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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti azokat a problémákat, amelyekkel válása után szembesült. Az 
illetékes német bíróság ítéletében arra kötelezte, hogy francia állampolgárságú volt 
házastársának nyugdíjjogosultság címén fizessen havi 700 eurót, aminek következtében elvált 
férjének havi jövedelme magasabb lett az övénél. A petíció benyújtója szerint a bíróság nem 
vette kellőképpen figyelembe fizikai fogyatékosságát, és rámutat, hogy ha válását a házasság 
felbontására alkalmazandó francia jog alapján mondják ki, jobb helyzetben lenne. Ezért arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója, egy német-francia állampolgár, azokra a személyes nehézségeire hívja 
fel a Petíciós Bizottság figyelmét, amelyekkel francia állampolgárságú férjétől való válása 
következtében szembesül. A petíció benyújtójának véleménye szerint az a német bíróság, 
amelyhez a válókeresetet benyújtotta, több döntésével hátrányos helyzetbe hozta őt. Először is 
az az álláspontja, hogy a német bíróságnak a válására a német jog helyett a francia jogot 
kellett volna alkalmaznia. Azt állítja továbbá, hogy a német bíróság által megszabott, egy 
bizonyos havi összeg férjének történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséget szintén a 
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francia, és nem pedig a német jognak kellene szabályoznia, mivel az előbbi kedvezőbb lett 
volna számára. A nyugdíjak váláskori kiegyenlítésére vonatkozó szabályok 
(„Versorgungsausgleich”) tekintetében kifogásolja, hogy a német bíróság nem számította be 
férje összes nyugdíjjogosultságát. Megítélése szerint a német bíróság határozatainak 
meghozatala során általában nem vette kellően figyelembe testi fogyatékosságát. Végezetül a 
petíció benyújtója azt állítja, hogy korábbi férje soha nem teljesítette pénzügyi 
kötelezettségeit lányával szemben, de elismeri, hogy ezeknek a követeléseknek bíróságon 
soha nem is próbált érvényt szerezni.

A petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumokban semmi sem utal arra, hogy a német 
bíróság megsértette az uniós jogot. 

A német bíróság határozatainak a petíció benyújtója által adott leírásából nem világos, hogy a 
petíció benyújtóját terhelő, bizonyos havi összeg férjének történő megfizetésére vonatkozó 
kötelezettség tartásdíjjal vagy a nyugdíjak váláskori kiegyenlítésére vonatkozó megegyezéssel 
függ-e össze. Ez azonban nem lényeges a petíció benyújtója ügyének megítélésében, mivel 
jelenleg egyik kérdés vonatkozásában sincs idevágó uniós jogszabály.

Az uniós jog szabályozza a válási ügyekben1 és a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos 
ügyekben2 az európai uniós tagállami bíróságok joghatóságát. Az e bíróságok által hozott 
ítéletet a fent említett rendeletekben megállapított szabályok alapján minden más európai 
uniós tagállamban elismerik és végrehajtják.

Az uniós jog a jelenlegi állása szerint nem szabályozza a válásra3, a tartási kötelezettségekre4

és a nyugdíjak váláskori kiegyenlítésére alkalmazandó jogot. Egyelőre a tagállami bíróságok e 
területeken a nemzeti kollíziós jogszabályokat és a nemzetközi megállapodásokat 
alkalmazzák. 

Ezenfelül a nemzeti anyagi jog dönti el, hogy először is sor kerül-e a nyugdíjak 
                                               
1 A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a 

szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, HL L 338., 2003.12.23., 1. o.

2 A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, HL 
L 12., 2001.1.16., 1. o.

3 Létezik azonban a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén 
létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (COM(2010) 105 végleges/2), amelyet az Európai Parlament 
és a Tanács jelenleg vizsgál.

4 A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről 
szóló, 2009. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 7., 2009.1.10., 1. o.) 
előírja, hogy a tartási kötelezettségekre vonatkozó jogot a tartási kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyvvel összhangban 
kell meghatározni azokban a tagállamokban, amelyekben ez a jogi aktus kötelező erővel 
bír, vagyis Dánia és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállamban. Ezt a 
rendeletet azonban csak 2011. június 18-tól kell majd alkalmazni.
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kiegyenlítésére váláskor, és ha igen, milyen feltételek és módozatok mellett. A nemzeti anyagi 
jog állapítja meg az egykori házastársak közötti tartásdíjfizetések és a gyermekekkel szembeni 
tartási kötelezettségek feltételeit és módozatait is. Ennek következtében az adott esetben a 
nyugdíjkiegyenlítésre és a tartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok tagállamonként 
változnak.

Az Európai Bizottság csak az uniós jog megsértése esetén avatkozhat be. A petíció benyújtója 
által szolgáltatott tájékoztatás nem utal arra, hogy esetében ilyen jogsértés forogna fenn. A 
nemzeti bíróságok feladata, hogy döntsenek a válásra, a tartási kötelezettségekre és a 
nyugdíjak váláskori kiegyenlítésére alkalmazandó jogról, majd ezután alkalmazzák a 
vonatkozó nemzeti anyagi jogot.

Ennek megfelelően a petíció benyújtójának nemzeti szinten kell jogorvoslatot kérnie. A 
nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek kimerítése után ügyével az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottságnak az a véleménye, hogy a petíció nem az uniós jogon alapul, 
és nem fog tudni beavatkozni a petíció benyújtójának ügyében.


