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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A személyek uniós tagállamokon belüli mobilitásának fokozódásával természetes módon 
megnőtt az olyan eltérő állampolgárságú felek házasságainak száma, ahol a pároknak több 
tulajdonuk is van. Ezenkívül a halál időpontjában eltérő tagállamokban tartózkodó párok 
nehézségekkel szembesülhetnek vagyoni eszközeik helyzetével kapcsolatosan, amikor azok 
több különböző jogrendszer hatálya alá tartoznak.  

Becslések szerint „2007-ben az egész EU területén bekövetkezett 1 040 000 válás közül az 
eltérő állampolgárságú házastársak közötti válások száma 140 000 volt (13%)”1. Ezért 
alapvető fontosságú annak tisztázása, hogy ilyen válások esetében melyik tagállam joga 
legyen alkalmazandó a házastársak vagyonára. 

Ezt a véleményt a FEMM bizottság készítette, és elvárja a kiszolgáltatottabb házastárs 
védelmét, ugyanakkor elismeri a férfiak és nők törvény előtti egyenlőségét is. A vélemény fő 
célkitűzése a nők tudatosságának növelése, hogy amennyiben szembe kell nézniük a 
házassági vagyonjogi rendszer jogi következményeivel, az elkerülhetetlenül nehéz helyzetben 
is megalapozott és elfogulatlan döntéseket tudjanak hozni. A vélemény gyakorlati 
megoldásokat javasol a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozóan, ugyanakkor 
fenntartja a tagállamok szuverén jogrendszereinek tiszteletben tartását. 

Fogalommeghatározás és hatály

Az előadó megjegyzi, hogy a „házassági vagyonjogi rendszer” meghatározása a különböző 
uniós országokban eltérő. Ezért rendkívül fontos elkülöníteni azon vagyoni eszközök körét, 
melyekre a javaslat kiterjed. Egyes tagállamokban például a tartásdíjak a házassági 
vagyonjogi rendszer hatálya alá tartoznak, míg másokban nem. 

Az előadó tudatában van annak, hogy a bizottsági szövegtervezet hatálya csak a házassági 
vagyonjogi rendszerre vonatkozik, a bejegyzett élettársi kapcsolatokat pedig egy különálló, de 
kapcsolódó bizottsági javaslat vizsgálja2. Az előadó azonban szeretné kiemelni, hogy 
valamennyi uniós polgárt ugyanaz az egyenlőség és ugyanazok a jogok illetik meg, 
függetlenül a kapcsolat jellegétől, ugyanakkor kellő figyelemmel az egyes tagállamok nemzeti 
jogszabályaira. 

A főbb kihívások 

Ez a vélemény két különböző esetet vizsgál fő kihívásként. Az első eset a házastárs halála, a 
második pedig a válás. Mindkét esetet bonyolítja a szubszidiaritás elve, mivel az egyes 
                                               
1 „2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok 
felszámolása”, 5. oldal, http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf ” (2010.10.27.)

2 A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (COM(2011)0127).
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tagállamok házassági vagyonjogi rendszereire néha két- vagy többoldalú egyezmények 
vonatkoznak. Ez sokszínűséget eredményezett a tagállamok jogrendszereiben, melynek 
tiszteletben tartását és fenntartását kéri az előadó a Bizottság javaslatának igen szűk 
hatáskörén belül.

A vélemény elkészítésekor az előadó szem előtt tartotta, hogy nem minden tagállam 
sorakozott fel ezen irányelvtervezet mögött, ezért élt a remény, hogy akik nem sorakoztak fel 
mögé, azok számára a javaslat lehetővé teszi álláspontjuk felülvizsgálatát. Ezenkívül a 
tagállamoknak nem sikerült egyértelműen megállapodniuk az öröklésről és a végrendeletekről 
szóló kapcsolódó bizottsági javaslatról1, amelyet jelenleg a Tanács vizsgál. 

