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Tárgy: Gerhard Pollheide és Anita Brandt német állampolgárok által benyújtott 
0827/2011. számú petíció a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
44/2001/EK rendelet állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tulajdonában van egy németországi gazdasági társaság; emellett 
Spanyolországban is van egy gazdasági társaságuk, amelynek célja, hogy ott művészkolóniát 
hozzon létre. A spanyol társaság tulajdonában áll egy spanyolországi földterület. Egy 
szomszédok közötti vita kapcsán a német társaságot a telek feletti tulajdonjog kérdésében 
bíróság elé idézték, jóllehet nem ez a társaság a jogi értelemben vett tulajdonos. A polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet kimondja azt az elvet, amely szerint a jogviták 
elbírálására a polgárok lakóhelye, illetve a társaságok székhelye szerinti bíróságok 
rendelkeznek hatáskörrel. Ebben az esetben ezért a németországi bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel. A petíció benyújtóinak állítása szerint a spanyol bíróságok ítéletei – amellett, 
hogy korrupt bíró hozta meg azokat – semmisnek tekintendők. A petíció benyújtói eljárást 
indítottak Spanyolországban a bíró és a szomszéd ellen. Az üggyel kapcsolatban jelenleg az 
Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is eljárás van folyamatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.
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A petíció benyújtóinak panasza a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint 
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendeletre 1 és annak hibás 
alkalmazására irányul.

A 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet 2002. március 1-jén lépett hatályba, és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban (e tekintetben különleges szabály 
vonatkozik Dániára). A rendelet többek között a bíróságok joghatóságára is irányadó, és a 
rendelet 2. cikkének értelmében peres eljárást indítani bármely személy ellen a lakóhelye 
szerinti tagállamban lehet. A rendelet természetes és jogi személyekre (pl. gazdasági 
társaságokra) egyaránt alkalmazandó. Egy gazdasági társaság vagy jogi személy abban a 
tagállamban rendelkezik székhellyel, ahol létesítő okirat szerinti székhelye, központi 
ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye található (a rendelet 60. cikke). A különös 
joghatóság intézményéről a rendelet 5–7. cikke rendelkezik, amelyek létrehozzák a 
főszabálytól eltérő alternatív joghatóság intézményét, az alperes lakóhelye szerinti joghatóság 
intézményét. A kizárólagos joghatóságot a rendelet 22. cikke szabályozza. Az utóbbi cikk 
értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó dologi jogok vagy ingatlanok bérletével összefüggő 
jogviták esetében az a tagállam rendelkezik kizárólagos joghatósággal, ahol az adott ingatlan 
található. A dologi jogok magukban foglalják az ingatlan méretéhez, tartalmához, 
tulajdonjogához vagy birtoklásához kapcsolódó jogokkal összefüggő követeléseket, valamint 
e jogok védelmét is. 

A petícióban leírt tények alapján a petíció benyújtói által hivatkozott jogvita a spanyolországi 
földterület tulajdonjogát érinti. Ezért a rendelet 22. cikkének megfelelően úgy tűnik, hogy 
ebben az ügyben a spanyol hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Ennek 
következtében megállapítható, hogy a spanyol bíróságok megfelelően alkalmazták a rendelet 
joghatóságra vonatkozó szabályait. 

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtójának érdekében. 
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