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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0586/2012 af H. H., nederlandsk statsborger, om problemer efter 
hans hjemvendelse fra Østrig

1. Sammendrag

Andrageren, som sammen med sin familie flyttede til Østrig for nogle år siden, oplyser, at han 
grundet visse omstændigheder var nødt til at flytte tilbage til Nederlandene otte måneder 
senere. Da han var i Østrig, købte han en ejendom, som han optog et realkreditlån til i en 
østrigsk bank. Efter at han rejste fra Østrig, blev ejendommen solgt af banken med henblik på 
tilbagebetaling af lånet. Seks år senere har andrageren modtaget et forlangende fra samme 
bank om betaling af 175 000 EUR. Han har ingen anelse om årsagen hertil, og banken har 
ikke givet nogen yderligere oplysninger. Banken har indgivet sagen for en østrigsk domstol, 
hvor andragerens advokat ikke har beføjelse til at forsvare ham. Andrageren mener, at dette er 
uretfærdigt, og at søgsmålet bør anlægges ved en nederlandsk domstol. Af denne årsag søger 
han bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren, der er nederlandsk statsborger, er blevet sagsøgt i Østrig af en østrigsk bank, der 
kræver en betaling på ca. 175 000 EUR tilsyneladende i forbindelse med et boliglån, som 
andrageren optog for nogle år siden. Andrageren mener, at den kompetente ret må være 
nederlandsk. Desuden gør andrageren opmærksom på, at han ikke forstå substansen i den 
østrigske banks krav. Andrageren troede, at boliglånet allerede var blevet tilbagebetalt fuldt 
ud tidligere. Åbenbart hævder banken, at det var et investeringslån, andrageren i sin tid optog, 
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mens andrageren fastholder, at det var et almindeligt boliglån. Endelig hævder andrageren, at 
hans nederlandske advokat ikke er i stand til at forsvare han i en østrigsk retssag. 

Kommissionens bemærkninger 

Spørgsmålet om, hvilket lands ret der er kompetent i civil- og handelsretlige sager er reguleret 
i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Ifølge 
de almindelige bestemmelser om retlig kompetence (forordningens artikel 2) skal en person 
sagsøges ved retterne i den medlemsstat, hvor den pågældende har sin bopæl. Imidlertid kan 
også alternative fora komme på tale, således gælder det, at i sager om kontraktforhold kan en 
person sagsøges ved retterne på det sted. hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, 
er opfyldt eller skal opfyldes. I sager om rettigheder over fast ejendom har retten i den 
medlemsstat, på hvis område ejendommen er beliggende, enekompetence. Yderligere findes 
der særlige regler om forbrugeraftaler. Forordningen indeholder således nogle særlige 
beskyttende kompetenceregler i tvister om aftaler, der er indgået af forbrugere med henblik på 
brug, der må anses for at ligge uden for deres erhvervsmæssige virksomhed. Hvis sagen drejer 
sig om et krav, der er begrundet i en forbrugeraftale som defineret i forordningen, skal 
forbrugeren retsforfølges ved retten i det land, hvor den pågældende har sin bopæl (artikel 16, 
stk. 2). I den foreliggende sag har andrageren, såfremt han har indgået en forbrugeraftale, i 
henhold til EU-lov ret til at blive sagsøgt i sin hjemstat, dvs. Nederlandene; men hvis aftalen 
ikke opfylder definitionen på en forbrugeraftale, vil den østrigske bank kunne sagsøge 
andrageren på grundlag af andre regler for retlig kompetence, f.eks. i det land, hvor aftalen 
skal fuldbyrdes, eller på grundlag af en aftale om værneting, i tillæg til de almindelige 
bestemmelser om retlig kompetence i det land, hvor sagsøgte har sin bopæl.

Af de oplysninger og dokumenter, andrageren har forelagt, fremgår det, at han har købt en 
virksomhed i Østrig (en fuld virksomhed, ikke kun fast ejendom), som han fik finansieret 
gennem sin østrigske bank. Det fremgår således ikke, at de omstridte aftaler blev indgået af en 
person (forbruger) med henblik på en brug, der må anses for at ligge uden for hans 
erhvervsmæssige virksomhed. Det fremgår dermed ikke, at andrageren burde være blevet 
sagsøgt i Nederlandene under henvisning til de beskyttende kompetenceregler i forordningens 
artikel 16, stk. 2. 

Ud over den almindelige kompetenceregel, hvorefter det er sagsøgtes bopæl, der er det 
afgørende kriterium, indeholder forordningen som nævnt også andre alternative 
kompetenceregler. Den retlige kompetence kan ifølge forordningens artikel 23 også være 
bestemt i en aftale om værneting mellem parterne. Af de dokumenter, som andrageren har 
forelagt (f.eks. bilag 2.2), fremgår det, at der formentlig er tale om en aftale om værneting til 
fordel for retterne i Østrig.  Hvis det fremgik, at de omtvistede aftaler var indgået af 
andrageren i hans egenskab af forbruger, ville aftalen om værneting skulle vurderes på 
grundlag af artikel 17, som rummer en begrænset mulighed for at indgå en sådan aftale. 
Således giver artikel 17, stk. 3, mulighed for indgåelse af en aftale om værneting mellem en 
forbruger og en medkontrahent, hvis begge parter på tidspunktet for forbrugeraftalens 
indgåelse havde deres bopæl eller sædvanlige opholdssted på samme medlemsstats område, 
og hvis aftalen tillægger retterne i denne medlemsstat kompetence, medmindre en sådan aftale 
om værneting ikke er tilladt efter lovgivningen i den pågældende medlemsstat.  
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Andrageren anfører, at han ikke forstår substansen i det krav, den østrigske bank stiller. I den 
foreliggende sag kan Kommissionen kun oplyse nogle retningslinjer for, hvilke 
kompetenceregler der måtte være relevante. Det er en opgave for andragerens advokater at 
fastslå og vurdere substansen i den østrigske banks krav, under hensyntagen til alle juridiske 
og faktiske omstændigheder. 

Kommissionen kan således ikke på denne baggrund konkludere, at de østrigske retter har 
krænket kompetencereglerne i forordning (EF) nr. 44/2001.

Hvad angår andragerens indvending, at hans nederlandske advokat ikke kan forsvare ham i en 
østrigsk retssag, er det uklart, hvori problemet består. Hvis andrageren ikke er i stand til at 
betale for at blive repræsenteret af sin nederlandske advokat i en østrigsk retssag, kan han 
undersøge muligheden for at søge retshjælp ved hjælp af de procedurer, der er fastlagt i 
national lovgivning til gennemførelse af Rådets direktiv 2002/8/EF om forbedret adgang til 
domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for 
retshjælp i forbindelse med tvister af denne art. Hvis problemet snarere består i, at 
nederlandske advokater ikke har tilladelse til at procedere ved østrigske domstole, bør sagen 
vurderes på baggrund af de relevante direktiver om advokaters ret til at levere tjenesteydelser 
i EU.

Konklusion

Kommissionen har på baggrund af ovenstående ikke mulig for at intervenere. 


