
DT\931910HU.doc PE508.088v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

25.4.2013

MUNKADOKUMENTUM
a stockholmi program félidős felülvizsgálatáról a polgári ügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés terén

Jogi Bizottság

Előadó: Luigi Berlinguer



PE508.088v01-00 2/6 DT\931910HU.doc

HU

Az Európai Tanács 2010-ben fogadta el a stockholmi programot1, melynek célja a program 
2014-ben esedékes lezárultáig elérendő célkitűzések meghatározása volt a szabadság, a 
biztonság és a jog érvényesülése térségének továbbfejlesztése érdekében.  A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően egyre fontosabb annak biztosítása, hogy az európai 
polgárok mindennapi életük során lássák az Európai Unió gyakorlati hasznát, és a szabadság, 
a biztonság és a jog érvényesülésének térsége rendkívül fontos ebből a szempontból.

A Parlament a stockholmi programról szóló első álláspontját az általában a programról szóló 
2009. november 25-i2, valamint a program polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és 
nemzetközi magánjogi szempontjairól szóló 2010. november 23-i3 állásfoglalásában fejtette 
ki. A Bizottság 2010. április 20-án készítette el a stockholmi programot végrehajtó cselekvési 
tervet4. 

Most, amikor a 2010–2014-es időszakra vonatkozó stockholmi program félidejéhez ért, a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és az Alkotmányügyi 
Bizottság úgy határozott, hogy értékeli az eddig elért előrehaladást, meghatározva a még 
megvalósítandó lépéseket és a stockholmi program örökébe lépő program esetleges 
prioritásait.

E munkadokumentum, melynek előadója Luigi Berlinguer, a program végrehajtására kíván 
összpontosítani a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó területeken. A bizottságon belül és más 
bizottságokkal együtt folytatott vitát követően a három bizottság három társelőadója átfogó 
jelentéstervezetet fog benyújtani a stockholmi program félidős felülvizsgálatáról.

Amint a 2010. november 23-i állásfoglalás is megállapítja, a stockholmi program intézkedései 
a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén négy fő területre oszthatók: 
polgári jog, kereskedelmi jog, családjog és nemzetközi magánjog.

1. Polgári jog

A polgári jog területén javasolt intézkedések a polgári anyagi és eljárási jogot egyaránt 
érintik.

1.1. Polgári anyagi jog

A polgári anyagi jog terén elért egyik nagy eredmény az örökösödési rendelet5 elfogadása 
volt. A Bizottság 2009-es javaslata nyomán és több év vitát követően 2012-ben találtak 
kielégítő megoldást, Kurt Lechner előadó közreműködésével. Ez rendkívül fontos jogszabály 
az európai polgárok számára, hiszen azt jelenti, hogy egy több tagállamban tulajdonnal 
rendelkező személyre csak egyetlen nemzeti jog vonatkozik az örökösödés vonatkozásában, 

                                               
1 HL C 115., 2010.5.4., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 285. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0090.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó 
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai 
öröklési bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107. o.)
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sőt amennyiben egy másik tagállamban él, választhatja az állampolgársága szerinti jogot is.

A szerződési jog terén a Bizottság cselekvési tervében egy opcionális 28. szerződési 
jogrendszert alkotó jogszabálycsomagot javasolt a határon átnyúló kereskedelem 
megkönnyítése érdekében, elsősorban a kkv-k számára. A közös európai adásvételi jogra
irányuló jogalkotási javaslat 2011-ben készült el, és jelenleg folyik bizottsági vitája, melynek 
két társelőadója Klaus-Heiner Lehne és Luigi Berlinguer. Nem világos, hogy a javaslatból 
mikor születik jogszabály, mivel továbbra is számos nyitott kérdés van.

