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Tárgy: Domenico Lamanna Di Salvo, olasz állampolgár által benyújtott 0396/2010. 
számú petíció a német polgári törvénykönyv házastársi tartásra vonatkozó 
rendelkezései által az uniós szabályozás állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a német polgári törvénykönyv házastársi tartásra 
vonatkozó rendelkezései (EGBGB 18. cikk (2) bekezdés) – amelyek kimondják, hogy a német 
jogot kell alkalmazni azokban az esetben, amikor a szokásos tartózkodási hely vagy a 
második állampolgárság országának joga nem alkalmazható – ellentétes az Alapjogi 
Chartával és a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelettel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció

2009. november 19-én a németországi Amtsgericht Bergheim (a Bergheimi helyi bíróság) a 
petíció benyújtóját – egy olasz állampolgárt – tartásdíj fizetésére kötelezte felesége és 
örökbefogadott lánya részére. Ezenfelül a szóban forgó német bíróság nem tett eleget annak a 
kérésnek, hogy a házastársak állítólagos kibékülését követően megsemmisítse a petíció 
benyújtója és örökbefogadott lánya részére tartásdíjat megítélő határozatot, mivel a bíróság –



PE452.740v01-00 2/3 CM\838885HU.doc

HU

figyelembe véve, hogy a német polgári eljárásjog értelmében a polgári ítélet végrehajtása 
teljes egészében az ítélet kedvezményezettjének döntésétől függ – az adott intézkedést illetően 
semmilyen jogszerű indokot nem tudott meghatározni. A szóban forgó petícióban annak 
benyújtója azt állítja, hogy a német polgári törvénykönyv bevezető törvénye 18. cikkének (2) 
bekezdése ellentétes a 44/2001/EK tanácsi rendeletben1 („Brüsszel I. rendelet”) foglalt 
elvekkel. Ezért véleménye szerint a 18. cikk (2) bekezdésének a német bíróság általi 
alkalmazása uniós jogot sért. Továbbá a petíció benyújtója úgy véli, hogy a német bíróság 
megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartája 1., 6., 8. cikke, 21. cikkének (2) bekezdése, 
41. cikke, valamint 47. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint, továbbá az emberi jogok 
európai egyezményének 6., 8., 13. és 14. cikke szerint őt megillető jogokat.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által eredetileg benyújtott petíciót, majd a 
Petíciós Bizottsághoz 2010. július 22-én eljuttatott kiegészítő dokumentumokat. Ezenkívül a 
petíció benyújtója két, szintén a petíció tárgyával kapcsolatos panaszt tett a Bizottságnál 2010. 
február 22-én, illetve 2010. április 8-án. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumokban semmi sem utal arra, hogy a német 
bíróság megsértette az uniós jogot. Különösen nincs egyértelmű jele annak, hogy a német 
bíróság helytelenül alkalmazta a Brüsszel I. rendeletet, vagy hogy a német polgári 
törvénykönyv bevezető törvénye 18. cikkének (2) bekezdése ellentétes az európai uniós 
joggal. 

Ami a petíció benyújtójának azon panaszát illeti, miszerint a német bíróságnak nem volt 
joghatósága a felesége által benyújtott, tartásdíj iránti kereset megtárgyalására, a 2008. 
november 11-i határozatból nem derül ki egyértelműen, hogy az Amtsgericht Bergheim mire 
alapozta joghatóságát. 

A Brüsszel I. rendelet 5. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy tartással kapcsolatos 
ügyekben a joghatóság a tartásra jogosult lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének 
bíróságát, vagy, amennyiben az ügy kimenetele személyi állapotot érintő eljárástól függ, az 
ilyen eljárásra saját joga alapján joghatósággal rendelkező bíróságot illeti meg, kivéve, ha az 
említett joghatóság kizárólag az egyik fél állampolgárságán alapul. 

