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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0586/2012, adresată de H.H., de cetățenie neerlandeză, privind 
problemele întâmpinate la întoarcerea sa din Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care s-a mutat în Austria în urmă cu câțiva ani împreună cu familia sa, explică 
faptul că, după opt luni, a fost constrâns de circumstanțe să se reîntoarcă în Țările de Jos. În 
timpul șederii sale în Austria, el a achiziționat o proprietate pentru care a obținut un credit de 
la o bancă austriacă. După plecarea lui, proprietatea a fost vândută de bancă pentru a recupera 
ipoteca. Șase ani mai târziu, petiționarul a primit o cerere de plată, din partea aceleiași bănci, 
în valoare de 175 000 de euro. Acesta nu înțelege ce s-a întâmplat, iar banca nu i-a dat niciun 
detaliu. Banca a depus o reclamație la un tribunal austriac, unde avocatul petiționarului nu are 
dreptul să îl apere. Petiționarul consideră că acest lucru nu este corect și că procedurile ar 
trebui inițiate într-un tribunal neerlandez. Prin urmare, acesta solicită asistență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul, care este un resortisant neerlandez, a fost acționat în justiție în Austria de către o 
bancă austriacă care pretinde o plată de aproximativ 175 000 de euro, aparent în legătură cu 
un credit contractat de petiționar în urmă cu câțiva ani. Petiționarul susține că tribunalul 
neerlandez ar trebui să fie instanța competentă. În plus, petiționarul subliniază că nu înțelege 
fondul reclamației depuse de banca austriacă. Petiționarul a considerat că ipoteca a fost deja 
recuperată în totalitate. Se pare că banca susține faptul că petiționarul a contractat un credit de 
investiții, în timp ce petiționarul susține că a fost un credit standard. În cele din urmă, 
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petiționarul susține că avocatul său neerlandez nu a putut să-l apere în cadrul procedurilor din 
Austria. 

Observațiile Comisiei 

Competența internațională a tribunalelor în materie civilă și comercială este reglementată de 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. În 
conformitate cu normele generale privind competența (articolul 2 din regulament), pârâtul 
trebuie acționat în justiție în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia își are 
domiciliul. Există, de asemenea, forumuri alternative, de exemplu în materie contractuală, 
pârâtul poate fi acționat în justiție în fața instanțelor de la locul de executare a obligației. În 
ceea ce privește creanțele pe drepturi reale imobiliare, instanțele din statul membru pe 
teritoriul căruia este situat imobilul au competență exclusivă. Mai mult, există norme speciale
pentru contractele încheiate de consumatori. În special, regulamentul prevede norme 
referitoare la competența de protejare a consumatorilor pentru litigiile referitoare la 
contractele încheiate de consumatori într-un scop care se poate considera că se situează în 
afara domeniului său profesional (articolul 15 din regulament). Prin urmare, dacă obiectul 
litigiului este o pretenție întemeiată pe un contract încheiat de un consumator, astfel cum este 
definit în regulament, consumatorul urmează să fie acționat în justiție înaintea instanțelor din 
statul membru pe teritoriul căruia își are domiciliul [articolul 16 alineatul (2)]. În cazul de 
față, dacă petiționarul a încheiat un contract în calitate de consumator, el are dreptul, în 
temeiul legislației Uniunii, de a fi acționat în justiție la locul de domiciliu, adică Țările de Jos, 
în timp ce, dacă contractul nu se încadrează în noțiunea de contract încheiat cu un 
consumator, banca austriacă poate acționa petiționarul în justiție în temeiul altor norme 
privind competența, de exemplu la locul de executare a contractului sau, în baza clauzei 
privind alegerea instanței, care completează normele generale privind competența, la locul de 
domiciliu al pârâtului.

Din informațiile și documentele furnizate de petiționar, reiese că petiționarul a achiziționat 
afacerea în Austria (afacerea în ansamblu, nu numai bunul imobil), pentru care a primit 
finanțare din partea băncii austriece. Prin urmare, nu reiese că contractele în cauză au fost 
încheiate de o persoană (consumatorul) într-un scop care se poate considera că se situează în 
afara domeniului său profesional. Nu se pare astfel că petiționarul ar fi fost acționat în justiție 
în Țările de Jos în temeiul normelor privind competența de protejare a consumatorilor 
prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din regulament. 

Pe lângă normele generale privind competența instanței de la domiciliul pârâtului, 
regulamentul, astfel cum este menționat, prevede alte norme alternative privind competența. 
Competența unei instanțe s-ar putea baza, de asemenea, pe o convenție privind alegerea 
instanței încheiate între părți în temeiul articolului 23 din regulament. Din documentele 
furnizate de petiționar (de exemplu anexa 2.2), reiese că ar putea exista un caz de convenție 
privind alegerea instanței în favoarea instanțelor austriece. Dacă ar reieși faptul că convențiile 
în cauză au fost încheiate de petiționar în calitate de consumator, convenția privind alegerea 
instanței ar trebui evaluată în temeiul articolului 17 care prevede o posibilitate limitată de a 
încheia o astfel de convenție. În special, articolul 17 alineatul (3) prevede posibilitatea de a 
încheia o convenție privind alegerea instanței între consumator și cealaltă parte la contract, 
dacă ambii au, la data încheierii contractului, domiciliul sau reședința obișnuită în același stat 
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membru, iar convenția are ca efect atribuirea de competență instanțelor din statul respectiv, cu 
condiția ca această convenție să nu fie interzisă de legislația statului în cauză. 

Petiționarul subliniază că nu înțelege fondul reclamației depuse de banca austriacă. În cazul 
de față, Comisia poate doar să furnizeze orientări în ceea ce privește normele privind 
competența care ar putea fi relevante. Având în vedere toate elementele de fapt și juridice, 
avocații petiționarului sunt cei care trebuie să stabilească și să evalueze fondul reclamației 
depuse de banca austriacă. 

Prin urmare, Comisia nu poate concluziona, în acest context, că instanțele austriece au 
încălcat normele privind competența prevăzute la Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

În ceea ce privește afirmația petiționarului că avocatul său neerlandez nu îl poate apăra în 
cadrul procedurilor din Austria, nu este pe deplin clar care este problema exactă. Dacă 
petiționarul nu își permite din punct de vedere financiar să fie reprezentat de avocatul 
neerlandez în cadrul procedurilor din Austria, el poate evalua posibilitatea de a solicita 
asistență judiciară utilizând procedurile prevăzute în temeiul legislațiilor naționale care pun în 
aplicare Directiva 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile 
transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată 
în astfel de litigii. Dacă problema este mai degrabă faptul că avocatului neerlandez nu i se 
permite să acționeze în fața instanțelor austriece, chestiunea trebuie evaluată în temeiul 
directivelor relevante care prevăd exercitarea libertății de a presta servicii de către avocați. 

Concluzii

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu poate interveni. 


