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Tema: Peticija Nr. 0586 dėl problemų po grįžimo iš Austrijos, kurią pateikė 
Nyderlandų pilietis H. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris su šeima persikėlė gyventi į Austriją prieš keletą metų, nurodo, kad 
vėliau, po aštuonių mėnesių, aplinkybės jį privertė grįžti į Nyderlandus. Kol gyveno 
Austrijoje, jis nusipirko nekilnojamąjį turtą, gavęs paskolą Austrijos banke ir įkeitęs jame šį 
turtą. Peticijos pateikėjui išvykus, bankas pardavė turtą, kad susigrąžintų išduotą paskolą. Po 
šešerių metų peticijos pateikėjas gavo reikalavimą iš to paties banko sumokėti 175 000 eurų. 
Jis nežino, dėl kokių priežasčių to reikalaujama, nes bankas nepateikė smulkmenų. Bankas 
pateikė ieškinį Austrijos teismui, kuriame peticijos pateikėjo advokatas neturi teisės jo ginti. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad tai yra neteisinga ir kad teismo procesas turėtų vykti 
Nyderlandų teisme. Jis prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjui, kuris yra Nyderlandų pilietis, Austrijos teisme ieškinį iškėlė Austrijos 
bankas, reikalaujantis sumokėti apie 175 000 EUR, susijusių su nekilnojamojo turto paskola, 
dėl kurios prieš kelis metus buvo pasirašyta sutartis su peticijos pateikėju. Peticijos pateikėjo 
įsitikinimu, šiuo atveju kompetentingas teismas turėtų būti Nyderlandų teismas. Be to, 
peticijos pateikėjas pažymi, kad jis nesupranta Austrijos banko ieškinio esmės. Peticijos 
pateikėjas manė, kad nekilnojamojo turto paskola jau iki galo grąžinta. Atrodo, kad bankas 
laikosi pozicijos, jog peticijos pateikėjas paėmė investicinę paskolą, o peticijos pateikėjas 
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laikosi pozicijos, kad tai buvo standartinė hipotekos paskola. Galiausiai peticijos pateikėjas 
skundžiasi, kad jo advokatas iš Nyderlandų negali ginti jo teisių Austrijos teisme. 

Komisijos pastabos 

Tarptautinė teismų jurisdikcija civiliniais ir komerciniais klausimais reglamentuojama 
2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Vadovaujantis 
pagrindine taisykle dėl jurisdikcijos (Reglamento 2 straipsnis), atsakovui byla turi būti 
keliama jo (jos) gyvenamosios vietos teismuose. Taip pat būna alternatyvių fora, pvz., 
sutartyse, ir atsakovui gali būti iškelta byla jo įsipareigojimų vykdymo vietos teismuose. 
Ieškinių in rem į nekilnojamąjį turtą atveju, išskirtinę jurisdikciją turi vietos, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas, teismai. Be to, specialios taisyklės yra taikomos vartojimo sutartims. 
Konkrečiai šiame reglamente nustatytos apsauginės jurisdikcijos taisyklės ginčams dėl 
sutarčių, kurias vartotojai sudaro tokiam tikslui, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jų 
darbu arba profesija (Reglamento 15 straipsnis). Taigi, jei ginčo objektas yra iš vartojimo 
sutarties kylantis ieškinys, kaip apibrėžta Reglamente, vartotojui byla turi būti keliama jo 
gyvenamosios vietos teismuose (16 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju, jei peticijos pateikėjas 
sudarė vartojimo sutartį, pagal Europos Sąjungos teisę jis turi teisę, kad jam byla būtų keliama 
jo gyvenamosios vietos, t. y. Nyderlandų teismuose, tačiau jei sutartis neatitinka vartojimo 
sutarties koncepcijos, Austrijos bankas gali iškelti bylą peticijos pateikėjui remdamasis ne tik 
atsakovo gyvenamosios vietos bendrosios jurisdikcijos taisykle, bet ir kitomis jurisdikcijos 
taisyklėmis, pvz., sutarties vykdymo vietos taisyklėmis arba remdamasis teismo pasirinkimo 
sąlyga.

