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Hypoteční banka a.s. κατά Udo Mike Lindner

Όταν η τρέχουσα κατοικία καταναλωτή είναι άγνωστη, το δικαστήριο της τελευταίας
γνωστής κατοικίας µπορεί να είναι αρµόδιο να εκδικάσει αγωγή εναντίον του
Η αδυναµία εντοπισµού της τρέχουσας κατοικίας του εναγοµένου δεν µπορεί να στερήσει από τον
ενάγοντα το δικαίωµά του σε δικαστική προστασία
Μία τσεχική τράπεζα, η Hypoteční banka, και ο U. M. Lindner, γερµανός υπήκοος, συνήψαν
σύµβαση ενυπόθηκου δανείου για τη χρηµατοδότηση της αγοράς ακινήτου. Κατά την ηµεροµηνία
υπογραφής αυτής της πιστωτικής συµβάσεως, ο U. M. Lindner κατοικούσε στο Mariánské Láznĕ
(Τσεχική ∆ηµοκρατία) και, σύµφωνα µε αυτήν, όφειλε να ενηµερώνει την τράπεζα για κάθε αλλαγή
κατοικίας. Η σύµβαση προέβλεπε περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές,
αρµόδιο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας της τράπεζας, ως καθορίζεται ανάλογα µε την
έδρα αυτής.
Η τράπεζα ζήτησε από το Okresní soud v Chebu (περιφερειακό δικαστήριο του Cheb, Τσεχική
∆ηµοκρατία) να υποχρεώσει τον U. M. Lindner σε καταβολή του ποσού των 4 383 584,60 CZK
(περίπου 175 214 ευρώ), προσαυξηµένου µε τόκους υπερηµερίας, για καθυστερούµενες οφειλές.
Το εν λόγω δικαστήριο έκρινε ότι ο U. M. Lindner δεν διέµενε πλέον στη διεύθυνση που είχε
δηλωθεί στη σύµβαση και ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει την κατοικία του εντός της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το τσεχικό δικαστήριο απευθύνθηκε στο ∆ικαστήριο
ζητώντας να ερµηνευθεί ο κανονισµός περί διεθνούς δικαιοδοσίας1 και ειδικότερα να διευκρινισθεί
αν ο κανονισµός αυτός απαγορεύει διάταξη του εσωτερικού δικαίου κράτους µέλους η οποία
επιτρέπει τη διεξαγωγή δίκης κατά προσώπων αγνώστου κατοικίας.
Με την απόφασή του που δηµοσιεύεται σήµερα, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει κατ’ αρχάς ότι ο
κανονισµός δεν ορίζει ρητώς τη διεθνή δικαιοδοσία όταν η κατοικία του εναγοµένου είναι άγνωστη.
Υπενθυµίζει ακολούθως ότι, κατά τον κανονισµό, οι αγωγές που ασκούνται κατά καταναλωτή από
τον αντισυµβαλλόµενό του πρέπει να εκδικάζονται από τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο
έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής.
Εφόσον, πάντως, ο εθνικός δικαστής δεν µπορεί να εντοπίσει την κατοικία του καταναλωτή εντός
της εθνικής επικράτειας, οφείλει να εξακριβώσει αν ο καταναλωτής κατοικεί σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ο εθνικός δικαστής, αφενός, δεν µπορεί να διαπιστώσει αν η κατοικία
του καταναλωτή βρίσκεται εντός του εδάφους της Ένωσης και, αφετέρου, δεν έχει στη διάθεσή του
αποδεικτικά στοιχεία ικανά για να διαπιστώσει ότι ο καταναλωτής πράγµατι κατοικεί εκτός της
Ένωσης, ο κανόνας κατά τον οποίο, σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, αρµόδιο είναι
το δικαστήριο του κράτους µέλους της κατοικίας του καταναλωτή έχει την έννοια ότι
αναφέρεται όχι µόνο στην τρέχουσα κατοικία του καταναλωτή αλλά και στην τελευταία
γνωστή κατοικία του.
Πράγµατι, αυτή η ερµηνεία του κανονισµού παρέχει ταυτοχρόνως στον µεν ενάγοντα τη
δυνατότητα να προσδιορίσει ευχερώς το δικαστήριο στο οποίο µπορεί να ασκήσει αγωγή, στον δε
εναγόµενο τη δυνατότητα να προβλέπει ευλόγως το δικαστήριο ενώπιον του οποίου µπορεί να
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εναχθεί. Οµοίως, επιτρέπει να αποφευχθεί, σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισµός
της τρέχουσας κατοικίας του εναγοµένου, η αδυναµία προσδιορισµού του αρµόδιου
δικαστηρίου, γεγονός που θα στερούσε από τον ενάγοντα το δικαίωµά του σε άσκηση
ενδίκων µέσων. Επιπλέον, η λύση αυτή διασφαλίζει µία δίκαιη ισορροπία µεταξύ των
δικαιωµάτων του ενάγοντα και των δικαιωµάτων του εναγοµένου, καθώς ο δεύτερος όφειλε να
ενηµερώνει τον πρώτο σχετικά µε κάθε αλλαγή διευθύνσεως µεταγενέστερη της υπογραφή της
µακροχρόνιας συµβάσεως στεγαστικού δανείου.
Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι τα τσεχικά δικαστήρια είναι αρµόδια να εκδικάσουν
την αγωγή που άσκησε η τράπεζα κατά του U. M. Lindner στο µέτρο που δεν είναι σε θέση να
εντοπίσουν την τρέχουσα κατοικία αυτού.
Τέλος, το ∆ικαστήριο εξετάζει τη δυνατότητα, που προβλέπει το τσεχικό δίκαιο σε αντίστοιχες
περιπτώσεις, συνεχίσεως της διαδικασίας εν αγνοία του εναγοµένου µέσω του διορισµού
επιτρόπου και της επιδόσεως της αγωγής σε αυτόν. Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι καίτοι τα µέτρα
αυτά συνιστούν περιορισµό των δικαιωµάτων υπερασπίσεως, ο περιορισµός αυτός είναι παρά
ταύτα δικαιολογηµένος ενόψει του δικαιώµατος του ενάγοντος σε αποτελεσµατική προστασία.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση µη διορισµού επιτρόπου στον οποίο µπορεί να επιδοθεί η αγωγή, ο
ενάγων δεν θα µπορούσε να ασκήσει αυτό το δικαίωµά του κατά προσώπου αγνώστου κατοικίας.
Το ∆ικαστήριο καταλήγει πάντως στο ότι το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της υποθέσεως οφείλει
πάντοτε να διασφαλίζει ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για να ανευρεθεί το πρόσωπο αυτό
ώστε να µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
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