Az átlagos állampolgárok számára közvetlenebb relevanciával bírnak a közokiratok és az 
anyakönyvi okmányok más tagállamokban történő elismerésének megkönnyítése érdekében 
javasolt intézkedések, mivel ezek automatikus elismerésének hiánya a polgárok által említett 
egyik jelentős gyakorlati akadály a szabad mozgás előtt. Jelenleg két javaslat áll megvitatás 
alatt: az egyiket, amely a hivatalos formaságoktól való eltekintésről szól a közokiratok 
esetében (tanúsítás, hitelesítés, hiteles fordítás stb.), 2013 áprilisában tették közzé, az 
anyakönyvi okmányok joghatásainak kölcsönös elismerésére irányuló másik javaslat 2013 
végére várható (személyi jogállapoti helyzetek korlátozott listájára, például a házasságra, 
névváltoztatásra stb. vonatkozóan). A Parlament mindkét kezdeményezést rendkívül 
fontosnak tartja.

Végül, a kiszolgáltatott felnőttek védelme kapcsán, amely kérdés már egy ideje 
foglalkoztatja a parlamenti bizottságot1, a Bizottság cselekvési tervében bejelentette, hogy 
nem tesz lépéseket, mivel a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy csatlakoznak-e a felnőttek 
nemzetközi védelméről szóló 2000. évi Hágai Egyezményhez. A Hágai Konferencia szerint ez 
az egyezmény csak hat tagállamban lépett hatályba, míg további hét tagállam aláírta, de nem 
ratifikálta2. Rendkívül sajnálatos, hogy a 2008-as állásfoglalás következtetései ellenére a 
Bizottság ezen a téren eddig nem tett semmit az európai jogalkotás érdekében. 

1.2. Polgári eljárási jog

A polgári eljárási jog tekintetében a bizottság egyik fő törekvése a polgári eljárási jog közös 
minimumszabályainak bevezetése volt, ami azt a szándékot tükrözi, hogy az igazságügyi 
rendszerhez folyamodó állampolgárok számára magas szintű biztosítékokat nyújtsanak, amint 
azt az igazságügyi eredménytábla3 tartalmazza. A Bizottság 2014-re ígért egy javaslatot, 
azonban még nem világos, hogy az jogalkotási javaslat lesz-e vagy sem.

A fogyasztók jogai védelmének erősítése érdekében továbbá a Parlament európai 
kezdeményezést sürgetett a kollektív jogorvoslat lehetővé tétele érdekében4. A Bizottság 
2012. április 18-i nyomon követési dokumentumában5 megígérte, hogy 2012-ben elkészít egy 
jogalkotási vagy nem jogalkotási kezdeményezést a kollektív jogorvoslat európai keretéről, 
azonban ez idáig ez nem történt meg.

                                               
1 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás (95) bekezdését és a 2008. december 18-i állásfoglalást 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 „Az EU igazságügyi eredménytáblája: A hatékony igazságszolgáltatás és a növekedés előmozdításának 
eszköze” című 2013. március 27-i bizottsági közlemény.
4 A 2012. február 2-i állásfoglalás (P7_TA(2012)0021) és a 2009. november 25-i állásfoglalás (95) bekezdése.
5 SP(2012)160.



PE508.088v01-00 4/6 DT\931910HU.doc

HU

2. Kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog területén a Bizottság javaslatot tett egy ideiglenes számlazárolást 
elrendelő európai végzésről1 szóló rendeletre, amely megakadályozná, hogy az adós a 
bankszámlák közötti határokon átnyúló pénzmozgások lassúságát kihasználva kibújjon a 
tartozás rendezése alól. Raffaele Baldassarre előadó célja annak biztosítása, hogy az ilyen 
bankszámlák ideiglenes befagyasztására irányuló eljárás a lehető leggyorsabb legyen, de 
ugyanakkor tiszteletben tartsa a védekezés jogát. Az eljárás lezárása az ügy összetettsége 
miatt vártnál több időt vesz igénybe, de a jogszabályokat hamarosan el fogják fogadni.

A társasági jog vonatkozásában a Bizottság még nem tett eleget a Parlament arra irányuló 
kérésének2, hogy hozzák létre a vállalatok székhelye áthelyezésének megoldatlan kérdéséről 
szóló 14. társasági jogi irányelvet. A Bizottság úgy véli, hogy egy 2012-es nyilvános 
meghallgatás eredményei alapján nem indokolt egy ilyen jogszabály megalkotása3.

