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Tárgy: Vélemény a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1 jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2007. január 11-i levelében Ön az eljárási szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján 
felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata 
jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

A bizottság az előbbi kérdést a 2007. január 30-i ülésén vizsgálta meg.

A javaslat szerint a jogalap a 61. cikk c) pontja és a 67. cikk (2) bekezdése. A 67. cikk (2) 
bekezdésére történő hivatkozás következménye, hogy a javasolt intézkedés családjogi
vonatkozásokkal bír, és ezért a 67. cikk (5) bekezdésének második franciabekezdésében 
meghatározott kivételek értelmében nem vonatkozik rá az együttdöntési eljárás.

Az EK-Szerződés vonatkozó rendelkezései

61. cikk c) pontja
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozása 
céljából a Tanács:

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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c) intézkedéseket fogad el a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a 
65. cikkben előírtak szerint;

65. cikk
A több államra kiterjedő vonatkozású polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
területén a 67. cikknek megfelelően és a belső piac megfelelő működéséhez szükséges 
mértékben elfogadásra kerülő intézkedések magukban foglalják:

a) fejlesztést és egyszerűsítést a következő területeken:
- a bírósági és bíróságokon kívüli iratok határokon túlra történő kézbesítésének rendszere;
- együttműködés a bizonyításfelvétel terén;
- a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok, köztük a nem bírósági ügyekben 
hozott határozatok elismerése és végrehajtása;

b) a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok 
összeegyeztethetőségének előmozdítását;

c) a polgári eljárások megfelelő lefolytatását akadályozó tényezők kiküszöbölését, szükség 
esetén a tagállamokban alkalmazandó polgári eljárási szabályok összeegyeztethetőségének 
előmozdításával.

A 67. cikk (1) és (2) bekezdése
(1) Az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követő ötéves átmeneti időszak során a 
Tanács a Bizottság javaslata vagy valamely tagállam kezdeményezése alapján, az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

(2) Ennek az ötéves időszaknak a letelte után:
- a Tanács a Bizottság javaslatai alapján határoz; a Bizottság megvizsgálja a bármely tagállam 
által arra vonatkozóan benyújtott kérelmet, hogy a Bizottság terjesszen javaslatot a Tanács 
elé;

- a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz 
arról, hogy az e cím alá tartozó valamennyi területre vagy egyes területekre a 251. cikkben
említett eljárást alkalmazzák, valamint a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezésék 
kiigazításáról.

A 67. cikk (5) bekezdése
(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően 
fogadja el:

- a 63. cikk 1. pontjában és a 2. a) pontjában foglalt intézkedéseket, feltéve hogy a Tanács –
az (1) bekezdéssel összhangban – előzőleg már elfogadta az ezen ügyekben irányadó közös 
szabályokat és alapelveket meghatározó közösségi jogszabályokat.

- a 65. cikkben foglalt rendelkezéseket, kivéve azokat, amelyek családjogi vonatkozásúak.
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A rendeletre irányuló javaslat célja és tartalma

A rendeletre irányuló javaslat célja a 2000. november 30-án elfogadott, a polgári ügyekben 
hozott határozatok kölcsönös elismerésének programjával és a 2005. június 2-án és 3-án 
elfogadott közös cselekvési tervvel összhangban a tartási kötelezettség Európai Unión belüli 
behajtását akadályozó tényezők megszüntetése. 

A preambulum és a hatálybaléptetési rendelkezések szerint a rendeletre irányuló javaslat célja 
és tartalma az alábbi módon vizsgálható meg:
A (7) preambulumbekezdés szerint a rendelet célja annak lehetővé tétele, hogy a tartásra 
jogosult valamely tagállamban könnyen hozzájusson olyan határozathoz, amely 
automatikusan végrehajtható bármely más tagállamban, és amelynek végrehajtása egyszerűbb 
és gyorsabb. 
A rendelet célja ennek érdekében a Közösségen belül a tartási követelések behajtásához 
szükséges intézkedések egyetlen jogi eszközbe foglalása. Rendelkezéseket tartalmaz ezért a 
joghatósági összeütközésekről, a kollíziós szabályokról, a végrehajthatóságról, a külföldön 
hozott határozatok végrehajtásáról, valamint az együttműködésről ((8) preambulumbekezdés). 
A rendelet hatálya a tartásra jogosult személyek közötti egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében kiterjed a családi vagy hasonló hatásokkal járó jogviszonyokból eredő valamennyi 
tartási kötelezettségre. 

