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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0586/2012, внесена от Н.Н., с нидерландско гражданство, 
относно проблеми, възникнали след завръщането му от Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който преди години се премества заедно със семейството си в 
Австрия, посочва, че обстоятелствата са го принудили да се завърне в Нидерландия 
осем месеца по-късно. По време на пребиваването си в Австрия, той закупува имот, за 
което получава заем от австрийска банка. След като вносителят на петицията напуска 
страната, имотът е продаден от банката с цел погасяване на заема. Шест години по-
късно вносителят на петицията получава искане от същата банка да плати 175 000 EUR. 
Той няма представа какви са причините за това и банката не му дава никакви подробни 
обяснения. Банката предявява иск пред австрийски съд, в който адвокатът на вносителя 
на петицията няма право да бъде защитник. Вносителят на петицията твърди, че това е 
несправедливо и че съдебният процес следва да бъде заведен в съд в Нидерландия. Той 
съответно търси съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Срещу вносителя на петицията, който е с нидерландско гражданство, е заведено дело в 
Австрия от австрийска банка, която предявява иск за изплащане на приблизително 
175 000 ЕUR, явно във връзка с ипотечни заеми, сключени от вносителя на петицията 
преди години. Вносителят на петицията твърди, че компетентният съд би следвало да 
бъде съдът в Нидерландия. Освен това вносителят на петицията посочва, че не разбира 
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основателността на предявения от австрийската банка иск. Вносителят на петицията е 
считал, че ипотечните заеми са били вече напълно погасени по-рано. Очевидно банката 
продължава да поддържа становището, че вносителят на петицията е сключил 
инвестиционен заем, докато вносителят на петицията твърди, че става въпрос за 
стандартен ипотечен кредит. В заключение вносителят на петицията твърди, че 
адвокатът от Нидерландия не може да го защитава при съдебното производство в 
Австрия. 

Наблюдения на Комисията 

Международната компетентност на съдилищата по граждански и търговски дела се 
урежда от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела. Съгласно общите разпоредби относно компетентността (член 2 от 
Регламента), искове срещу ответници се предявяват пред съдилищата на държавата 
членка по местоживеене. Съществуват също така и алтернативни възможности, 
например при договори, при които иск срещу ответник може да бъде предявен в 
съдилищата по мястото на изпълнение на въпросното задължение. Що се отнася до 
искове по дела относно вещни права върху недвижима собственост, съдилищата по 
месторазположение на имота притежават изключителна компетентност.  Освен това 
съществуват специални правила по отношение на потребителските договори. По-
конкретно Регламентът установява защитни правила за компетентност за спорове във 
връзка с договори, сключени от лице – потребител, за цел, която може да се приеме, че 
е извън неговата търговска дейност или професия (член 15 от Регламента). Съгласно 
установеното в Регламента когато основанието на спора е иск във връзка с 
потребителски договор, делото срещу потребителя се завежда в съдилищата по 
местоживеене на потребителя (член 16, параграф 2). В посочения случай, ако 
вносителят на петицията е сключил потребителски д о г о в о р ,  съгласно 
законодателството на Съюза той има право искът срещу него да бъде предявен в 
държавата по местоживеене, т.е. в Нидерландия, докато ако договорът не попада в 
обхвата на понятието „потребителски договор“, австрийската банка може да предяви 
иск към вносителя на петицията въз основа на други правила за компетентност, 
например на мястото на изпълнение на договора или въз основа на клаузата за избор на 
съд, в допълнение към общото правило относно компетентността на мястото по 
местоживеене на ответника.

От информацията и документацията, предоставени от вносителя на петицията, 
изглежда че вносителят на петицията е закупил предприятие в Австрия (цяло 
предприятие, не само имот), за което е получил финансиране от австрийската банка. 
Следователно спорните договори са били сключени от лице (потребителят) за цел, за 
която не може да се счита, че е извън неговата търговска дейност или професия. 
Следователно въз основа на защитните правила за компетентност съгласно член 16, 
параграф 2 на Регламента, не изглежда  искът срещу вносителя на петицията да е 
трябвало да бъде предявен в Нидерландия . 

Освен общото правило относно компетентността на мястото по местоживеене на
ответника, както беше посочено, Регламентът установява други алтернативни правила 
за компетентност. Компетентността на съда може също така да се основава на 
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споразумение за избор на съд, сключено между двете страни съгласно член 23 от 
Регламента. От предоставената от вносителя на петицията документация (напр. 
приложение 2.2) изглежда, че в случая е налице споразумение за избор на съд в полза 
на австрийските съдилища. Ако се окаже, че въпросните споразумения са сключени от 
вносителя на петицията в качеството му на потребител, споразумението за избор на съд 
следва да се разгледа на основата на член 17, който предвижда ограничени 
възможности за сключване на такова споразумение. По-конкретно член 17, параграф 3 
предвижда възможността да се сключи споразумение за избор на съд между 
потребителя и другата страна по договора, ако и двете страни по времето на сключване 
на договора са имали местоживеене или обичайно пребиваване в една и съща държава 
членка и което предоставя компетентност на съдилищата на тази държава членка, при 
условие че такова споразумение не противоречи на законодателството на тази държава 
членка. 

Вносителят на петицията посочва, че не разбира основателността на предявения от 
австрийската банка иск. В посочения случай Комисията може само да предостави 
насоки по отношение на правилата за компетентност, които биха били от значение. От 
компетентността на адвокатите на вносителя на петицията е да установят и оценят 
основателността на предявения от австрийската банка иск, като вземат предвид всички 
правни и фактически обстоятелства. 

На фона на това на настоящия етап Комисията не може да стигне до заключението, че 
австрийските съдилища са нарушили правилата за компетентност, установени в 
Регламент (ЕО) № 44/2001.

Що се отнася до твърдението на вносителя на петицията, че адвокатът от Нидерландия 
не може да го защитава при съдебното производство в Австрия, не е ясно какъв е точно 
проблемът. Ако вносителят не може финансово да си позволи да бъде представляван от 
адвокат от Нидерландия при съдебно производство в Австрия, той би могъл да проучи 
възможностите за подаване на заявление за правна помощ съгласно процедурите, 
установени в националното законодателство, с които се прилага Директива 2003/8/ЕО 
на Съвета за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез 
установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.  
Ако проблемът се състои преди всичко в това, че на адвоката от Нидерландия не е 
разрешено да осъществява дейност в австрийските съдилища, въпросът трябва да бъде 
разгледан въз основа на съответните директиви, които предвиждат свобода за 
предоставяне на услуги от страна на адвокати в рамките на ЕС. 

Заключение

С оглед на горепосочените съображения Комисията не може да се намеси. 