A kiszolgáltatott házastárs és/vagy harmadik felek támogatása 

Az előadó megérti, hogy a válás során a nők néha, de nem feltétlenül minden esetben a 
kiszolgáltatottabb házastársak, mivel gyakran a férfiak a pénzügyi jövedelem fő forrásai a 
házasságban és/vagy családi egységben. Ennélfogva az előadó azt kéri, hogy e nehéz időkben 
megfelelően támogassák a nőket. Ezenkívül védelmet kell nyújtani harmadik feleknek is, 
különösen eltartott gyermekek esetén. E megközelítéssel összhangban külön figyelmet kell 
szentelni a családi otthonnak, megtiltva e vagyoni eszköz eladását mindaddig, amíg az 
illetékes bíróság ítéletet nem hoz, hogy a kiszolgáltatott házastársnak és eltartottjainak 
biztosan tető legyen a feje fölött.    

Az Európai Bizottság javaslata foglalkozik a tulajdonjogok kérdésével válás esetén, és 
rugalmasan biztosítja a házastársak számára annak a házassági vagyonjogi rendszernek az 
elfogadását, amely alatt közös megegyezés érhető el. Amennyiben viszont nincs ilyen 
megállapodás, a javaslatnak a gyengébb felet kell védenie, és figyelembe kell vennie a 
házasságon belüli változó körülményeket.  

A házastárs halála esetén

Az előadó véleménye szerint probléma abban az esetben merül fel, amikor az egyik házastárs 
elhalálozik, a túlélő házastárs viszont nem választhatja meg, hogy milyen jogszabályok 
legyenek alkalmazandók. Ezekkel a kérdésekkel a fent említett, öröklésről és végrendeletekről 
szóló jelentéstervezet foglalkozik, de amennyiben nincs érvényes végrendelet, meg kell 
próbálni biztosítani a túlélő házastárs védelmét, és rugalmasan, a túlélő házastárs kívánságait 
figyelembe véve kell kezelni a vagyont.  

Adózás

A vagyoni eszközök utáni adózás kérdésének tagállami hatáskörben kell maradnia, mivel a 
szokásos tartózkodási hely kritériuma határozza meg a joghatóságot. Ugyanakkor nem 
minden tagállam rendelkezik érvényes két- vagy többoldalú adóügyi megállapodással, ami azt 
jelenti, hogy amennyiben az egyik házastárs elhalálozik, meg kell bizonyosodni arról, hogy 
nem kerül sor kettős adózásra.

                                               
1 Javaslat az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 
határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány 
bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2009)0154)
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MÓDOSÍTÁSOK

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az alkalmazandó jog 
megválasztásának hiányában, valamint az 
előreláthatóság és jogbiztonság 
szükségességének összeegyeztetése 
érdekében – mindenek előtt figyelembe 
véve a házaspár tényleges élethelyzetét – e 
rendelet összehangolt kollíziós szabályokat 
vezet be rangsorolt kapcsoló tényezők 
alapján, ezzel lehetővé teszi a házastársak 
teljes vagyonára alkalmazandó jog 
meghatározását. Így tehát a házastársak 
házasságkötést követő első közös szokásos 
tartózkodási helye képei az első kapcsoló 
tényezőt, a házastársak házasságkötéskor 
közös állampolgársága szerinti jog előtt.
Amennyiben egyetlen kapcsoló tényező 
sem volt alkalmazható, illetve a 
házasságkötéskor kettős állampolgársággal 
rendelkező párok első közös szokásos 
tartózkodási helyének hiányában, harmadik 
kapcsoló tényezőként azon tagállam jogát 
kell alkalmazni, amelyhez a házastársakat 
együtt a legszorosabb kötelékek fűzik, 
figyelembe véve valamennyi körülményt, 
főleg a házasságkötés helyét. Meg kell 
jegyezni, hogy e szoros kötelékeket a 
házasság létrejöttekor kell figyelembe 
venni.

(21) Az alkalmazandó jog 
megválasztásának hiányában, valamint az 
előreláthatóság és jogbiztonság 
szükségességének összeegyeztetése 
érdekében – mindenekelőtt figyelembe 
véve a házaspár tényleges élethelyzetét – e 
rendelet összehangolt kollíziós szabályokat 
vezet be rangsorolt kapcsoló tényezők 
alapján, ezzel lehetővé teszi a házastársak 
teljes vagyonára alkalmazandó jog 
meghatározását. Így tehát a házastársak 
házasságkötést követő első közös szokásos 
tartózkodási helye képei az első kapcsoló 
tényezőt, a házastársak házasságkötéskor 
közös állampolgársága szerinti jog előtt.
Amennyiben egyetlen kapcsoló tényező 
sem volt alkalmazható, illetve a 
házasságkötéskor kettős állampolgársággal 
rendelkező párok első közös szokásos 
tartózkodási helyének hiányában, harmadik 
kapcsoló tényezőként azon tagállam jogát 
kell alkalmazni, amelyhez a házastársakat 
együtt a legszorosabb kötelékek fűzik, 
figyelembe véve valamennyi körülményt. 
Meg kell jegyezni, hogy e szoros 
kötelékeket a házasság létrejöttekor kell 
figyelembe venni.