Iš peticijos pateikėjo suteiktos informacijos ir dokumentų atrodo, kad peticijos pateikėjas 
Austrijoje įsigijo įmonę (visą įmonę, ne tik nekilnojamąjį turtą), ir finansavimą tam gavo iš 
Austrijos banko. Todėl neatrodo, kad svarstomos sutartys buvo sudarytos asmens (vartotojo) 
tikslui, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jo darbu arba profesija. Todėl neatrodo, kad 
remiantis apsauginėmis jurisdikcijos taisyklėmis, nustatytomis Reglamento 16 straipsnio 
2 dalyje, peticijos pateikėjui byla turėtų būti keliama Nyderlanduose. 

Be bendrosios atsakovo gyvenamosios vietos jurisdikcijos taisyklės, Reglamente, kaip jau 
minėta, nustatytos alternatyvios jurisdikcijos taisyklės. Pagal reglamento 23 straipsnį, teismo 
jurisdikcija gali būti pagrįsta šalių susitarimu dėl teismo pasirinkimo. Iš peticijos pateikėjo 
pateiktų dokumentų (pvz., 2.2 priedo), atrodo, kad šiuo atveju gali būti susitarimas dėl teismo 
pasirinkimo Austrijos teismų naudai. Jei pasirodytų, kad svarstomas sutartis peticijos 
pateikėjas sudarė kaip vartotojas, teismo pasirinkimo susitarimas turėtų būti vertinamas 
remiantis 17 straipsniu, kuriame numatytos ribotos galimybės sudaryti tokį susitarimą. 
Konkrečiai 17 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad susitarimas gali būti sudaromas tarp vartotojo 
ir kitos sutarties šalies, kurių abiejų faktinė gyvenamoji arba nuolatinė gyvenamoji vieta 
sutarties sudarymo metu yra toje pačioje valstybėje narėje, ir kuris tos valstybės narės 
teismams suteikia jurisdikciją, jeigu toks susitarimas neprieštarauja minėtos valstybės 
įstatymams. 

Peticijos pateikėjas pažymi, kad jis nesupranta Austrijos banko ieškinio esmės. Šiuo atveju 
Komisija gali tik nurodyti gaires dėl galbūt aktualių jurisdikcijos taisyklių. Austrijos banko 
ieškinio esmę, atsižvelgdami į visas teisines ir faktines aplinkybes, turi nustatyti ir įvertinti 
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peticijos pateikėjo advokatai. 

Todėl tokiomis aplinkybėmis Komisija kol kas negali padaryti išvados, kad Austrijos teismai 
pažeidė Reglamente (EB) Nr. 44/2001 nustatytas jurisdikcijos taisykles.

Dėl peticijos pateikėjo skundo, kad Nyderlandų advokatas negali jo ginti Austrijos teismuose, 
nevisiškai aišku, kokia konkrečiai yra problema. Jei peticijos pateikėjas neturi finansinių 
galimybių pasisamdyti advokatą iš Nyderlandų bylinėjimuisi Austrijoje, jis gali įvertinti 
galimybes prašyti teisinės pagalbos naudodamasis nacionaliniuose įstatymuose, kuriais 
įgyvendinama Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo 
tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems 
ginčams taisykles, nustatytomis procedūromis. Tačiau jei problema kyla dėl to, kad advokatui 
iš Nyderlandų neleidžiama veikti Austrijos teismuose, šį klausimą reikia įvertinti pagal 
atitinkamas direktyvas, kuriomis suteikiama laisvė teisininkams teikti paslaugas Europos 
Sąjungoje. 

Išvada

Atsižvelgdama į išdėstytus faktus, Komisija šiuo klausimu negali kištis.“ 


