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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Gilbert Favero, feltehetőleg luxemburgi állampolgár által benyújtott,0247/2006.számú 
petíció a házassága felbontását kimondó luxemburgi határozat németországi 
elismerésével kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sikertelenül kísérelte megszerezni a luxemburgi hatóságoktól a 
házassága felbontásának németországi elismeréséhez szükséges dokumentáció másolatát. Azt 
állítja, hogy ez a házasság felbontását kimondó határozatok tagállamok közötti automatikus, 
kölcsönös, további alaki követelmények nélküli elismerésére vonatkozó uniós rendelkezések 
megsértését jelenti, és következésképpen az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott válasz.

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, azt sérelmezi, hogy nem sikerült megszereznie a 
luxemburgi hatóságoktól a házassága Luxemburgban kimondott felbontásának németországi 
elismeréséhez szükséges okmányok másolatát. E határozat elismerésével családi állapota 
helyesbítését kívánja elérni Németországban.

A kérdéses határozatot a luxembourgi kerületi bíróság hozta 2005. január 20-án, egy 2000. 
augusztus 16-án kézbesített idézéssel megindított eljárás befejezéseként.

A Bizottság először is azt kívánja kiemelni, hogy házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
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végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet1 (a 
továbbiakban: az új II. brüsszeli rendelet) alkalmazni lehet erre a helyzetre.

Ugyanis az új II. brüsszeli rendelet 64. cikke (4) bekezdésének megfelelően a hatálybalépése 
(2005. március 1.) előtt, de a 2000. május 29-i 1347/2000/EK tanácsi rendelet2 (a 
továbbiakban: a régi II. brüsszeli rendelet) hatálybalépése, vagyis 2001. március 1-je után, az 
ugyanezen dátum előtt indított keresetek nyomán házasság felbontása ügyében hozott 
határozatokat az új II. brüsszeli rendelet III. fejezete rendelkezéseinek megfelelően el kell 
ismerni, ha az alkalmazott joghatósági szabályok megfelelnek az új II. brüsszeli rendelet vagy 
a régi II. brüsszeli rendelet II. fejezetében, vagy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam és a 
megkeresett tagállam között kötött és az eljárás megindulásakor hatályos egyezménnyel előírt 
joghatósági szabályoknak.

Ebben az esetben a házasság felbontása iránti keresetet 2000. augusztus 16-án indították, 
vagyis a régi II. brüsszeli rendelet hatálybalépése előtt, és a határozatot 2005. január 20-án, 
vagyis az új II. brüsszeli rendelet hatálybalépése előtt hozták meg. Tehát alkalmazni lehet a 
64. cikk (4) bekezdésének átmeneti rendelkezéseit, azon joghatósági szabályok vizsgálatára is 
figyelemmel, amelyeket ebben az esetben a luxemburgi bíróság alkalmazott. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a német hatóságok az anyakönyvi 
kivonat naprakésszé tétele iránt benyújtott kérelmére válaszolva a régi II. brüsszeli rendelet 
33. cikkére hivatkoztak, pedig az új II. brüsszeli rendelet 39. cikkére kellett volna 
hivatkozniuk, ha megállapították, hogy fennállnak az előzőekben leírt körülmények.

Azonban ezt nem lehetne úgy értékelni, mint a német hatóságok által elkövetett közösségi 
jogi kötelezettségszegést, ha a két kérdéses rendelet a házasság felbontását kimondó 
határozatok elismerését és az anyakönyvi kivonatok ebből eredő kiigazítását illetően 
lényegileg azonos rendelkezéseket tartalmaznak.

A házasság felbontását kimondó határozat elismerése automatikus, és nem igényel semmilyen 
külön eljárást. Különösen nincs szükség semmilyen eljárásra ahhoz, hogy egy tagállam 
naprakésszé tegyen anyakönyvi kivonatokat egy másik tagállam által házasság felbontása 
ügyében hozott határozat alapján, amely ellen nincs már jogorvoslat ebben a tagállamban (új 
II. brüsszeli rendelet 21. cikke, amely változatlanul átveszi a régi II. brüsszeli rendelet 14. 
cikkének rendelkezéseit). 

Egy határozat elismeréséhez és az anyakönyvi kivonat ebből eredő naprakésszé tételéhez 
azonban szükség van bizonyos dokumentumok benyújtására. E dokumentumok jegyzéke az új 
II. brüsszeli rendelet 37. cikkében szerepel, amely változatlanul átveszi a régi II. brüsszeli 
rendelet 32. cikkének rendelkezéseit: a határozat és a határozatot meghozó tagállam hatóságai 
által kiállított igazolás megküldése.

  
1 EK HL L 338., 2003. december 23., 1- o.
2 EK HL L 160., 2000. június 30., 19- o.
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Úgy tűnik, hogy ezt az igazolást (új II. brüsszeli rendelet 39. cikk és I. melléklete vagy pedig 
a régi II. brüsszeli rendelet 33. cikke és IV. melléklete) a petíció benyújtójának nem sikerült 
megszereznie a luxemburgi hatóságoktól.

Igaz, hogy a fent említett rendeletek nem kötelezik a tagállamokat arra, hogy közöljék a 
Bizottsággal az említett igazolás kiállítására illetékes hatóságokat, és ebből következhet az 
átláthatóság egy fajta hiánya az e dokumentum megszerzéséhez végzendő lépésekben. A 
tagállamoknak azonban meg kell hozniuk az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy 
szabályszerűen biztosítva legyen az ilyen dokumentum kiállítása akár a határozatot hozó 
bíróság által, akár egy más hatóság által, amelyet a határozatot hozó bíróság jelölhet ki az 
ilyen igazolást kérő számára.

Az érintett tagállam központi hatóságához is lehet fordulni annak érdekében, hogy pontosan 
megjelölhesse, mely hatóságtól lehet beszerezni az igazolást.
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