A (10) preambulumbekezdés egyértelművé teszi, hogy a nemzetközi joghatóságra vonatkozó 
szabályok eltérnek a 44/2001/EK rendelet értelmében alkalmazandó szabályoktól („Brüsszel 
I.”), aminek célja, hogy e szabályokat olyan módon tisztázza, hogy minden olyan helyzetre 
vonatkozzanak, amelyben elég szoros kapcsolat áll fenn a felek helyzete és valamely tagállam 
között. Az a tény, hogy az alperes szokásos tartózkodási helye olyan államban van, mely nem 
tagja az Európai Uniónak, már nem zárhatja ki a közösségi szabályok alkalmazását, és ezentúl 
nem lehetséges a nemzeti jogra való visszautalás sem. 
A (11) preambulumbekezdés kifejti, hogy a felek számára lehetővé kell tenni, hogy közös 
megegyezéssel kiválaszthassák az eljáró bíróságot, kivéve kiskorú gyermekkel szembeni 
tartási kötelezettség esetén, a gyengébb fél védelme érdekében. 

A (12) preambulumbekezdés szerint világosan és hatékonyan kell szabályozni a perfüggőség 
és az összefüggő eljárások megoldását.

A (13) preambulumbekezdés kifejti, hogy a kollíziós szabályok csak a tartási 
kötelezettségekre lehetnek alkalmazhatók, és nem határozhatják meg a tartási kötelezettség 
alapját képező családjogi viszonyok létrejöttének megállapítása során alkalmazandó jogot. 
A (14), (15) és (16) preambulumbekezdések az alkalmazandó jogot szabályozzák (alapelv: a 
tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga alkalmazandó, de 
rendelkeznek egy olyan fórum vagy másik ország jogának az alkalmazásáról, amellyel a 
tartási kötelezettség szoros kapcsolatban áll. Lehetővé kell tenni, hogy bizonyos, a gyermekek 
vagy segítségre szoruló felnőttek védelmét szolgáló feltételekkel megválaszthassák az 
alkalmazandó jogot. 
A (17) preambulumbekezdés szerint a kötelezettnek védelmet kell élveznie a rendelet szerint 
meghatározott jog alkalmazásával szemben olyan esetekben, amikor a tartásdíjat indokoló 
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családjogi viszonyt nem tekintik általánosan privilegizáltnak. Ez fordulhat elő különösen az 
oldalági rokonok, illetve a házasság útján rokonságot szerzett személyek közötti viszonyok, a 
lemenő ági rokonok felmenő ági rokonokkal szemben tartási kötelezettségei, vagy a házasság 
felbontása után a tartási kötelezettség fenntartása esetén. 

A (18) preambulumbekezdés kifejti, hogy a tartási kötelezettség tárgyában valamely 
tagállamban hozott határozatokat az összes többi tagállamban el kell ismerni, és 
végrehajthatónak kell lenniük anélkül, hogy további eljárásra lenne szükség. Valamennyi 
közbenső intézkedés eltörlése érdekében meg kell valósítani az eljárási szabályok minimális 
harmonizációját. Ez utóbbi hivatott biztosítani a tisztességes eljárás követelményeinek 
tiszteletben tartását a valamennyi tagállamban közös szabályoknak megfelelően. 

A (19) preambulumbekezdés szerint a valamely tagállamban tartással kapcsolatos ügyben 
hozott határozatot gyorsan és hatékonyan kell végrehajtani bármely másik tagállamban. 
Lehetővé kell tenni, hogy a kötelezett munkabéréből vagy bankszámlájáról való közvetlen 
letiltással hozzá lehessen jutni a követeléseikhez. 

