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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jan Klusko, lengyel állampolgár által az „Ekoinstal Jan Klusku i 
Partnerzy” vállalat nevében benyújtott 0711/2007 sz. petíció a 
fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek egy francia bíróság általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy ítéletre hivatkozik, amelyet a lure-i bíróság hozott Franciaországban 
egy fizetésképtelenségi ügyben. Az adós az „Energotech” nevû lengyel vállalat. A petíció 
benyújtója, aki az említett vállalat egyik hitelezője, vitatja a francia bíróság joghatóságát, és 
hivatkozik az Európai Bíróság által a C-341/04 sz. ügyben hozott ítéletre (hivatkozás az ír 
legfelső bíróság előzetes döntésére), amelyben a Bíróság megerősíti, hogy az 1346/2000/EK 
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltétel – azaz hogy „a tagállamok 
bíróságainak azon a területen, ahol az adós fő érdekeltségei találhatók, hatáskörrel kell 
rendelkezniük a fizetésképtelenségi eljárás megindítására. Társaság vagy jogi személy esetén 
az ellenkező bizonyításáig a létesítő okirat szerinti székhelyet kell tekinteni a fő érdekeltségek 
központjának” – csak akkor cáfolható meg, ha objektív és egyben harmadik felek által 
ellenőrizhető tényezők lehetővé teszik annak megállapítását, hogy ténylegesen fennáll egy 
olyan helyzet, amely eltér attól, amelyet az adott létesítő okirat szerinti székhely helyszíne 
tükröz. A petíció benyújtója ezért felhívja az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az 
üggyel annak biztosítása érdekében, hogy a fent említett irányelv rendelkezéseit figyelembe 
vegyék. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója, egy lengyel állampolgár, a lure-i bíróság (Franciaország) által hozott 
2006. március 29-i ítéletre hivatkozik, amely korrekciós intézkedésekről rendelkezett a 
lengyel „Energotech” vállalat fizetésképtelenségi ügyében. A petíció benyújtója, aki az 
Energotech egyik hitelezője, úgy véli azonban, hogy ez az ítélet megsértette az 1346/2000/EK 
rendelet 3. cikkének (1) bekezdését és nem állt összhangban a C-341/04 sz. hasonló ügyben 
hozott 2006. május 2-i előzetes ítélettel.

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet egy kötelező keretrendszert 
testesít meg a fizetésképtelenségi eljárás során a tagállamok között megvalósuló 
együttműködés tekintetében. A cél, hogy az európai jogi térségben – a belső piac megfelelő 
működésének biztosítás érdekében – elkerüljék a „forum shopping”, azaz a legkedvezőbb jog 
kiválasztásának veszélyét. Ezért a rendelet általános szabályokat ír elő többek között a 
fizetésképtelenségi eljárás elindításával kapcsolatos joghatóság, az ezzel kapcsolatban hozott 
bírósági határozatok elismerése és az alkalmazandó jog vonatkozásában. 

A rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a fő eljárások megindítása tekintetében azon 
tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amelynek területén az adós fő 
érdekeltségeinek központja található. Van egy megdönthető vélelem, miszerint társaságok 
esetében a létesítő okirat szerinti székhelyet tekintik a fő érdekeltségek központjának.

Az C-341/04 sz. Eurofood ügyben a Bíróság 2006. május 2-án úgy határozott, hogy a 
székhely szerinti illetékes bírósággal kapcsolatos vélelem kizárólag akkor megdönthető, ha 
objektív és harmadik fél által ellenőrizhető tényezők lehetővé teszik annak megállapítását, 
hogy eltérő helyzet áll fenn. A Bíróság ítélete megemlíti különösen azoknak a vállalatoknak 
az estét, amelyek nem folytatnak üzleti tevékenységet a székhelyük szerinti államban.

Tekintve, hogy lehetőség van az összes hitelezővel szemben egyenlő bánásmódot alkalmazni, 
a rendelet 16. cikke kimondja, hogy minden hitelezőnek – bárhol a Közösségben – joga van 
bejelenteni követeléseit a fizetésképtelenségi eljárásban. E célból az eljárást indító bíróság 
vagy a felszámoló haladéktalanul tájékoztatja az ismert hitelezőket.

A Bizottság részére megküldött információk alapján azonban (különösen, hogy a lure-i 
bíróság eredeti határozatának másolatát nem csatolták) nem lehetett megállapítani sem az 
1346/2000/EK rendelet francia bíróság általi megsértését, sem pedig a Bíróság fent említett 
ítéletével való összeegyeztethetetlenséget (amely ráadásul a francia ítéletet követően 
született). Ezenfelül úgy tűnik, hogy a 2006. május 8-i keltezésű levelében az Energotech –
eleget téve kötelezettségének – tájékoztatta a petíció benyújtóját mint hitelezőjét.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés alapján az
Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon a 
bíróságok előtt folyamatban lévő egyedi ügyekbe vagy az igazságszolgáltatás általános 
menetébe. Erre csak akkor van módja, ha az európai közösségi jog bizonyított és ismételt 
megsértésére kerül sor. Ebben az esetben nem erről van szó, és a Bizottság nem bír 
tudomással arról, hogy első fokon fellebbezést nyújtottak volna be a francia ítélet ellen.
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A petíció benyújtója által felvetett probléma jellegét tekintve az Európai Unió és 
következésképpen a Bizottság hatásköre e kérdések tekintetében korlátozott. Az ilyen 
kérdések elsősorban a tagállami bíróságok hatáskörébe tartoznak.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a fenti csupán általános tájékoztatásnak minősül, és a 
bemutatott ügy részletei fényében külön jogi tanácsadást kell kérni egy hozzáértő jogásztól.

Következtetések

A petícióban rendelkezésre bocsátott információk alapján a nem lehetett megállapítani a 
közösségi jog megsértését. Ebből kifolyólag a Bizottságnak nem áll módjában az üggyel 
tovább foglalkozni.

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó ügyben megsértették a jogait, 
nemzeti szinten, az illetékes bíróságokon keresztül kell jogorvoslatért folyamodnia.


