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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér:

Az EU egyik fő célkitűzése a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség létrehozása és továbbfejlesztése, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Az 
eltérő nemzetiségű házastársak házasságának felbontására és különválására alkalmazandó 
joggal kapcsolatos jogszabályi helyzet európai szinten jelenleg rendkívül zavaros. Ez gyakran 
a „bírósághoz való versenyfutáshoz” vezet, vagyis a házastársak egyike még a másik előtt kéri 
a házasság felbontását, annak biztosítása érdekében, hogy az általa saját érdekei 
szempontjából kedvezőbbnek ítélt jog vonatkozzon az eljárásra.  A rendeletre irányuló 
javaslat célja, hogy jogbiztonságot teremtsünk az érintett házastársak számára, és garantáljuk 
a megbízhatóságot és rugalmasságot. 

Mivel a családjog a nemzeti jogalkotás különösen érzékeny területe, a rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat nem a válásjog – és főleg nem a családjog – harmonizációját helyezi 
előtérbe, hanem közös jogszabályokat javasol annak meghatározására, hogy eltérő 
nemzetiségű házastársak válása esetén melyik ország jogszabályai irányadók. Jelenleg az EU-
ban évente mintegy 300 000 új házasságot kötnek eltérő nemzetiségű partnerek, ezekkel 
együtt az összes fennálló nemzetközi házasság száma 16 millió. Az egész EU-ban ezek közül 
a házasságok közül évente 140 000–170 000 végződik válással. Ezek a számadatok –
valamint az, hogy az egész EU-ban rendkívül eltérő jogszabályok érvényesek a válásjog 
területén – egyértelművé teszik, hogy a házasságok felbontása vagy a különválás eseteiben 
sürgősen nagyobb jogbiztonságot kell teremteni. 

A Bizottság ezért a házasság felbontása vagy különválás esetén a felek autonómiájának 
növelését javasolja, azáltal, hogy egy adott kereten belül kiválaszthatják, hogy esetükben 
melyik jog legyen irányadó. A házastársaknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy olyan 
ország jogát válasszák, amelyhez különleges szálak fűzik őket, ugyanakkor a választott 
jognak összhangban kell lennie az Európai Unió közös értékeivel.  

Az előadó álláspontja:

A vélemény előadója tartalmilag alapvetően támogatja a házasság felbontására és a 
különválásra alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályokat. 

Az ebben a véleményben javasolt módosítások a bizottsági javaslatot annyiban kívánják 
kiigazítani, hogy teljesen kizárható legyen a nemi alapon történő megkülönböztetés, egyenlő 
lehetőségeket lehessen biztosítani mindkét házastársnak és a középpontban a gyermekek 
jóléte álljon. 

Végül pedig, az előadó mindemellett úgy véli, hogy nem a házasság felbontására vagy a 
különválásra alkalmazandó jogot meghatározó egységes, páneurópai szabályrendszer a végső 
cél, hanem egy második szakaszban a házasság felbontásának következményeire (vagyonjog, 
házasság utáni eltartás, nyugdíjjogosultság felosztása) vonatkozó szabályokat is el kell 
fogadni. A szóban forgó rendelet nem tér ki a házasság felbontásának következményeire.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A két házastárs tudatos választása e 
rendelet lényeges elve. Mindkét 
házastársnak pontosan tudnia kell, hogy 
milyen jogi és szociális következményei 
vannak az alkalmazandó jog 
megválasztásának. Az a lehetőség, hogy 
közös megegyezéssel kiválasszák az 
alkalmazandó jogot, nem sértheti a két 
házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E 
tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában 
kell lenniük annak fontosságával, hogy a 
két házastárs az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó megállapodás 
jogi következményeinek tudatában 
válasszon.