Az európai magánvállalatról szóló fontos javaslat, amelyet a Parlament 2010. november 23-
i állásfoglalásában is kért4, gyakorlatilag 2009-ben elhalt, mivel a Tanácsban lehetetlennek 
bizonyult egyhangú döntést hozni. A Bizottság nem tett lépéseket a javaslat újraélesztésére.

Végül a Bizottság benyújtott egy javaslatot5 a fizetésképtelenségi rendelet módosítására. E 
módosítás – melynek előadója Klaus-Heiner Lehne – célja a rendelet hatáskörének 
kiterjesztése a „fizetésképtelenségi eljárások” újradefiniálása révén, hogy abba több eset 
tartozzon bele, valamint a rendelet működőképességének javítása a joghatóságra vonatkozó 
szabályok módosítása, a másodlagos eljárások megnyitása és az egyazon csoporthoz tartozó 
társaságok fizetésképtelensége révén.

3. Családjog

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló Róma III. rendeletet6

(előadó: Tadeusz Zwiefka) 2010-ben megerősített együttműködési eljárás keretében fogadták 
el, és jelenleg 15 tagállam vesz részt benne. A polgári igazságügyi együttműködés területén ez 
az egyetlen jogszabály, amely már alkalmazandó, és amely egyértelmű szabályokat állapít 
meg a házasságok felbontása során alkalmazandó jogra vonatkozóan.

A stockholmi program előirányozta a házassági vagyonjogi rendszerekre7 és a bejegyzett 
élettársi közösségek vagyonjogi hatásaira8 vonatkozó jogszabályok elfogadását is, amelyek 
a joghatóságra, az alkalmazandó jogra és az ítéletek elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak. A két dokumentumot a Parlament Alexandra Thein előadó 
vezetésével jelenleg vizsgálja, és várhatóan még ebben az évben elfogadják őket. A végleges 
                                               
1 COM(2011)0445.
2 A 2012. február 2-i állásfoglalás (P7_TA(2012)0019) és a 2010. november 23-i állásfoglalás (33) és (34) 
bekezdése.
3 A 2012. április 18-i nyomon követési dokumentum, SP(2012)260/2.
4 (33) és (34) bekezdés.
5 COM(2012)0744.
6 A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra 
alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról, HL L 343., 2010.12.29., 
10. o.
7 COM(2011)0126.
8 COM(2011)0127.
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döntést konzultációs eljárás keretében a Tanács hozza majd meg.

A Parlament kérte továbbá, hogy készüljön európai szintű jogszabály a határokon átnyúló 
örökbefogadásokról1, mivel e területen számos család problémákról számol be a valamely 
más tagállamban meghozott határozatok elismerésével kapcsolatban. A Bizottság e 
tekintetben még nem indított kezdeményezést.

A stockholmi program javasolta a Brüsszel II. rendelet2 felülvizsgálatát, különösen a szülői 
felelősségre vonatkozó határozatok elismerése kérdésének belefoglalása érdekében. A 
Bizottság bejelentette, hogy 2013-ban jogalkotási kezdeményezést indít, amely azon javaslat3

helyébe lép, amelyet 2002-ben vissza kellett vonnia.

4. A nemzetközi magánjog általában

Az általános nemzetközi magánjog területén a stockholmi program keretében a fő projekt a 
Brüsszel I. rendelet4 felülvizsgálata volt az ítéletek végrehajtására irányuló eljárások 
egyszerűsítése és különösen az exequatur (végrehajthatóvá nyilvánítási) eljárás megszüntetése 
érdekében. Tadeusz Zwiefka előadó irányításával a Brüsszel I. rendelet átdolgozása kielégítő 
megoldáshoz5 vezetett, amely az ítéletek határokon átnyúló végrehajtásának egyes 
szempontjait egyszerűsítette, illetve pontosította.

A nemzetközi határozatokról szóló egyezmény projektje, amely nemzetközi szinten6, a 
Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia égisze alatt a Brüsszel I. rendeletéhez hasonló 
célokra törekedne, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A tárgyalások még zajlanak, és 
az elmúlt években nem hoztak jelentős előrelépést.

