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Suġġett: Petizzjoni 0586/2012, imressqa minn H.H., ta’ ċittadinanza Olandiża, dwar 
problemi li nqalgħu wara r-ritorn tiegħu mill-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li mar joqgħod l-Awstrija xi snin ilu flimkien ma’ familtu, jindika li ġie 
mġiegħel minn ċirkustanzi li jirritorna lejn il-Pajjiżi l-Baxxi tmien xhur wara. Waqt li kien l-
Awstrija, xtara proprjetà, li għaliha huwa kiseb ipoteka minn bank Awstrijak. Wara t-tluq 
tiegħu, il-proprjetà nbiegħet mill-bank biex tinfeda l-ipoteka. Sitt snin wara, il-petizzjonant 
irċieva talba mill-istess bank għal ħlas ta’ € 175 000. Huwa m’għandu l-ebda idea tar-raġuni 
għal dan u l-bank ma tah l-ebda dettalji. Il-bank ippreżenta talba ma’ qorti Awstrijaka, fejn l-
avukat tal-petizzjonant, mhux intitolat li jiddefendih. Il-petizzjonant jargumenta li dan huwa 
inġust u li l-proċedimenti għandhom jinbdew fil-qorti Olandiża. Għaldaqstant huwa jitlob l-
għajnuna.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Olandiż ġie mfittex bil-qorti fl-Awstrija minn bank Awstrijak 
li jeżiġi l-ħlas ta’ madwar € 175 000 milli jidher fir-rigward ta’ ipoteki li kienu konklużi mill-
petizzjonant xi snin ilu. Il-petizzjonant jargumenta li l-qorti kompetenti għandha tkun il-qorti 
Olandiża. Barra minn hekk, il-petizzjonant jenfasizza li huwa ma jifhimx is-sustanza tat-talba 
mill-bank Awstrijak. Il-petizzjonant ħaseb li l-ipoteki diġà ġew mifdija kollha qabel. 
Apparentement il-bank jidher li qed isostni li l-petizzjonant ħa self ta’ investiment, filwaqt li 
l-petizzjonant isostni li hija kienet ipoteka standard. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jgħid li l-
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avukat Olandiż tiegħu ma jistax jiddefendih fil-proċedimenti Awstrijaki. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati f’materji ċivili u kummerċjali huma rregolati mir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u 
rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali. Skont ir-regola 
ġenerali dwar il-ġurisdizzjoni (l-Artikolu 2 tar-Regolament), il-konvenut għandu jiġi mfittex 
quddiem il-qrati tad-domiċilju tiegħu/tagħha. Hemm ukoll fora alternattiva, eż. fil-kuntratti, 
il-konvenut jista’ jiġi mfittex fil-qrati tal-post tat-twettieq tal-obbligu. Dwar talbiet in rem fi 
proprjetà immobbli, il-qrati ta' fejn tinsab il-proprjetà għandhom ġurisdizzjoni esklussiva. 
Barra minn hekk, jeżistu regoli speċjali għall-kuntratti tal-konsumatur. B’mod partikolari, ir-
Regolament jistabbilixxi regoli protettivi tal-ġurisdizzjoni għall-kwistjonijiet li jikkonċernaw 
kuntratti konklużi mill-konsumaturi għal skop li jista’ jkun meqjus lil hinn minn negozju jew 
professjoni tagħhom (l-Artikolu 15 tar-Regolament). Għalhekk, fejn is-suġġett tal-materja tal-
kwistjonijiet huwa talba li toriġina minn kuntratt tal-konsumatur, kif definit fir-Regolament, 
il-konsumatur jiġi mfittex fil-qrati fejn hu domiċiljat (l-Artikolu 16(2)). Fil-każ preżenti, jekk 
il-petizzjonant daħal f’kuntratt tal-konsumatur, għandu d-dritt, skont il-liġi tal-Unjoni, li jiġi 
mfittex bil-qorti f'pajjiżu, jiġifieri fil-Pajjiżi l-Baxxi, billi jekk il-kuntratt ma jaqax taħt il-
kunċett tal-kuntratt tal-konsumatur, il-bank Awstrijak jista’ jfittex lill-petizzjonant abbażi ta' 
regoli oħra tal-ġurisdizzjoni, eż., fil-post tat-twettieq tal-kuntratt jew abbażi tal-klawżola tal-
għażla tal-qorti, b’żieda mar-regoli ġenerali tal-ġurisdizzjoni fil-post tad-domiċilju tal-
konvenut.

