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Tárgy: A. D. német állampolgár által benyújtott 1093/2012. számú petíció arról a 
kérelemről, hogy a nem uniós vállalatok jogi státusszal rendelkezzenek az 
Unióban, amennyiben kereskedni kívánnak a határain belül

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan jogszabályra tesz javaslatot, amely kötelezi az EU-n kívüli 
vállalatokat uniós jogi személy létrehozására, amennyiben kereskedni kívánnak az EU 
határain belül. Két, utazási szolgáltatást nyújtó svájci céget hoz fel példaként. Azt tapasztalta, 
hogy a lakhelye szerinti országban nem tudott panaszt emelni az egyik cég ellen, mivel jogi 
székhelye az EU-n kívül található.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet szabályokat állapít 
meg az uniós bíróságokhoz való hozzáférésről a határokon átnyúló esetekben.
A rendelet értelmében az általános joghatósági szabály az alperes lakóhelye. Így az EU-ban 
székhellyel rendelkező uniós társaságokat a lakóhelyük szerinti tagállamban kell perelni. 
Védelmet biztosító joghatósági szabályok kerültek megállapításra a fogyasztók, a 
munkavállalók, illetve a biztosítási szerződésekben a biztosítási kötvény jogosultjai, a 
biztosítottja vagy a kedvezményezett számára, lehetővé téve, hogy a másik szerződő felet a 
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gyengébb fél lakóhelyén illetékes bíróság előtt pereljék.
Ezzel egyenértékű rendelkezéseket állapít meg a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2007. évi 
egyezmény (Luganói Egyezmény), amelyet az EU, Izland, Norvégia, Svájc és Dánia írt alá. 
Így ha a társaságnak Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban van a székhelye, annak a 
lehetőségét, hogy német felperes német bíróság előtt pereljen ilyen társaságot, a Luganói 
Egyezmény szabályozná, amely – a rendelethez hasonlóan – általános joghatósági szabályként 
az alperes lakóhelyét határozza meg.

A rendelet joghatósági szabályai jelenleg (néhány kivétellel) nem alkalmazandók, ha az 
alperes az EU-n kívül rendelkezik lakóhellyel, így ezekben az esetekben a rendelet a nemzeti 
jogra utal (ún. fennmaradó joghatóság). Az EU-n belül a harmadik országbeli alperes esetén 
alkalmazandó nemzeti joghatósági szabályok az egyes tagállamokban nagymértékben eltérően 
alakulnak. Így annak a lehetősége, hogy Németországban pereljék az Unión kívüli székhellyel 
rendelkező társaságot, Németország nemzeti joghatósági szabályain múlik. Ahogy az már 
említésre került, ha a társaság székhelye Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban található, a 
Luganói Egyezmény érvényes.

A rendelet azonban gondoskodik joghatósági szabályról a nem uniós székhelyű társaságok 
valamely tagállamban található fióktelepe, képviselete vagy más telephelye alapján. Ezt a 9. 
cikk (2) bekezdése (biztosítókkal összefüggő jogviták), a 15. cikk (2) bekezdése (fogyasztói 
szerződésekkel összefüggő jogviták) és a 19. cikk (2) bekezdése (munkaszerződésekkel 
összefüggő jogviták) szabályozza. Ezen cikkek úgy kezelik egy fióktelep, képviselet vagy 
más telephely létezését a működésükből származó jogvitákban, mintha a munkaadó, a 
biztosító vagy a fogyasztói szerződések részes fele székhelye vagy lakóhelye ugyanabban a 
tagállamban volna, még ha azok székhelye vagy lakóhelye az EU-n kívül található is. Így 
lehetővé válik, hogy a gyengébb fél (a fogyasztó, a munkavállaló, a biztosítási kötvény 
jogosultja, a biztosított vagy a kedvezményezett) beperelje a másik (az EU-n kívüli 
székhellyel rendelkező) szerződő felet abban a tagállamban, amelyikben a fióktelepe, 
képviselete vagy más telephelye található. Így biztosított az uniós bíróságokhoz való 
hozzáférés. Ennek a joghatóságnak az a feltétele, hogy a jogvita egy fióktelep, képviselet 
vagy más telephely működéséből származzon.
Olyan esetekben, amikor a külföldi társaságnak sem székhelye, sem a fent hivatkozott 
esetekben fióktelepe, képviselete vagy más telephelye nem egy európai uniós tagállamban 
található, a bírósági hozzáférést a nemzeti jogszabályok szabályozzák.

A 44/2001/EK rendelet nemrég elvégzett átdolgozása során a Bizottság javasolta a jelenlegi 
joghatósági szabályok alkalmazását a harmadik országban lakóhellyel rendelkező alperesek 
esetén is, valamint a tagállamok kiegészítő joghatósági szabályainak harmonizálását. Ezen 
változtatás eredményeként minden állampolgár és társaság ugyanolyan hozzáférést kaphatna 
az európai igazságszolgáltatáshoz. A társjogalkotók azonban nem támogatták ezt az általános 
kiterjesztést. Ugyanakkor megállapodtak a gyengébb fél (fogyasztók és munkavállalók) 
előnyére történő részleges kiterjesztésről, annak érdekében, hogy biztosítsák a kötelező uniós 
jog végrehajtását. Az átdolgozott rendeletet (1215/2012/EU rendelet) 2015 januárjától kell 
alkalmazni.

Következtetés
Ha az alperes társaság székhelye az Unióban található, a Tanács 44/2001/EK rendelete
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alkalmazandó.
Ha az alperes társaság Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban rendelkezik székhellyel, a 
Luganói Egyezmény érvényes. A petíció benyújtója jelzi, hogy a „Ith AG Kunast” társaság 
Svájcban található. A Bizottság nem tudja ellenőrizni, hogy a társaság tényleg Svájcban 
rendelkezik-e székhellyel. Ebben az esetben a Luganói Egyezmény lenne alkalmazandó, és az 
alperes székhelye szerinti általános joghatósági szabály alapján a svájci bíróságok lehetnének 
illetékesek. Azonban például a szerződéses joghatósági szabályok szerint (5. cikk (1) 
bekezdés) a német bíróságok lehetnek illetékesek.
Ha az alperes társaság az EU-n, Izlandon, Norvégián vagy Svájcon kívül rendelkezik 
székhellyel, a német nemzeti jogszabályok érvényesek.


