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Temats: Lūgumraksts Nr. 0586/2012, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
H. H., par problēmām pēc viņa atgriešanās no Austrijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas pirms vairākiem gadiem pārcēlās uz Austriju kopā ar savu 
ģimeni, norāda, ka pēc astoņiem mēnešiem viņš bija spiests atgriezties Nīderlandē. Austrijā 
lūgumraksta iesniedzējs iegādājās īpašumu, saņemot hipotekāro kredītu no Austrijas bankas. 
Pēc viņa aizbraukšanas banka pārdeva šo nekustamo īpašumu, lai izpirktu ķīlu. Pēc sešiem 
gadiem lūgumraksta iesniedzējs saņēma šīs bankas prasību par maksājumu EUR 175 000 
apmērā. Lūgumraksta iesniedzējs nezina šīs situācijas iemeslu, un banka nav sniegusi sīkāku 
informāciju. Banka iesniedza prasību Austrijas tiesā, kur lūgumraksta iesniedzēja advokātam 
nav tiesību viņu aizstāvēt. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir netaisnīgi un ka 
tiesvedību vajag sākt Nīderlandes tiesā. Tādēļ viņš lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Austrijas banka ir iesniegusi Austrijas tiesā pret lūgumraksta iesniedzēju, Nīderlandes 
valstspiederīgo, vērstu prasību, pieprasot no viņa maksājumu aptuveni EUR 175 000 apmērā, 
kas acīmredzot ir saistīts ar hipotekāro kredītu, par kura saņemšanu lūgumraksta iesniedzējs 
pirms dažiem gadiem parakstīja līgumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lieta būtu 
jāizskata Nīderlandes tiesā. Turklāt viņš norāda, ka neizprot Austrijas bankas iesniegtās 
prasības būtību. Lūgumraksta iesniedzējs domāja, ka hipotēka jau ir pilnīgi atmaksāta. Šķiet, 
ka banka uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējs saņēma ieguldījumu aizdevumu, savukārt 
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lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aizdevums bija standarta hipotēka. Visbeidzot, 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa Nīderlandē praktizējošais advokāts nevar viņu 
aizstāvēt Austrijas tiesā.

Komisijas komentāri

Tiesu starptautisko jurisdikciju civillietās un komerclietās reglamentē Padomes 2000. gada 
22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās. Saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem par jurisdikciju (regulas 
2. pants) atbildētāju iesūdz tās valsts tiesā, kurā atrodas tā domicils. Iespējams izvēlēties arī 
citu tiesu, piemēram, līgumu gadījumā atbildētāju var iesūdzēt saistību izpildes vietas tiesā. 
Attiecībā uz prasībām saistībā ar lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu ekskluzīva kompetence 
ir tiesām, kuras atrodas nekustamā īpašuma atrašanās vietā. Turklāt ir spēkā īpaši noteikumi 
par patērētāju līgumiem. Regula jo īpaši paredz aizsargājošus noteikumus par jurisdikciju 
saistībā ar patērētāju līgumiem, kurus patērētāji noslēguši mērķiem, kas var būt uzskatāmi par 
nesaistītiem ar viņu arodu vai profesiju (regulas 15. pants). Tādējādi gadījumā, ja strīda 
priekšmets ir prasība, kas izriet no patērētāja līguma, kā noteikts regulā, patērētāju iesūdz tās 
valsts tiesā, kurā atrodas viņa domicils (16. panta 2. punkts). Ja lūgumraksta iesniedzējs 
aplūkojamajā gadījumā noslēdza patērētāja līgumu, viņam saskaņā ar ES tiesību aktiem ir 
tiesības tikt iesūdzētam valstspiederības valstī, t. i., Nīderlandē, savukārt gadījumā, ja līgums 
nav uzskatāms par patērētāja līgumu papildus vispārīgiem noteikumiem par jurisdikciju valstī, 
kurā atrodas atbildētāja domicils, Austrijas bankai var būt tiesības iesūdzēt lūgumraksta 
iesniedzēju tiesā, pamatojoties uz citiem noteikumiem par jurisdikciju, piemēram, līguma 
izpildes vietā vai pamatojoties uz tiesas izvēles klauzulu.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un dokumentus, šķiet, ka viņš 
iegādājās uzņēmumu Austrijā (visu uzņēmumu, ne tikai nekustamo īpašumu), iegādei 
vajadzīgo summu saņemot no Austrijas bankas. Tādējādi nerodas iespaids, ka izskatāmos 
līgumus noslēdza persona (patērētājs) mērķiem, kas var būt uzskatāmi par nesaistītiem ar viņa 
arodu vai profesiju. Tāpēc nešķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs bija jāiesūdz Nīderlandes tiesā, 
pamatojoties uz regulas 16. panta 2. punktā paredzētajiem aizsargājošajiem noteikumiem par 
jurisdikciju.

Kā norādīts iepriekš, papildus vispārīgiem noteikumiem par jurisdikciju valstī, kurā atrodas 
atbildētāja domicils, regulā ir paredzēti citi noteikumi par alternatīvu jurisdikciju. Tiesas 
jurisdikciju var noteikt, arī pamatojoties uz pušu vienošanos par tiesas izvēli, kā paredzēts 
regulas 23. pantā. Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja nodrošinātos dokumentus (piemēram, 
2.2. pielikumu), šķiet, ka, iespējams, ir spēkā Austrijas tiesām labvēlīga vienošanās par tiesas 
izvēli. Ja šķistu, ka attiecīgos nolīgumus lūgumraksta iesniedzējs ir noslēdzis kā patērētājs, 
tiesas izvēle būtu jāaplūko, pamatojoties uz 17. pantu, kurā ir paredzētas ierobežotas iespējas 
noslēgt šādu vienošanos. Jo īpaši 17. panta 3. punktā ir noteikts, ka patērētājs un otra 
līgumslēdzēja puse var noslēgt vienošanos par tiesas izvēli, ja to abu domicils vai pastāvīgā 
dzīvesvieta ir tajā pašā dalībvalstī, nododot jurisdikciju attiecīgās dalībvalsts tiesām, ar 
nosacījumu, ka šāda vienošanās nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka neizprot Austrijas bankas iesniegtās prasības būtību. Šajā 
gadījumā Komisija var sniegt tikai norādes saistībā ar iespējami atbilstīgajiem noteikumiem 
par jurisdikciju. Austrijas bankas prasības būtība ir jānosaka un jāizvērtē lūgumraksta 
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iesniedzēja advokātiem, ņemot vērā visus juridiskos un faktiskos apstākļus.

Tāpēc, pamatojoties uz šo informāciju, Komisija šajā posmā nevar secināt, ka Austrijas tiesas 
ir pārkāpušas Regulā (EK) Nr. 44/2001 paredzētos noteikumus par jurisdikciju.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka Nīderlandē praktizējošais advokāts nevar 
viņu aizstāvēt Austrijas tiesā, nav skaidra problēmas būtība. Ja lūgumraksta iesniedzējs nevar 
atļauties nodrošināt Nīderlandē praktizējoša advokāta pārstāvību Austrijas tiesvedībā, viņš var 
izvērtēt iespēju iesniegt pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai, kas paredzēta valsts 
tiesību aktos, ar kuriem īsteno Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot pieejamību 
pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību 
šādos strīdos. Ja problēma ir saistīta ar to, ka Nīderlandē praktizējošam advokātam nav atļauts 
uzstāties Austrijas tiesās, jautājums ir jāizskata saskaņā ar attiecīgajām direktīvām par 
advokātu pakalpojumu sniegšanas brīvību ES.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar iejaukties.