A közokiratokat és a felek közötti azon megállapodásokat, a melyek egy tagállamban 
végrehajthatók, a határozatokkal egyenértékűként kell kezelni ((20) preambulumbekezdés). 

A (21) preambulumbekezdés a tartási követelések behajtásának megkönnyítése érdekében 
együttműködő tagállami központi hatóságok létrehozásáról rendelkezik. 

A hatálybaléptetési rendelkezések 9 fejezetből állnak.
Az I. fejezet a hatályt és a fogalom-meghatározásokat szabályozza. Az 1. cikk előírja, hogy a 
„rendeletet a családjogi viszonyokból, valamint az olyan viszonyokból eredő tartási 
kötelezettségekre kell alkalmazni, melyek a rájuk alkalmazandó jog értelmében hasonló 
hatásokkal járnak”. Megjegyzendő, hogy a 2. cikkben meghatározott fogalmak („bíróság”, 
„bíró”, „határozat”, „közokirat”, „eredeti eljárás helye szerinti tagállam”, „végrehajtás helye 
szerinti tagállam”, „eredetileg eljáró bíróság, jogosult”, „kötelezett”) nem kapcsolódnak 
kifejezetten a családjoghoz, illetve nem családjogi szempontok alapján határozták meg őket.

A II. fejezet a joghatósággal foglakozik („általános joghatóság”, „megállapodás a 
joghatóságról”, „az alperes személyes megjelenésén alapuló joghatóság”, „fennmaradó 
joghatóság”, „perfüggőség”, „összefüggő eljárások”, „a bíróság megkeresése”, „ideiglenes 
intézkedések”, „a joghatóság vizsgálata”). Ezen fejezet ismételten nem rendelkezik családjogi 
vonatkozásokkal, egyedül a tartási kötelezettségekre, azaz a vagyoni igényekre vonatkozó 
joghatósággal foglakozik.

A III. fejezet az alkalmazandó joggal foglalkozik. Megjegyzendő, hogy a nyitó rendelkezés 
(12. cikk) előírja, hogy „E fejezet rendelkezései csak a tartási kötelezettségre alkalmazandó 
jogot határozzák meg, és nem érintik az 1. cikk szerinti valamely viszonyra alkalmazandó 
jogot”, amely viszonyt az 1. cikk említi (azaz „a családjogi viszonyokból, valamint az olyan 
viszonyokból eredő tartási kötelezettségekre kell alkalmazni, melyek a rájuk alkalmazandó 
jog értelmében hasonló hatásokkal járnak”). A fejezet többi cikke megállapítja az 
alapszabályokat, illetve a jogválasztásra, a rendelet szerint meghatározott jog alkalmazásának 
a kötelezett kérelmére történő mellőzéséről, a közintézményekre alkalmazandó jogra, az 
alkalmazandó jog terjedelmére, a harmadik ország jogának alkalmazására, a vissza- és 
továbbutalásra, a közrendre, valamint az egynél több jogrendszerrel rendelkező országokra 
vonatkozó szabályokat.
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A IV. fejezet a közös eljárási szabályokkal (a dokumentumok kézbesítésével, az 
elfogadhatóság vizsgálatával, a határozattal és a felülvizsgálattal) foglalkozik.

Az V. és a VI. fejezet a határozatok végrehajthatóságát és a végrehajtást szabályozza (többek 
között a jogi segítségnyújtást, a biztosítékot, a hitelesítést, azon határozatok érdemi 
felülvizsgálatának tilalmát, amelyek végrehajtását kérték, a végrehajtás megtagadását vagy 
felfüggesztését, az automatikus havi letiltás elrendelését, a bankszámlák ideiglenes 
befagyasztásának elrendelését, valamint a tartási követelések rangsorolását).

A VII. fejezet a közokiratokkal és egyezségekkel foglalkozik.

A VIII. fejezet az együttműködésekre vonatkozik (a központi hatóságok kijelölése és szerepe, 
az egyes információkhoz való hozzáférés, és azok felhasználása, stb.).

