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Ausztriából való visszatérését követő problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki több évvel ezelőtt Ausztriába költözött családjával együtt, 
megemlíti, hogy bizonyos körülmények miatt nyolc hónappal később vissza kényszerült 
költözni Hollandiába. Ausztriai tartózkodása alatt megvásárolt egy ingatlant, amelyre 
jelzáloghitelt vett fel egy ausztriai banktól. Miután elhagyta az országot, a bank a jelzálog 
visszafizetése érdekében értékesítette az ingatlant. Hat évvel később a petíció benyújtója 
175 000 euróról szóló követelést kapott a szóban forgó banktól. A petíció benyújtójának 
semmilyen tudomása nincs ennek okáról, valamint a bank sem adott további információt az 
ügyben. A bank keresetet nyújtott be egy ausztriai bírósághoz, ahol a petíció benyújtójának 
ügyvédje nem jogosult ellátni a petíció benyújtójának védelmét. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy ez igazságtalan, és az eljárást egy holland bíróságon kell kezdeményezni. A petíció 
benyújtója segítséget kér ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2012. szeptember 17-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció holland állampolgárságú benyújtója ellen egy ausztriai bank Ausztriában keresetet 
nyújtott be, és körülbelül 175 000 euró megfizetését követeli tőle. Ez az összeg a petíció 
benyújtója által néhány évvel ezelőtt felvett jelzáloghitellel függ össze. A petíció benyújtója 
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úgy véli, hogy illetékes bíróságnak a holland bíróságot kellene kijelölni. A petíció benyújtója 
továbbá beszámol arról, hogy nem érti az ausztriai bank követeléseinek lényegét. Úgy tudta, 
hogy a jelzáloghitelt korábban teljes mértékben visszafizette. Úgy tűnik, hogy a bank szerint a 
petíció benyújtója beruházási kölcsönt vett fel, a petíció benyújtója ezzel szemben azt állítja, 
hogy szokásos jelzáloghitelről van szó. A petíció benyújtója végül beszámol arról, hogy 
holland ügyvédje az osztrák eljárás során nem láthatja el a védelmét. 

A Bizottság észrevételei 

Polgári és kereskedelmi ügyekben a bíróságok nemzetközi joghatóságát a 2000. december 22-
i, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet szabályozza. A joghatóságra vonatkozó 
általános szabály (a rendelet 2. cikke) értelmében az alperes a saját lakóhelye szerinti tagállam 
bíróságai előtt perelhető. Léteznek ezenkívül alternatív fórumok, például szerződések esetén, 
amikor az alperest a kötelezettség végrehajtása szerinti tagállam bíróságai előtt lehet perelni. 
Az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi in rem keresetek esetében az ingatlan helye szerinti 
bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal. Ezenkívül a fogyasztói szerződésekre külön 
szabályok vonatkoznak. A rendelet védő jellegű joghatósági szabályokat állapít meg a 
fogyasztók által kereskedelmi vagy szakmai tevékenységükön kívül eső céllal megkötött 
szerződésekkel kapcsolatos viták esetére (a rendelet 15. cikke). Olyan esetekben tehát, 
amelyekben a vita tárgya egy, a rendeletben meghatározottak szerinti fogyasztói szerződésből 
eredő követelés, a fogyasztó ellen lakóhelyének bíróságai előtt lehet eljárást indítani (16. cikk 
(2) bekezdés). A szóban forgó esetben amennyiben a petíció benyújtója fogyasztói szerződést 
kötött, az uniós jog értelmében joga van a lakóhelye szerinti, azaz Hollandiában lefolytatott 
eljáráshoz, viszont amennyiben a szerződés nem tekinthető a fogyasztói szerződésnek, az 
ausztriai banknak lehetősége lehet arra, hogy egyéb joghatósági szabályok alapján indítson 
keresetet a petíció benyújtója ellen, például a szerződés végrehajtásának helyén vagy a 
joghatósági záradék alapján, az alperes lakóhelyén alkalmazandó általános joghatósági 
szabályokon kívül.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok alapján úgy 
tűnik, hogy a petíció benyújtója Ausztriában megvásárolt egy vállalatot (egy teljes vállalatot, 
nem csupán ingatlant), amelyre az ausztriai banktól pénzügyi támogatást kapott. Úgy tűnik 
tehát, hogy a szóban forgó szerződéseket nem egy személy (a fogyasztó) kötötte kereskedelmi 
vagy szakmai tevékenységén kívül eső céllal. A petíció benyújtója elleni keresetet tehát nem 
Hollandiában, a rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében rögzített, védő jellegű joghatósági 
szabályok alapján kellett volna megindítani. 

Az alperes lakóhelyére vonatkozó általános joghatósági szabályon kívül a rendelet – ahogy 
már említettük – egyéb alternatív joghatósági szabályokat is lefektet. A bíróság joghatóságát a 
felek között létrejött, a rendelet 23. cikke szerinti joghatósági megállapodás alapján is 
meghatározhatják. A petíció benyújtója által benyújtott dokumentumok (például a 2.2. számú 
melléklet) alapján úgy tűnik, hogy létezhet egy, az ausztriai bíróságok javára szóló 
joghatósági megállapodás. Ha kiderülne, hogy a szóban forgó megállapodásokat a petíció 
benyújtója fogyasztói minőségében kötötte, a joghatósági megállapodást a 17. cikk alapján 
kellene megvizsgálni, amely korlátozza az ilyen megállapodások megkötésének lehetőségét. 
A 17. cikk (3) bekezdése például rendelkezik arról, hogy a fogyasztó és a másik szerződő fél 
között joghatósági megállapodást köthet, ha a szerződés megkötésének időpontjában 



CM\929938HU.doc 3/3 PE506.264v01-00

HU

mindketten azonos tagállam területén lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, és a megállapodás az említett állam bíróságainak joghatóságát köti ki, 
amennyiben az ilyen megállapodás az említett állam jogával nem ellentétes. 

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy nem érti az ausztriai bank követeléseinek lényegét. 
A szóban forgó ügyben a Bizottság kizárólag az esetleg alkalmazandó joghatósági szabályok 
tekintetében adhat iránymutatást. Az ausztriai bank követeléseinek tárgyát a petíció 
benyújtójának ügyvédei állapíthatják meg és értékelhetik, figyelembe véve valamennyi jogi és 
ténybeli körülményt. 

A fentiek fényében a vizsgálat jelen szakaszában a Bizottság nem tudja megállapítani a 
44/2001/EK rendeletben megállapított joghatósági szabályok ausztriai bíróságok általi 
megsértését.

Ami a petíció benyújtójának azon állítását illeti, hogy holland ügyvédje nem képviselheti őt 
az ausztriai eljárás során, nem teljesen világos, pontosan mi is a probléma. Amennyiben a 
petíció benyújtója anyagilag nem engedheti meg magának, hogy a holland ügyvéd képviselje 
őt az ausztriai eljárás során, megfontolhatja azt a lehetőséget, hogy a határon átnyúló 
vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003/8/EK tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban lefektetett eljárások alkalmazásával költségmentességért folyamodjon. Ha 
viszont a probléma inkább az, hogy holland ügyvédje számára nem engedélyezték, hogy az 
ausztriai bíróság előtt védhesse az alperest, a kérdést az ügyvédek Unión belüli szabad 
szolgáltatásnyújtására vonatkozó irányelvek fényében kell megvizsgálni. 

Összegzés

A fentiekre való tekintettel a Bizottságnak nem áll módjában közbeavatkozni. 


