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Θέμα: Αναφορά 0586/2012, του H.H., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα μετά την επιστροφή του από την Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος μετακόμισε στην Αυστρία πριν από μερικά χρόνια μαζί με την 
οικογένειά του, αναφέρει ότι αναγκάστηκε εκ των συνθηκών να επιστρέψει στην Ολλανδία 
οκτώ μήνες αργότερα. Όσο ήταν στην Αυστρία, αγόρασε ακίνητη ιδιοκτησία, για την οποία 
έλαβε ενυπόθηκο δάνειο από αυστριακή τράπεζα. Μετά την αναχώρησή του, η ιδιοκτησία 
πωλήθηκε από την τράπεζα για την αποπληρωμή του δανείου. Έξι χρόνια αργότερα, ο 
αναφέρων έλαβε από την ίδια τράπεζα αίτημα να καταβάλει 175.000 ευρώ. Δεν έχει ιδέα για 
ποιο λόγο έγινε αυτό, η δε τράπεζα δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η τράπεζα ήγειρε αγωγή 
αποζημίωσης σε αυστριακό δικαστήριο, όπου ο δικηγόρος του αναφέροντος δεν έχει το 
δικαίωμα να τον υπερασπιστεί. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό είναι άδικο και ότι η 
διαδικασία θα πρέπει να διεξαχθεί σε ολλανδικό δικαστήριο. Συνεπώς, ζητεί συνδρομή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων, ολλανδικής ιθαγένειας, έχει εναχθεί στην Αυστρία από αυστριακή τράπεζα που 
ζητεί την καταβολή περίπου 175.000€, προφανώς σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο το οποίο 
είχε συναφθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η αρμοδιότητα θα έπρεπε 
να ανήκει στα ολλανδικά δικαστήρια. Επιπλέον, ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν κατανοεί 
την ουσία της αξίωσης της αυστριακής τράπεζας. Ο αναφέρων είχε την εντύπωση ότι το 
ενυπόθηκο δάνειο είχε ήδη εξοφληθεί πλήρως. Προφανώς, η τράπεζα φαίνεται να θεωρεί ότι 
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ο αναφέρων συνήψε επενδυτικό δάνειο, ενώ ο αναφέρων θεωρεί ότι επρόκειτο για τυπικό 
ενυπόθηκο δάνειο. Τέλος, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο Ολλανδός δικηγόρος του δεν είναι σε 
θέση να τον υπερασπιστεί στην αυστριακή διαδικασία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπεται από τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001, της 22 Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία (άρθρο 2 του 
κανονισμού), ο εναγόμενος πρέπει να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους 
στο οποίο κατοικεί. Εάν προβλέπονται εναλλακτικά δικαστήρια, π.χ. σε συμβάσεις, ο 
εναγόμενος μπορεί να εναχθεί στα δικαστήρια του τόπου εκπληρώσεως της παροχής. Όσον 
αφορά εμπράγματες αξιώσεις επί ακινήτων, η αποκλειστική δικαιοδοσία ανήκει στα 
δικαστήρια του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικοί κανόνες 
για τις συμβάσεις καταναλωτών. Ειδικότερα, ο κανονισμός θεσπίζει προστατευτικούς 
κανόνες δικαιοδοσίας για τις διαφορές που αφορούν συμβάσεις που συνάπτονται από 
καταναλωτές για σκοπούς που μπορούν να θεωρηθούν ξένοι προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά τους (άρθρο 15 του κανονισμού). Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις στις 
οποίες αντικείμενο της διαφοράς είναι αξίωση η οποία προκύπτει από σύμβαση καταναλωτή, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό, ο καταναλωτής πρέπει να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων 
της χώρας στην οποία κατοικεί (άρθρο 16 παράγραφος 2). Στην παρούσα περίπτωση, εάν ο 
αναφέρων συνήψε σύμβαση καταναλωτή, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης, να εναχθεί στη χώρα καταγωγής του, δηλαδή στην Ολλανδία, ενώ εάν η σύμβαση 
δεν εμπίπτει στην έννοια της σύμβασης καταναλωτή, η αυστριακή τράπεζα ενδέχεται να 
μπορεί να εναγάγει τον αναφέροντα στη βάση άλλων κανόνων περί δικαιοδοσίας, π.χ. στον 
τόπο εκτέλεσης της σύμβασης ή στη βάση ρήτρας παρέκτασης, πλέον του γενικού κανόνα 
περί δικαιοδοσίας στον τόπο κατοικίας του εναγόμενου.