Or. en

Indokolás
Sok pár külföldre utazhat házasságot kötni, ami bizonytalan hatással járna a „legszorosabb 
kötelék” kritériuma vonatkozásában.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Jogválasztási lehetőség hiányában 
előfordulhat, hogy a kiszolgáltatott 
házastárs adott körülmények, például 
gazdasági vagy pénzügyi függőség, 
fizetésbeli különbség, az információkhoz 
vagy jogi tanácsadáshoz való hozzáférés 
hiánya, vagy betegséggel vagy családon 
belüli erőszakkal összefüggő körülmények 
miatt nem tud szabadon és méltányosan 
dönteni a házastársi vagyon 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel a házassági vagyonjogi 
rendszerre alkalmazandó jog 
megválasztásának fontosságára, a 
rendeletnek bizonyos garanciákkal kell 
biztosítania, hogy a házastársak vagy 
leendő házastársak tudatában vannak 
választásuk következményeinek. Az 
alkalmazandó jog megválasztása a 
választott állam joga, vagy az aktus 
kiállításának helye szerinti állam joga által 
a házassági szerződésre előírt formában 
történik, de mindenképpen írásban, 
keltezéssel és a házastársak aláírásával 
ellátva. Továbbá, tiszteletben kell tartani a 
választott állam joga, vagy az aktus 
kiállításának helye szerinti állam joga által 
az ilyen szerződések érvényességét, 
nyilvánosságát vagy bejegyzését illetően 

(24) Tekintettel a házassági vagyonjogi 
rendszerre alkalmazandó jog 
megválasztásának fontosságára, a 
rendeletnek bizonyos garanciákkal kell 
biztosítania, hogy a házastársak vagy 
leendő házastársak tudatában vannak 
választásuk következményeinek. Az 
alkalmazandó jog megválasztása a 
választott állam joga, vagy az aktus 
kiállításának helye szerinti állam joga által 
a házassági szerződésre előírt formában 
történik, de mindenképpen írásban, 
keltezéssel, a házastársak aláírásával 
ellátva és hitelesítve. A kiszolgáltatott 
házastárs vagy jövendőbeli házastárs 
megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében az alkalmazandó jog 
megválasztása előtt a házastársakat egy 
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előírt további alaki szabályokat. jogásznak külön-külön előzetesen 
tájékoztatnia kell e választás 
jogkövetkezményeiről. Továbbá, 
tiszteletben kell tartani a választott állam 
joga, vagy az aktus kiállításának helye 
szerinti állam joga által az ilyen 
szerződések érvényességét, nyilvánosságát 
vagy bejegyzését illetően előírt további 
alaki szabályokat.

Or. en

Indokolás
A házastárs(ak) független jogi tanácshoz való hozzáférése elvileg lehetővé tesz egy olyan 
önálló és megalapozott választást, amely védelmet biztosít az esetleg kiszolgáltatott helyzetbe 
kerülő házastársnak. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A nemzetközi vonatkozásokkal bíró 
házasság feleinek vagy jövendőbeli 
feleinek előzetesen hozzá kell férniük a 
házassági vagyonjogi rendszer 
megválasztásának következményeivel 
kapcsolatos információkhoz, és 
tájékoztatást kell kapniuk azokról a 
jogászokról, akikkel a házassági 
vagyonjogi rendszerről való döntés 
meghozatala előtt kétség vagy 
kiszolgáltatott helyzet esetén konzultálni 
lehet. A házassági vagyonjogi 
rendszerekre vonatkozó információkat 
bele lehet foglalni egy házastársak részére 
készülő csomagba, melyet a házastársak 
igény szerint kézhez kaphatnak, amikor a 
nemzeti rendszernek megfelelően 
kapcsolatba lépnek nagykövetségükkel, 
illetve nemzeti vagy helyi hatóságaikkal. A 
nemzetközi vonatkozásokkal bíró 
házasság feleit külön-külön előre 
tájékoztatni kellene a házassági 
vagyonjogi rendszer megválasztásának 
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előnyeiről, amikor külföldön ingatlant 
vásárolnak. Minden esetben fenn kell 
tartani a tagállamok nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó jogszabályait.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Kivételes körülmények között, 
közérdekű megfontolások alapján a 
tagállami bíróságok számára lehetővé kell 
tenni a külföldi jog figyelmen kívül 
hagyását, ha valamely konkrét esetben 
annak alkalmazása nyilvánvalóan ellentétes 
lenne az eljáró bíróság országának 
közrendjével. A bíróságok azonban nem 
alkalmazhatják a közrendre vonatkozó 
kivételt egy másik tagállam jogának 
figyelmen kívül hagyására, vagy egy másik 
tagállamban hozott határozat, ott kiállított 
közokirat, létrejött perbeli egyezség 
elismerésének vagy végrehajtásának 
megtagadására, ha a közrendre vonatkozó 
kivétel alkalmazása ellentétes az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával, különösen 
annak a megkülönböztetés valamennyi 
formáját tiltó 21. cikkével.

