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családjoggal kapcsolatos polgári bírósági határozatok elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció a házasság felbontását kimondó, Angliában meghozott ítéletek olaszországi 
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémákra mutat rá. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy sérült az igazságszolgáltatáshoz való joga, és a határokon átnyúló uniós családjog 
harmonizálását kéri a fejlődés és az igazságosság előmozdítása érdekében, hogy a jövőben 
sok szenvedéstől óvjuk meg az európai gyermekeket és szülőket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció Olaszországban élő benyújtója bizonyos aggályokat vet fel egy, a házasság 
felbontását kimondó angol határozat, illetve különösen azon részének olaszországi 
alkalmazásával kapcsolatban, amely az édesanyjukkal Angliában élő két gyermekének „tartási 
kötelezettségére” vonatkozik.

A Bizottság észrevétele 
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A Bizottság a petíció benyújtója által hivatkozott 0627/2008. számú petíció kapcsán már 
válaszolt a petíció benyújtójának a „tartási kötelezettségnek” az adóalany teljes adóalapjából 
való levonhatóságáról.

Először is meg kell jegyezni, hogy a családjog anyagi jogi szabályainak megállapítása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, és az európai eszközök kizárólag a határokon átnyúló 
helyzetekben releváns nemzetközi magánjogi szempontokat harmonizálták. 

Az Unióban a határokon átnyúló családjog harmonizálása tekintetében már vannak a 
határokon átnyúló családjogi kérdésekkel foglalkozó uniós eszközök. A házassági ügyekben 
és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet1 a 
legfontosabb uniós családjogi jogszabály a gyermekekkel kapcsolatos családjog területén. A 
rendelet hatálya a joghatóságra vonatkozó közös szabályokra, valamint az ítéletek más 
tagállamokban történő elismerésére és végrehajtására korlátozódik. Meg kell még említeni a 
tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 
2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendeletet. E rendelet a családi kapcsolatokból 
fakadó, határokon átnyúló tartási kérelmekre alkalmazandó, és biztosítja a tartásdíjak 
hatékony és gyors behajtását.

Ezenkívül a Bizottság a közelmúltban, 2011 márciusában fogadott el két jogalkotási javaslatot 
a házassági vagyonjogi rendszerek kölcsönös elismeréséről és a bejegyzett élettársi közösségek 
vagyonjogi hatásairól2. E javaslatokról jelenleg tárgyalnak. Ezek a kezdeményezések a 
joghatóságra, az alkalmazandó jogra, valamint az elismerésre és végrehajtásra vonatkozó 
szabályokat tartalmaznak, tehát a házaspárok, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élő 
párok egymás közötti kapcsolata vagyonjogi hatásainak nemzetközi magánjogi szempontjaival 
foglalkoznak. E javaslatok célja, hogy megkönnyítsék az egyre magasabb számú nemzetközi 
pár életét kapcsolatuk felbomlásakor, legyen szó akár a házasság felbontásáról vagy 
különválásról, vagy az egyik élettárs haláláról. 

Következtetés

Jóllehet a Bizottság elismeri, hogy szükség van a petíció benyújtója által leírthoz hasonló 
határokon átnyúló helyzetekkel kapcsolatos kezdeményezésekre, a jelenlegi körülmények 
között a fent említetteknek megfelelően e kezdeményezések nem terjednek ki olyan fogalmak 
harmonizálására, mint a gyermektartási kötelezettség vagy a tartásdíj.

                                               
1 HL L 338., 2003.12.23.
2 COM(2011)0126 és COM(2011)0127.