Végül, a IX. fejezet megállapítja az általános és a záró rendelkezéseket (más közösségi jogi 
eszközökhöz való viszony, nemzetközi megállapodásokhoz való viszony, a Bizottság, 
átmeneti rendelkezések, hatálybalépés).

A probléma

Az illetékes bizottság elnökének levele az alábbiakat tartalmazza:

„A jelenleg választott jogalap a tartási kötelezettséget az EKSz 67. cikke (5) bekezdésének 
második franciabekezdése értelmében családjogi vonatkozású intézkedésnek tekinti. Ennek 
következtében az intézkedések kívül esnek az együttdöntési eljárás alá tartozó polgári 
ügyekben történő igazságügyi együttműködés közös szabályain.”

Az illetékes bizottság előadója úgy véli, hogy a tartási kötelezettség szorosan kapcsolódik a 
családjoghoz, de a családjogi minősítés talán nem veszi megfelelő mértékben figyelembe a 
tartás koncepciójának hibrid, azaz gyökereiben családi jellegű, de végrehajtásában a más 
adósságokhoz hasonlóan vagyoni jellegű természetét.

A jogalapra vonatkozó és az esetjogból származó általános megfontolások 

Valamennyi közösségi jogi aktusnak a Szerződésben (vagy egyéb végrehajtandó jogi 
aktusban) meghatározott jogalapon kell alapulnia. A jogalap ratione materiae meghatározza a 
Közösség hatáskörét és meghatározza, hogy milyen módon gyakorolják e hatáskört, azaz az 
alkalmazható jogalkotási eszközt és a döntéshozatali eljárást.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a jogalap megválasztása nem a közösségi 
jogalkotó mérlegelési körébe tartozik, hanem „a bíróság által felülvizsgálható olyan objektív 
tényezőkön kell alapulnia”1, mint például a kérdéses intézkedés célja és tartalma2. Továbbá az 

  
1 A 45/86. számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet, (EBHT 1987., 1439, 5. bekezdés
2 A C-300/89. számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1991., I-287, 10. bekezdés,  C-42/97. 
számú Európai Parlament kontra Tanács ügyben hozott ítélet, (EBHT [1999., I-869., 36. bekezdés.
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intézkedés fő célkitűzésének kell lennie a döntő tényezőnek1. 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a szerződés egy általános cikke elegendő jogalapot 
biztosít még abban az esetben is, ha alárendelt módon a kérdéses intézkedés is a szerződés 
konkrét cikkében megfogalmazott cél elérésére irányul2.

Abban az esetben azonban, ha egy intézkedés egyidejűleg több, szétválaszthatatlanul 
összekapcsolódó, egymáshoz képest nem alárendelődő vagy közvetett célkitűzést tartalmaz, 
az intézkedésnek a Szerződés több vonatkozó rendelkezésén kell alapulnia, kivéve, ha a 
rendelkezésekben meghatározott döntéshozatali eljárás kölcsönös összeférhetetlensége miatt 
ez nem lehetséges3.

Értékelés

Összességében ki lehet jelenteni, hogy nagyon sajnálatos az a tény, hogy a Tanács a 67. cikk 
(5) bekezdésének második franciabekezdésében említett „családjogi vonatkozásoknak” az 
együttdöntési eljárás alá utalása érdekében még nem határozott a 67. cikk (2) bekezdése 
második franciabekezdésének alkalmazása mellett.  Mindez annak ellenére nem történt meg, 
hogy a Bizottság már 2005-ben felhívta a Tanácsot4, hogy hozzon rendelkezéseket arról, hogy 
a tartási kötelezettségkel kapcsolatos intézkedéseket az együttdöntési eljárás alapján fogadják 
el. Abszurdnak tűnik, hogy egy, a polgárok mindennapi életét annyira közelről érintő 
kérdésre, mint a családjog nem az általuk megválasztott intézményt legszorosabban bevonó 
jogalkotási eljárás vonatkozik.

Az esetjog azonban egyértelmű azon tekintetben, hogy az ilyen megfontolásoknak nincs 
következménye a jogalap megválasztására, amelynek bíróság által felülvizsgálható objektív 
tényezőkön kell alapulnia, különösen a kérdéses intézkedés célján és tartalmán.