(25) Kivételes körülmények között, 
közérdekű megfontolások alapján a 
tagállami bíróságok számára lehetővé kell 
tenni a külföldi jog figyelmen kívül 
hagyását, ha valamely konkrét esetben 
annak alkalmazása nyilvánvalóan ellentétes 
lenne az eljáró bíróság országának 
közrendjével. A bíróságok azonban nem 
alkalmazhatják a közrendre vonatkozó 
kivételt egy másik tagállam jogának 
figyelmen kívül hagyására, vagy egy másik 
tagállamban hozott határozat, ott kiállított 
közokirat, létrejött perbeli egyezség 
elismerésének vagy végrehajtásának 
megtagadására, ha a közrendre vonatkozó 
kivétel alkalmazása ellentétes az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával, különösen 
annak a megkülönböztetés valamennyi 
formáját tiltó 21. cikkével és a nők és 
férfiak közötti egyenlőség valamennyi 
területen történő biztosítását előíró 23.
cikkével.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a 
következőkre:

(3) Az egyensúlyra és a tisztességre 
vonatkozó megfontolások sérelme nélkül,
e rendelet hatálya nem terjed ki a 
következőkre:

Or. en

Indokolás
Néhány tagállamban a vagyoni eszközöket együttesen, egyetlen kérdéskörként kezelik, 
figyelembe véve az egyensúlyt és a tisztesség szándékát a két házastárs védelme során, mivel 
általában a nő az, aki adott esetben nagyobb valószínűséggel a gyermekek elsődleges 
gondozója. Más tagállamokban az egyes vagyoni eszközöket külön-külön ítélik meg. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a házastársak közötti ajándékozás, c) házastársak közötti ajándékozás vagy 
családtagok ajándéka egyik vagy mindkét 
házastársnak,

Or. en

Indokolás
Amennyiben a vagyoni eszközökről külön-külön ítélnek, amint azt a Bizottság javaslata 
körvonalazza, meg kell vizsgálni azt is, hogy a javasolt irányelv hatályából kizárják a 
családtagoktól származó ajándékokat, a nyugdíjjogosultságokat, a biztosítási kötvényeket és a 
nyugdíjalapokat. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nyugdíjjogosultságok,

Or. en

Indokolás
Amennyiben a vagyoni eszközökről külön-külön ítélnek, amint azt a Bizottság javaslata 
körvonalazza, meg kell vizsgálni azt is, hogy a javasolt irányelv hatályából kizárják a 
családtagoktól származó ajándékokat, a nyugdíjjogosultságokat, a biztosítási kötvényeket és a 
nyugdíjalapokat. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) biztosítási kötvények és nyugdíjalapok.