Mill-informazzjoni u d-dokumenti pprovduti mill-petizzjonant, jidher li l-petizzjonant xtara 
negozju fl-Awstrija (negozju sħiħ, mhux biss proprjetà reali) li għaliha rċieva finanzjament 
mill-bank Awstrijak. B’hekk ma jidhirx li l-kuntratti inkwistjoni ġew konklużi minn persuna 
(il-konsumatur) għal skop li jista’ jkun meqjus lil hinn minn negozju jew professjoni tiegħu. 
Għalhekk, ma jidhirx li l-petizzjonant kellu jiġi mfittex bil-qorti fil-Pajjiżi l-Baxxi abbażi tar-
regoli protettivi tal-ġurisdizzjoni stabbiliti fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament.

Minbarra r-regola ġenerali tal-ġurisdizzjoni tad-domiċilju tal-konvenut, ir-Regolament, kif 
imsemmi, jistabbilixxi regoli oħra alternattivi tal-ġurisdizzjoni. Il-ġurisdizzjoni tal-qorti tista’ 
wkoll tiġi bbażata fuq ftehim tal-għażla tal-qorti bejn il-partijiet skont l-Artikolu 23 tar-
Regolament. Mid-dokumenti pprovduti mill-petizzjonant (eż. l-Anness 2.2), jidher li jista’ 
jkun hemm każ ta’ ftehim tal-għażla tal-qorti favur il-qrati Awstrijaki. Jekk ikun jidher li l-
ftehimiet inkwistjoni ġew konklużi mill-petizzjonant fil-kapaċità tiegħu ta’ konsumatur, il-
ftehim tal-għażla tal-qorti għandu jiġi evalwat abbażi tal-Artikolu 17 li jipprovdi għal 
possibilità limitata biex jiġi konkluż ftehim bħal dan. B’mod partikolari, l-Artikolu 17(3) 
jipprovdi li għall-possibilità biex jikkonkludi ftehim tal-għażla tal-qorti bejn il-konsumatur u 
l-parti l-oħra tal-kuntratt jekk it-tnejn li huma fil-waqt tal-konklużjoni tal-kuntratt ikunu 
domiċiljati jew ikunu abitwalment residenti fl-istess Stat Membru u li jagħti l-ġurisdizzjoni 
lill-qrati ta’ dak l-Istat Membru, basta li ftehim bħal dan ma jkunx kuntrarju għal-liġi ta’ dak 
l-Istat Membru. 

Il-petizzjonant jenfasizza li huwa ma jifhimx is-sustanza tat-talba mill-bank Awstrijak. Fil-każ 
preżenti, il-Kummissjoni tista’ tagħti biss linji gwida dwar ir-regoli tal-ġurisdizzjoni li jistgħu 
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jkunu relevanti. Huwa għall-avukati tal-petizzjonant biex jistabbilixxu u jevalwaw is-sustanza 
tat-talba mill-bank Awstrijak b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi kollha legali u fattwali. 

Għalhekk f’dan l-isfond, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi f’dan l-istadju li mill-qrati 
Awstrijaki kien hemm ksur tar-regoli tal-ġurisdizzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 44/2001.

Dwar it-talba tal-petizzjonant li l-avukat Olandiż tiegħu ma jistax jiddefendih fil-proċedimenti 
Awstrijaki, mhux ċar għalkollox x'inhi l-problema eżatta. Jekk il-petizzjonant ma jistax 
iħallas ir-rappreżentazzjoni tal-avukat Olandiż fil-proċedimenti Awstrijaki, hu jista’ jevalwa l-
possibilitajiet biex japplika għall-għajnuna legali bl-użu tal-proċedimenti stabbiliti skont il-
liġi nazzjonali li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE biex ittejjeb l-aċċess għal 
ġustizzja f'tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma' 
għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn. Jekk il-problema hija li l-avukat Olandiż mhux 
permess jaġixxi quddiem il-qrati Awstrijaki, il-kwistjoni għandha tiġi evalwata skont id-
direttivi relevanti li jistipulaw għal-libertà biex jipprovdu servizzi minn avukati fl-UE. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni. 


