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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0586/2012, którą złożył H.H. (Holandia) w sprawie problemów 
powstałych po jego powrocie z Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który wraz z rodziną przeprowadził się do Austrii kilka lat temu, 
informuje, że okoliczności zmusiły go do powrotu do Holandii osiem miesięcy później. 
Podczas pobytu w Austrii nabył nieruchomość, na zakup której uzyskał kredyt hipoteczny od 
austriackiego banku. Po jego wyjeździe nieruchomość ta została sprzedana przez bank w celu 
spłaty kredytu hipotecznego. Sześć lat później składający petycję otrzymał wezwanie z tego 
samego banku do zapłaty 175 000 euro. Składający petycję nie wie, jaki jest tego powód, a 
bank nie podał żadnego wyjaśnienia. Bank wniósł powództwo do sądu austriackiego, przed 
którym adwokat składającego petycję nie może go bronić, ponieważ nie jest do tego 
uprawniony. Składający petycję twierdzi, że jest to niesprawiedliwe i że postępowanie 
powinno być wszczęte w sądzie holenderskim. W związku z tym szuka on pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Holandii, został pozwany w Austrii przez 
austriacki bank domagający się zapłaty ok. 175 000 euro, jak się wydaje w związku z 
kredytem hipotecznym zaciągniętym przez składającego petycję kilka lat temu. Składający 
petycję twierdzi, że właściwym sądem w tym przypadku powinien być sąd holenderski. 
Ponadto składający petycję wskazuje, że nie rozumie podstaw roszczenia wysuniętego przez 
austriacki bank. Składający petycję sądził, że kredyt hipoteczny został już wcześniej 
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całkowicie spłacony. Wydaje się, że zdaniem banku składający petycję zaciągnął pożyczkę 
inwestycyjną, podczas gdy składający petycję twierdzi, że był to zwykły kredyt hipoteczny. 
Ponadto składający petycję informuje, że jego holenderski adwokat nie może go bronić w 
ramach postępowania toczącego się w Austrii. 

Uwagi Komisji 

Kwestie dotyczące międzynarodowej jurysdykcji sądów w sprawach cywilnych i handlowych 
są regulowane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych. Zgodnie z ogólnymi przepisami jurysdykcyjnymi (art. 2 
rozporządzenia) daną osobę można pozwać przed sądem jej miejsca zamieszkania. Istnieje 
również możliwość wyboru innego sądu, np. w przypadku umowy dana osoba może zostać 
pozwana przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane albo miało być wykonane. 
W przypadku roszczeń dotyczących praw rzeczowych na nieruchomości jurysdykcję 
wyłączną mają sądy państwa, w którym nieruchomość jest położona. Ponadto istnieją 
szczególne przepisy odnoszące się do umów zawartych pomiędzy konsumentami. W 
rozporządzeniu ustalono mianowicie zasady dotyczące jurysdykcji ochronnej w przypadku 
sporów odnoszących się do umów zawartych przez konsumentów w celu, który nie może być 
uważany za działalność zawodową lub gospodarczą tych osób (art. 15 rozporządzenia). W 
związku z tym zgodnie z rozporządzeniem jeśli przedmiotem sporu jest roszczenie 
wynikające z umowy zawartej przez konsumenta, można przeciwko niemu wytoczyć 
powództwo przed sądy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania (art. 16 ust. 2). W 
przedmiotowym przypadku jeśli składający petycję zawarł umowę konsumencką, to na mocy 
prawa Unii ma on prawo do tego, by odpowiadać przed sądem w miejscu zamieszkania, tj. w 
Holandii, a jeśli umowa nie ma cech umowy konsumenckiej, austriacki bank może pozwać 
składającego petycję na podstawie innych przepisów jurysdykcyjnych, np. w miejscu 
wykonania umowy lub na podstawie klauzuli dotyczącej wyboru jurysdykcji, poza ogólnymi 
przepisami jurysdykcyjnymi w miejscu zamieszkania pozwanego.

Z informacji i dokumentów dostarczonych przez składającego petycję wynika, że kupił on w 
Austrii przedsiębiorstwo (całe przedsiębiorstwo, a nie tylko nieruchomość), na co otrzymał 
środki finansowe od austriackiego banku. W takiej sytuacji nie wydaje się, by przedmiotowa 
umowa została zawarta przez osobę (konsumenta) w celu, który nie może być uważany za 
działalność zawodową lub gospodarczą tej osoby. Dlatego też nie wydaje się, by składający 
petycję powinien zostać pozwany w Holandii na podstawie zasad dotyczących jurysdykcji 
ochronnej, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia. 

Oprócz ogólnych przepisów jurysdykcyjnych w miejscu zamieszkania pozwanego w 
rozporządzeniu, jak już wspomniano, ustalono inne przepisy jurysdykcyjne. Jurysdykcja sądu 
może także zostać określona na podstawie wyboru sądu ustalonego przez strony zgodnie z 
art. 23 rozporządzenia. Z dokumentów dostarczonych przez składającego petycję (np. 
załącznik 2.2) wynika, że na mocy umowy dotyczącej jurysdykcji prawdopodobnie wybrano 
sądy austriackie. Gdyby okazało się, że przedmiotowe umowy zostały zawarte przez 
składającego petycję występującego w roli konsumenta, wybór sądu na podstawie umowy 
dotyczącej jurysdykcji powinien zostać oceniony zgodnie z art. 17, w którym przewidziano 
ograniczone możliwości zawarcia takiej umowy. W art. 17 ust. 3 przewidziano mianowicie, 
że umowę dotyczącą jurysdykcji można zawrzeć między konsumentem a jego kontrahentem, 
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którzy w chwili zawarcia umowy mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym 
samym państwie członkowskim, a umowa ta uzasadnia jurysdykcję sądów tego państwa 
członkowskiego, chyba że taka umowa nie jest dopuszczalna według prawa tego państwa 
członkowskiego. 

Składający petycję wskazuje, że nie rozumie podstaw roszczenia wysuniętego przez austriacki 
bank. W omawianym przypadku Komisja może jedynie podać wytyczne odnoszące się do 
przepisów jurysdykcyjnych, które mogłyby mieć zastosowanie. To do adwokatów 
składającego petycję należy określenie i dokonanie oceny podstaw roszczenia wysuniętego 
przez austriacki bank, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych. 

W tym kontekście i na tym etapie Komisja nie może więc stwierdzić, czy austriackie sądy 
naruszyły przepisy jurysdykcyjne ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001.

Co do twierdzeń składającego petycję, jakoby jego holenderski adwokat nie mógł go bronić w 
ramach postępowania toczącego się w Austrii, nie całkiem jasne jest to, w czym tkwi 
rzeczywisty problem. Jeśli składający petycję nie ma środków na to, by pokryć koszty 
reprezentowania go w Austrii przez jego holenderskiego prawnika, może ocenić możliwość 
ubiegania się o pomoc prawną z użyciem procedur określonych w prawie krajowym, na mocy 
którego wdrożono dyrektywę Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru
sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych 
zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze. Jeśli problemem jest 
raczej to, że holenderski adwokat nie ma prawa do występowania przed austriackimi sądami, 
sprawę powinno się zbadać w świetle odpowiednich dyrektyw w sprawie swobody 
świadczenia usług przez prawników w UE. 

Wniosek

W świetle powyższych informacji Komisja nie może podjąć działań. 