Or. en

Indokolás
Amennyiben a vagyoni eszközökről külön-külön ítélnek, amint azt a Bizottság javaslata 
körvonalazza, meg kell vizsgálni azt is, hogy a javasolt irányelv hatályából kizárják a 
családtagoktól származó ajándékokat, a nyugdíjjogosultságokat, a biztosítási kötvényeket és a 
nyugdíjalapokat. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „bíróság”: a tagállamok bármely 
hatáskörrel rendelkező bírói hatósága, 
amely a házassági vagyonjogi 
rendszerekkel kapcsolatos ügyekben
igazságszolgáltatási feladatot lát el, 

g) „bíróság”: minden olyan hatóság és jogi 
szakember, amely/aki a házassági 
vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 
ügyekben igazságügyi feladatok ellátására 
illetékes, bíróság felhatalmazásával vagy 
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valamint minden egyéb nem igazságügyi 
hatóság vagy személy, amelyet hatáskör-
átruházás vagy kijelölés útján bírósági 
hatáskörbe tartozó egyes feladatok 
ellátásával bízott meg, az e rendeletben 
meghatározottak szerint.

annak hatáskörében jár el, feltéve, hogy 
ezek a hatóságok és jogi szakemberek 
garanciákat nyújtanak a pártatlanság és a 
felek meghallgatáshoz való joga 
tekintetében, valamint feltéve, hogy a 
tevékenységük helye szerinti tagállam 
joga alapján:
– határozataik ellen jogorvoslattal lehet 
élni, vagy azokat valamely igazságügyi 
hatóság felülvizsgálhatja; valamint
– határozatai hasonló érvénnyel és 
hatállyal bírnak, mint az igazságügyi 
hatóságok által ugyanilyen tárgykörben 
hozott határozatok;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják, 
azt írásban kell megtenni keltezéssel, 
valamint a felek aláírásával ellátva. A
házastársak beleegyezésének hiányában a 
joghatóságra az 5. és azt követő cikkek 
irányadók.

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják, 
azt írásban kell megtenni keltezéssel, a 
felek aláírásával ellátva és hitelesítve. A
megállapodás megkötése előtt a 
házastársakat egy jogász külön-külön 
tájékoztatja e választás 
jogkövetkezményeiről.

Or. en

Indokolás
A házastársak független jogi tanácshoz való hozzáférése elvileg lehetővé tesz egy olyan önálló 
és megalapozott választást, amely védelmet biztosít az esetleg kiszolgáltatott helyzetbe kerülő 
házastársnak.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Áttétel az ügy tárgyalására alkalmasabb 

bírósághoz
1. Kivételes esetben, és ha az mindkét 
házastárs alapvető érdekének megfelel, 
valamely tagállamnak az érdemi ügyet 
illetően joghatósággal rendelkező 
bíróságai, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy egy másik tagállam, amelyhez az 
egyik házastársat szoros kötelék fűzi, 
alkalmasabb az ügy vagy annak egy 
meghatározott része tárgyalásához:
a) felfüggeszthetik az adott ügyet vagy 
annak egy részét, és felkérhetik a feleket 
arra, hogy terjesszenek kérelmet az 
említett másik tagállam bírósága elé a (4) 
bekezdéssel összhangban; vagy
b) felkérhetik egy másik tagállam 
bíróságát arra, hogy vállalja a 
joghatóságot az (5) bekezdéssel 
összhangban.
2. Az (1) bekezdést az alábbi esetekben 
kell alkalmazni:
a) az egyik fél kérelme esetén; vagy
b) a bíróság hivatalbóli indítványára; vagy
c) egy másik olyan tagállam bíróságától 
származó kérelem esetén, amelyhez az 
egyik házastársat szoros kötelék fűzi, a (3) 
bekezdéssel összhangban.
3. A házastárs akkor tekintendő úgy, mint 
akit szoros kötelék fűz valamely 
tagállamhoz az (1) bekezdésben említettek 
szerint, amennyiben az adott tagállam:
a) vált a házastárs szokásos tartózkodási 
helyévé azt követően, hogy az (1) 
bekezdésben említett bíróságot 
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megkeresték; vagy
b) a házastárs korábbi szokásos 
tartózkodási helye; vagy
c) az, amelynek az adott házastárs 
állampolgára, illetve az Egyesült 
Királyság és Írország esetében mindkét 
házastárs ott rendelkezik közös lakóhellyel 
(domicile);
d) az a hely, ahol a házastársak tulajdona 
található.
4. A tagállamnak az érdemi ügyet tekintve 
joghatósággal rendelkező bírósága 
határidőt állapít meg, amelyen belül a 
másik tagállam bíróságait meg kell 
keresni az (1) bekezdéssel összhangban.
Amennyiben a bíróságokat nem keresik 
meg az adott határidőn belül, a 
megkeresett bíróság folytatja a joghatóság 
gyakorlását a 3–8. cikkel összhangban.
5. Az említett másik tagállam bíróságai –
amennyiben az ügy sajátos körülményei 
folytán az a házastársak bármelyik 
gyermekének alapvető érdekeit szolgálja –
a megkeresésüket követő hat héten belül 
fogadhatják el a joghatóságot az (1) 
bekezdés a) pontjával, illetve az (1) 
bekezdés b) pontjával összhangban. 
Ebben az esetben az elsőként megkeresett 
bíróság megállapítja joghatóságának 
hiányát. Ellenkező esetben az elsőként 
megkeresett bíróság folytatja a joghatóság 
gyakorlását a 3–8. cikkel összhangban.