A Brüsszel I. rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban annak megállapítása során, 
hogy a fél rendelkezik-e lakóhellyel abban a tagállamban, amelynek bíróságához fordultak, a 
bíróság saját belső jogát alkalmazza. A tartásra jogosult lakóhelyét vagy szokásos 
tartózkodási helyét a nemzeti bíróság állapítja meg, az egyes esetekre jellemző valamennyi 
egyedi körülményt figyelembe véve. A Bizottság hatásköre nem terjed ki egy eset azon 
tényszerű elemeinek ellenőrzésére, amelyek alapján egy tagállami bíróság illetékességet 
vállalt és ítéletet hozott.

Az azonban egyértelmű, hogy az Amtsgericht Bergheim joghatóságát nem a német polgári 
                                               
1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendelet (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.)
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törvénykönyv bevezető törvénye 18. cikkének (2) bekezdésére alapozta. A 18. cikk (2) 
bekezdése nem azt taglalja, hogy mely bíróság tárgyalhat meg tartási ügyeket, hanem a tartási 
keresetre alkalmazandó jogot szabályozza azt követően, hogy a bíróság joghatóságot vállalt. 
A Brüsszel I. rendelet alapvetően a joghatósági előírásokkal, valamint a határozatok 
elismerésével és végrehajtásával foglalkozik. Az alkalmazandó jog kérdései nem tartoznak a 
rendelet hatálya alá. Éppen ezért nem merül fel a német polgári törvénykönyv bevezető 
törvénye 18. cikkének (2) bekezdésében foglalt, az alkalmazandó jogra vonatkozó előírás és a 
Brüsszel I. rendelet összeegyeztethetőségének kérdése. Továbbá a 18. cikk (2) bekezdése a 
tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1973. évi hágai egyezmény 6. cikkének 
felel meg, amelynek Németország és Olaszország is részes fele.

Mindemellett meg kell jegyezni, hogy még ha a német bíróság tévesen vállalt is illetékességet 
ebben az ügyben, a végeredmény, amelynek értelmében a petíció benyújtójának tartásdíjat 
kell fizetnie, feltehetőleg ugyanaz lett volna, tekintettel arra, hogy az olasz bíróságoknak 
szintén alkalmazniuk kellett volna a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1973. 
évi hágai egyezményben foglalt előírásokat. 

Ami az Európai Unió Alapjogi Chartája 1., 6., 8. cikkének, 21. cikke (2) bekezdésének, 41. 
cikkének, valamint 47. cikke (1) és (2) bekezdésének állítólagos megsértését illeti, való igaz, 
hogy az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése szerint az Európai Unió 
Alapjogi Chartája ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések. Az Európai Unióról 
szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint azonban a 
Bizottságnak semmilyen általános hatásköre nincs arra, hogy az alapvető jogok állítólagos 
megsértésével kapcsolatos egyedi esetekben beavatkozzon. Az Alapjogi Charta 51. cikke (1) 
bekezdése első mondatának értelmében a Charta rendelkezéseinek címzettjei – a 
szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és 
hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ennek 
megfelelően a Bizottság csak akkor intézkedhet, ha az uniós jog tagállami végrehajtása során 
felmerül az uniós jog megsértésének gyanúja. A fenti információkat figyelembe véve nem 
világos, hogy a petíció benyújtója szerint milyen módon sértette meg az Amtsgericht 
Bergheim az Alapjogi Charta 1., 6., 8. cikkét, 21. cikkének (2) bekezdését, 41. cikkét, 
valamint 47. cikkének (1) és (2) bekezdését. Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy 
maga a tartásról szóló ítélet sérti a Charta vonatkozó rendelkezéseit, felhívjuk figyelmét, hogy 
az ítélet alapja a német családi anyagi jog, nem pedig az uniós jog alkalmazása, ezért az 
Alapjogi Charta nem alkalmazandó. 

Mivel a petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy mindezen túl az emberi jogok európai 
egyezményének 6., 8., 13. és 14. cikke által biztosított alapvető jogai is sérültek, a nemzeti 
jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően panaszt tehet az Európa Tanács égisze alatt 
működő Emberi Jogok Európai Bíróságánál.

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni a petíció benyújtójának 
ügyében.