Nyilvánvaló, hogy a javaslat fő célkitűzése a tartásra jogosultak számára annak lehetővé 
tétele, hogy „könnyen, gyorsan és általában térítésmentesen olyan végrehajtási okiratot 
kaphassanak, mely az európai igazságügyi térségben szabadon mozoghat, és” ennek 
eredményeként „a tartásdíjfizetés rendszeres teljesítését eredményezi”.

A joghatóságra, az alkalmazandó jogra, valamint a tartási igényekre vonatkozó határozatok 
elismerésére és végrehajtására vonatkozó új nemzetközi magánjogi szabályok megszüntetik a 
személyek szabad mozgásának akadályait és ezért elősegítik a belső piac megfelelő 

  
1 A C-377/98. számú Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet, (EBHT 2001., I-7079, 
27. bekezdés.
2 A C-377/98. számú Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet, (EBHT 2001., I-7079, 
27-28.;  A C-491/01. számú British American Tobakko kontra és Imperial Tobacco ügyben hozott ítélet, (EBHT 
2002., I-11453, 93-94., 
3 Ld.  pl. a C-300/89. számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1991., I-2867, 17-21. bekezdés 
(titánium-dioxid eset), a C-388/01. számú Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2004., I-4829, 
58. bekezdés és a C-491/01. számú British American Tobacco ügyben hozott ítélet, (EBHT 2002., I-11453, 103–
111. bekezdés.
4 A Bizottság közleménye a Tanácshoz, COM(2005)648, 2005. december 15.
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működését. 

El kell ismerni, hogy a családjog létezése nélkül nem létezne a tartás koncepciója sem. A 
javaslat 1. cikke valóban egyértelművé teszi, hogy a tartási kötelezettség a családjogi 
viszonyokból „ered”. Megjegyzendő azonban, hogy miután a családjog alapján 
megállapították a tartásdíj-fizetési kötelezettséget, egy egyszerű vagyoni kötelezettség marad 
– ugyanolyan adósság, mint minden más esetben.  Miután a tartási kötelezettség fennállását 
elismeri és megerősíti egy bíróság ítélet, hiteles okirat vagy megállapodás, vagyoni 
követeléssé válik, lés nem, vagy alig számít az a tény, hogy az családjogi vagy hasonló 
jogviszonyból ered.  

A javasolt rendelet nem hat ki a családjogra, mint olyanra, és a javaslat 12. cikke ezt teljes 
mértékben egyértelművé teszi, amennyiben úgy rendelkezik, hogy a tartási kötelezettségre 
alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések „nem érintik az 1. cikk szerinti valamely 
viszonyra alkalmazandó jogot”. Meg kell említeni a (13) preambulumbekezdést, amely 
kifejti, hogy a kollíziós szabályok csak a tartási kötelezettségekre lehetnek alkalmazhatók, és 
nem határozhatják meg a tartási kötelezettség alapját képező családjogi viszonyok 
létrejöttének megállapítása során alkalmazandó jogot.

Ezenfelül érdemes megjegyezni, hogy a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti 
és a tanácsi rendelet1 tartalmaz tartási igényeket, és azt az együttdöntési eljárás alapján 
fogadták el2. 

Következtetés

2007. január 30-i ülésén a Jogi Bizottság tehát egyhangúlag3 úgy határozott, hogy azt ajánlja, 
hogy a tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, 
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat az EK-Szerződs 61. cikkének c) 
pontján és a 67. cikk (5) bekezdésének második franciabekezdésén alapuljon, és ezért arra az 
együttdöntési eljárás vonatkozzon.

  
1 Lásd: 4. cikk (3) bekezdése, amelyben a közokiratot úgy határoztak meg, hogy az magában foglalja a 
tartási kötelezettségekre vonatkozó, a közigazgatási hatóságok előtt kötött vagy általuk hitelesített 
megállapodásokat.

2 Hivatalos Lap, L 143., 2004. 4. 30., 15.o.
3 A zárószavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Carlo Casini, Cristian 
Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.
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Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani
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