Or. en

Indokolás
Abban az esetben, ha a joghatóság nem esik automatikusan egybe az alkalmazandó joggal, 
rendelkezni kell az ügy tagállami bíróságok közötti áttételének lehetőségéről, amennyiben az 
egyik házastársat szorosabb kötelék fűzi egy másik tagállamhoz, és emiatt létezik megfelelőbb 
fórum.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Információszolgáltatás a házastársak 

számára
Az illetékes hatóság ésszerű időn belül 
köteles tájékoztatni a 
házastársat/házastársakat minden 
ellene/ellenük kezdeményezett, a 
házassági vagyonjogi rendszerrel 
kapcsolatos eljárásról.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Különleges védelmi intézkedések

Az illetékes bíróságról szóló döntés 
megszületésének pillanatáig különleges 
védelmet kell biztosítani a családi 
otthonnak, például e vagyoni eszköz 
elidegenítésének az illetékes bíróság által 
hozott ítélet megszületéséig történő, a 
megkeresett tagállam jogszabályaival 
összhangban álló tilalma révén.

Or. en

Indokolás

A kiszolgáltatott házastárs és harmadik felek, például eltartottak védelme érdekében fontos a 
családi otthon a megkeresett tagállam jogszabályaival összhangban történő védelme a gyors 
értékesítéssel szemben, amíg az illetékes bíróság ítéletet nem hoz. Ez biztosítja, hogy – adott 
esetben – a bírósági eljárás ideje alatt a kiszolgáltatott házastársnak és eltartottjaiknak 
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biztosan tető legyen a feje fölött.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon állam jogát, amelyhez a 
házastársakat együtt a legszorosabb 
kötelékek fűzik, figyelembe véve 
valamennyi körülményt, főleg a 
házasságkötés helyét.

c) azon állam jogát, amelyhez a 
házastársakat együtt a legszorosabb 
kötelékek fűzik, figyelembe véve 
valamennyi körülményt, de figyelmen 
kívül hagyva a házasságkötés helyét.

Or. en

Indokolás
Sok pár külföldre utazhat házasságot kötni, ami bizonytalan hatással járna a „legszorosabb 
kötelék” kritériuma vonatkozásában.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés ellenére a házastárs 
halála esetén, és amennyiben nem 
választották meg az alkalmazandó 
házassági vagyonjogi rendszert, adott 
esetben a túlélő házastárs kívánságát kell 
prioritásként kezelni és fenntartani.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a házastársak visszamenőleges hatályt Ha a házastársak visszamenőleges hatályt 
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kívánnak adni az alkalmazandó jog e 
megválasztásának, e visszamenőleges 
hatály sem az addig alkalmazandó jog 
alapján kötött korábbi aktusok 
érvényességét, sem a harmadik személyek 
előzőleg alkalmazandó jogból fakadó 
jogait nem érinti.

kívánnak adni az alkalmazandó jog e 
megválasztásának, e visszamenőleges 
hatály sem az addig alkalmazandó jog 
alapján kötött korábbi aktusok 
érvényességét, sem a harmadik személyek 
előzőleg alkalmazandó jogból fakadó 
jogait nem érinti. A házastársakat egy 
jogásznak külön-külön előzetesen 
tájékoztatnia kell e választás 
jogkövetkezményeiről.

Or. en

Indokolás
A visszamenőleges hatályú döntések nem vezetnek a harmadik felek nagyobb 
jogbiztonságához, és a házastársak magasabb jogi költségeihez vezethetnek.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés ellenére a választásnak 
kifejezettnek kell lennie, és írásban kell 
készülnie keltezéssel és a házastársak 
aláírásával ellátva.