(16) A két házastárs tudatos választása e 
rendelet lényeges elve. Mindkét 
házastársnak pontosan tudnia kell, hogy 
milyen jogi és szociális következményei 
vannak az alkalmazandó jog 
megválasztásának. Az a lehetőség, hogy 
közös megegyezéssel kiválasszák az 
alkalmazandó jogot, nem sértheti a két 
házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E 
tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában 
kell lenniük annak fontosságával, hogy a 
két házastárs az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó megállapodás 
jogi következményeinek tudatában 
válasszon. A jogválasztás hitelesítése 
során a házastársakat tájékoztatni kell az 
alkalmazandó jog kiválasztásából eredő 
jogi következményekről. A házastársak 
jogsegélyének biztosítására vonatkozó 
nemzeti előírásokat megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Indokolt bevezetni egyes 
biztosítékokat annak érdekében, hogy a 
házastársak tudatában legyenek választásuk 
következményeinek. Az alkalmazandó 

(17) Indokolt bevezetni egyes 
biztosítékokat annak érdekében, hogy a 
házastársak tudatában legyenek választásuk 
következményeinek. Az alkalmazandó 
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jogra vonatkozó megállapodást írásban kell 
rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell 
írnia a két félnek. Amennyiben annak a 
részt vevő államnak a joga, amelyben a 
házastársak szokásos tartózkodási helye 
található, további alaki szabályokat ír elő, 
tiszteletben kell tartani ezeket a 
szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki 
szabályok lehetnek azon részt vevő 
tagállamokban, ahol a megállapodást 
házassági szerződésbe kell foglalni.

jogra vonatkozó megállapodást írásban kell 
rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell 
írnia a két félnek, és közjegyzőnek kell 
hitelesítenie. Amennyiben annak a részt 
vevő államnak a joga, amelyben a 
házastársak szokásos tartózkodási helye 
található, további alaki szabályokat ír elő, 
tiszteletben kell tartani ezeket a 
szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki 
szabályok lehetnek azon részt vevő 
tagállamokban, ahol a megállapodást 
házassági szerződésbe kell foglalni.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat 
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamoknak meg kell 
fontolniuk azt a lehetőséget, hogy eltérő 
kollíziós szabályok esetén a tagállamok 
eltérő jogrendszerének figyelembevétele 
mellett ennek a rendeletnek a 
rendelkezéseit alkalmazzák a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok tekintetében, 
mindaddig, amíg az ezekre az esetekre 
vonatkozó konkrét szabályok meg nem 
születnek. Ezáltal nem válik kötelezővé a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok elismerése.

Or. de

Indokolás

A rendelet a házasságok felbontása és különválás esetében alkalmazandó, nem vonatkozik 
azonban a bejegyzett élettársi kapcsolatok megszüntetésére. Az egyéb bejegyzett élettársi 
kapcsolatokkal szembeni megkülönböztetés megakadályozása érdekében a rendelet hatályát ki 
kell bővíteni.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet olyan esetekben 
alkalmazandó, amikor különböző országok 
joga között kell választani a házasság 
felbontására vagy a különválásra irányuló 
eljárások során.

(1) E rendelet olyan esetekben 
alkalmazandó, amikor különböző 
országokban eltérő kollíziós szabályok 
érvényesek a házasság felbontására vagy a 
különválásra, illetve a házasság 
érvénytelenítésére.

Or. de

Indokolás

Különösen bizonyos helyzetekben fontos a nő számára, hogy még nem vált el. Ezért 
üdvözlendő az alkalmazási terület kibővítése. (A harmadik mondat a magyar változatot nem 
érinti.)

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
megállapodást írásba kell foglalni, 
dátummal kell ellátni, és azt mindkét 
házastársnak alá kell írnia. A megállapodás 
tartós rögzítését biztosító, elektronikus 
módon történő bármely közlés 
egyenértékű az írásos formával.

(3) A (2) bekezdésben említett 
megállapodást írásba kell foglalni, 
dátummal kell ellátni, és azt mindkét 
házastársnak alá kell írnia, és közjegyzőnek 
kell hitelesítenie.

Or. de