Από τις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα προκύπτει ότι 
ο αναφέρων αγόρασε επιχείρηση στην Αυστρία (ολόκληρη επιχείρηση και όχι μόνο ακίνητο), 
για την οποία έλαβε χρηματοδότηση από την αυστριακή τράπεζα. Κατά συνέπεια, οι υπό 
εξέταση συμβάσεις δεν φαίνεται να συνάφθηκαν από πρόσωπο (τον καταναλωτή) για σκοπό 
που μπορεί να θεωρηθεί ξένος προς την επαγγελματική δραστηριότητά του. Επομένως, δεν 
φαίνεται ότι ο αναφέρων θα έπρεπε να έχει εναχθεί στην Ολλανδία στη βάση των 
προστατευτικών κανόνων δικαιοδοσίας που θεσπίζονται με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του 
κανονισμού. 

Πέρα από τον γενικό κανόνα περί δικαιοδοσίας στον τόπο κατοικίας του εναγόμενου, ο 
κανονισμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεσπίζει εναλλακτικούς κανόνες δικαιοδοσίας. Η 
δικαιοδοσία του δικαστηρίου μπορεί επίσης να βασίζεται σε συμφωνία παρέκτασης 
δικαιοδοσίας μεταξύ των συμβαλλομένων σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού. Από τα 
έγγραφα που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα (π.χ. συνημμένο 2.2) φαίνεται ότι ενδέχεται 
να υπήρξε συμφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας υπέρ των αυστριακών δικαστηρίων. Εάν 
θεωρηθεί ότι οι υπό εξέταση συμφωνίες συνάφθηκαν από τον αναφέροντα υπό την ιδιότητά 
του ως καταναλωτή, η συμφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας θα πρέπει να αξιολογηθεί στη 
βάση του άρθρου 17, το οποίο προβλέπει περιορισμένη δυνατότητα σύναψης τέτοιας 
συμφωνίας. Ειδικότερα, το άρθρο 17 παράγραφος 3 προβλέπει δυνατότητα σύναψης 
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συμφωνίας παρέκτασης δικαιοδοσίας μεταξύ του καταναλωτή και του αντισυμβαλλόμενου, 
εάν και οι δύο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης κατοικούν ή διαμένουν συνήθως στο 
ίδιο κράτος μέλος, και εάν η συμφωνία απονέμει διεθνή δικαιοδοσία στα δικαστήρια αυτού 
του κράτους μέλους, εκτός αν το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους απαγορεύει τέτοιες 
συμφωνίες. 

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν κατανοεί την ουσία της αξίωσης της αυστριακής τράπεζας. 
Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί μόνο να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας που ενδέχεται να είναι σχετικοί. Εναπόκειται στους 
δικηγόρους του αναφέροντος να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν την ουσία της αξίωσης 
της αυστριακής τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νομικά και πραγματικά στοιχεία. 

Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι στο στάδιο αυτό 
υπήρξε παραβίαση από την πλευρά των αυστριακών δικαστηρίων των κανόνων δικαιοδοσίας 
που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι ο Ολλανδός δικηγόρος του δεν είναι σε 
θέση να τον υπερασπιστεί στην αυστριακή διαδικασία, δεν είναι απολύτως σαφές ποιο είναι 
ακριβώς το πρόβλημα. Εάν ο αναφέρων δεν μπορεί καλύψει οικονομικά την εκπροσώπησή 
του από τον Ολλανδό δικηγόρο στην αυστριακή διαδικασία, μπορεί να αξιολογήσει τη 
δυνατότητά του να υποβάλει αίτηση για νομική βοήθεια χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στο πλαίσιο των εθνικών νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες εφαρμόζεται η 
οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί 
διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το 
ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.  Εάν το πρόβλημα αφορά αντιθέτως το δικαίωμα 
παράστασης του Ολλανδού δικηγόρου ενώπιον των αυστριακών δικαστηρίων, το ζήτημα 
πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών που προβλέπουν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους στην ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει. 


