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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a természetes személyek ellen indított csőd jogi 
szabályozása Unión belül jelentősen eltér, és hogy a csődbe jutott német állampolgárokat ez 
hátrányosan érinti. Úgy véli, hogy Németországban a csődeljárást csak körülbelül 7 év letelte 
után zárják le, míg más uniós országokban ez sokkal hamarabb megtörténik. Ha egy adósnak 
sikerül például az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban letelepednie, csődeljárását 
sokkal gyorsabban lezárják, mint Németországban. A brit vagy a francia bíróság azon ítélete, 
miszerint a csődbe ment személy adósságtól mentes, ezután az egész EU-ban érvényes. Ez a 
lehetőség azonban az adósok nagy többsége számára a magas költségek miatt nem elérhető. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy ez esetben egyenlőtlen bánásmódról van szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíciót. A Bizottság tisztában van a petíció benyújtója 
által ismertetett helyzettel, mivel azt már részletesen elemezte a fizetésképtelenségre 
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vonatkozó uniós jog1 reformját előkészítő bizottsági dokumentumban, amely beszámol azon 
német adósok eseteiről, akik a gyorsabb adósságmentesítés érdekében az Egyesült 
Királyságba vagy Franciaországba költöznek. A dokumentum elemzi továbbá a 
csődeljárásokban alkalmazott „forum shopping” problémáját. Uniós szintű harmonizáció 
hiányában a tagállami fizetésképtelenségi jogszabályok jelentősen eltérnek egymástól, és 
számos előnnyel vagy hátránnyal járnak a társaságok és a magánszemélyek számára. Egyes 
tagállamokban egyáltalán nem ismert a mentesítés, azaz az adósok egész életükön át felelősek 
maradnak, míg más államokban egy éven belül sor kerülhet a mentesítésre.

„Az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új európai megközelítés” című 
2012. decemberi közleményében2 a Bizottság e kérdésnek csak a vállalkozókat érintő 
szempontjaival foglalkozott. Közleményében a Bizottság kulcsfontosságúnak tartja a 
mentesítést egy második esély biztosításához: a tisztességes vállalkozók esetében valamennyi 
tagállamban ésszerű, három éves felső határidőt kellene megállapítani, amelyen belül 
lehetőség szerint automatikusan sor kerülne a mentesítésre és az adósságrendezésre. 

A dokumentum nyomán a Bizottság 2013-ban nyilvános konzultációt tartott az új 
megközelítésről annak felmérése érdekében, hogy a fizetésképtelenségi jogszabályok 
bizonyos szempontjai tekintetében szükség van-e minimális uniós előírásokra. 

A Bizottság emellett tájékoztatást kapott arról, hogy a német fizetésképtelenségi törvény 
2012. évi reformját követően az országban bizonyos feltételek mellett már három éven belül 
sor kerülhet a teljes körű mentesítésre.

Következtetés

Ennek megfelelően a Bizottság üdvözli, hogy uniós és nemzeti szinten legalább részben már 
kezelték a petíció benyújtója által felvetett konkrét problémákat. 

                                               
1 Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet 
felülvizsgálatáról szóló dokumentumot kísérő hatásvizsgálat (SWD(2012)0417, 21–23. o.),
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
COM(2012)0742, 6. o.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_hu.pdf