(2) Az (1) bekezdés ellenére a választásnak 
kifejezettnek kell lennie, és írásban kell 
készülnie keltezéssel és a házastársak 
aláírásával ellátva, valamint hitelesítve. Az 
alkalmazandó jog megválasztása előtt a 
házastársakat egy jogász külön-külön 
tájékoztatja e választás 
jogkövetkezményeiről.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés ellenére a házassági 
szerződésnek írásban kell készülnie 
keltezéssel és a házastársak aláírásával 

(2) Az (1) bekezdés ellenére a házassági 
szerződésnek írásban kell készülnie 
keltezéssel, a házastársak aláírásával 
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ellátva. ellátva és hitelesítve.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) összeegyeztethetetlen más tagállamban
vagy harmadik államban, azonos 
jogalapból származó, azonos felek közötti 
eljárásban hozott korábbi határozattal, 
feltéve, hogy a korábbi határozat a 
megkeresett tagállamban az elismerés 
feltételeinek megfelel.

d) összeegyeztethetetlen más tagállamban, 
azonos jogalapból származó, azonos felek 
közötti eljárásban hozott korábbi 
határozattal, feltéve, hogy a korábbi 
határozat a megkeresett tagállamban az 
elismerés feltételeinek megfelel.

Or. en

Indokolás
Harmadik államokkal nincs garancia a kölcsönös elimerésre. Ez azt jelenti, hogy 
előfordulhat, hogy az uniós tagállamok igazságszolgáltatásának meg kell tanulnia és 
alkalmaznia kell a nem uniós harmadik államok külföldi jogát, ami jelentős költségekhez, 
időbeli késedelmekhez és csökkent jogbiztonsághoz vezet a felperes és harmadik felek 
szempontjából. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazonáltal valamely tagállam joga 
előírhatja, hogy az egyik házastárs csak 
akkor érvényesítheti a házassági 
vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jogot 
egy harmadik személlyel szemben, ha 
egyikük szokásos tartózkodási helye az 
adott tagállam területén található, és ha 
tiszteletben tartották az ezen állam joga 
által előírt bejegyzési és nyilvánossági 
feltételeket, kivéve, ha a harmadik személy 

(2) Mindazonáltal valamely tagállam joga 
előírhatja, hogy az egyik házastárs csak 
akkor érvényesítheti a házassági 
vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jogot 
egy harmadik személlyel szemben, ha 
egyikük szokásos tartózkodási helye az 
adott tagállam területén található, és ha 
tiszteletben tartották az ezen állam joga 
által előírt bejegyzési és nyilvánossági 
feltételeket, kivéve, ha a harmadik személy 
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ismerte vagy ismernie kellett volna a 
házassági vagyonjogi rendszerre 
alkalmazandó jogot.

ismerte a házassági vagyonjogi rendszerre 
alkalmazandó jogot.

Or. en

Indokolás
Nehéz lehet megbizonyosodni arról, hogy egy harmadik félnek „ismernie kellett volna”-e 
valamit, különösen, ha figyelembe vesszük a legtöbb házastársi tulajdoni jogvita nemzetközi 
jellegét. Ez a mondatrész törlésre került, mivel hatálya nem egyértelmű. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság megfelelő eszközök útján,
vagyis a polgári és kereskedelmi ügyekben 
illetékes Európai Igazságügyi Hálózat 
többnyelvű honlapján a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja az (1) és (2) 
bekezdésnek megfelelően közzétett 
információkat.

(3) A Bizottság megfelelő eszközök útján,
különösen, de nem kizárólag a polgári és 
kereskedelmi ügyekben illetékes Európai 
Igazságügyi Hálózat többnyelvű honlapján 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja az
(1) és a (2) bekezdésnek megfelelően 
közzétett információkat.

Or. en

Indokolás

Az információk más módokon is közzétehetők, például többnyelvű telefonos segélyvonalon 
keresztül. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok megvizsgálják azon 
megfelelő intézkedések elfogadását, 
melyek biztosítják, hogy a nemzetközi 
vonatkozással bíró házasság felei 
hozzáférjenek a házassági vagyonjogi 
rendszer megválasztásának 
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következményeivel kapcsolatos 
információkhoz, és tájékoztatást kapjanak 
azokról a jogászokról, akikkel 
konzultálhatnak.

Or. en