A Parlament emellett kérte, hogy a Róma II. rendeletbe7 külön rendelkezést illesszenek be a 
magánélet és a személyiségi jogok – többek között a jó hírnév – megsértéséből eredő 
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog szabályozására. E kérést a 2012. 
május 10-i állásfoglalás részletesebben kifejtve megerősítette, és ajánlásokat intézett a 
Bizottsághoz a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 
864/2007/EK rendelet (Róma II. rendelet)8 módosítására vonatkozóan, amelyekre azonban a 
Bizottság az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás9 (16) bekezdését megsértve mindez idáig nem reagált.

További kiemelkedő jelentőségű jogszabály a határokon átnyúló közlekedési balesetek 

                                               
1 A 2009. november 25-i állásfoglalás (95) bekezdése.
2 A Tanács2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).
3 COM(2001)0505.
4 A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.).
5 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (átdolgozás), (HL L 351., 
2012.12.30., 1. o.).
6 Lásd a 2010. november 23-i állásfoglalás (35) bekezdését.
7 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás (95) bekezdését.
8 P7_TA(2012)0200.
9 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
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elévülési idejét szabályozó rendelet. A tagállamok eltérő szabályai folytán ilyen esetekben 
gyakran igen nehéz igazságot szolgáltatni. A Bizottság 2011-ben szándékozott javaslatot 
előterjeszteni, ám erre még mindig nem került sor.

Végezetül mivel a nemzetközi magánjog területén az uniós jogi szabályozás igen töredezetté 
vált, és viszonylag nagy számban léteznek különböző aspektusokat szabályozó 
ágazatspecifikus eszközök, a Parlament kérte egy európai nemzetközi magánjogi kódex1

elfogadását. Ennek célja a különböző területeken meglévő nemzetközi magánjogi 
rendelkezések harmonizációja és ugyanakkor a joghézagok elkerülése lenne.

5. Átfogó célkitűzések a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén

A stockholmi program különböző egyedi célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az egyedi 
jogszabályok mellett fontos biztosítani, hogy valamennyi érdekelt fél elegendő mértékben 
hozzáférjen az igazságszolgáltatáshoz és az uniós joghoz.

Fontos lépés az e-igazságszolgáltatási projektek2 továbbfejlesztése, amelyek lehetővé teszik 
a polgárok számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek a jogi tájékoztatáshoz és az 
igazságszolgáltatáshoz azáltal, hogy lényeges információkat online biztosítanak számukra, és 
lehetőséget kapnak egyes kérelmek távolból, számítógépen történő benyújtására. E 
tekintetben történt némi előrelépés, de ennél többre van szükség.

Amennyiben olyan európai igazságszolgáltatási kultúrát kívánunk létrehozni, amely lehetővé 
teszi, hogy a kölcsönös elismerési eljárások fejlődjenek, igen fontos az európai jogi képzés
is3. E tekintetben igen jelentős az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat és az Európai Jogi 
Akadémia keretében végzett munka. Továbbá végre elindult a Bizottság bírák és jogi 
szakemberek képzésével kapcsolatos kísérleti programja4 is.

6. Összegzés

A stockholmi program keretében a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
területén elért előrelépések e rövid áttekintése azt mutatja, hogy elfogadtak néhány igen 
ígéretes jogszabályt, ugyanakkor még csak igen kis részüket alkalmazzák a jogalkotási és 
végrehajtási időszakok hosszúsága miatt. A társjogalkotók még tekintélyes számú jogalkotási 
javaslatot vizsgálnak. Azonban egy évvel a 2014-es választások és a stockholmi program 
tervezett lezárulta előtt meg kell állapítani, hogy számos esetben még várat magára a 
Bizottság javaslata. Emellett őszinte csalódottságra ad okot, hogy a Bizottság nem karolja fel 
a Parlament javaslatokkal kapcsolatos ötleteit.

                                               
1 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás (95) bekezdését.
2 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás (107), (108), (109) és (110) bekezdését.
3 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás (105) és (106) bekezdését és a 2010. november 23-i állásfoglalás (5)–
(13) bekezdését.
4 HL S 132., 2012.7.12., 218282. o.


