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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósok 
vagyonának átláthatóságáról
(2008/2233(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 65. cikkére,

– tekintettel „A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósok 
vagyonának átláthatósága” című, 2008. március 6-i bizottsági zöld könyvre 
(COM(2008)0128),

– tekintettel „Az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: 
bankszámlák letiltása” című, 2006. október 24-i bizottsági zöld könyvre 
(COM(2006)0618), valamint az erről szóló 2007. október 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság részére az e-igazságszolgáltatás témájában ajánlásokat 
megfogalmazó, 2008. december 18-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. december 3-i véleményére,

– tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2008. szeptember 22-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság 
véleményére (A6-0000/2009),

A. mivel az adósságok késedelmes kifizetése és kifizetésének elmulasztása egyaránt 
veszélyeztetik a vállalkozások és a fogyasztók érdekeit, különösen akkor, ha a hitelező, 
illetve a végrehajtó hatóságok nem rendelkeznek információkkal az adós tartózkodási 
helyére vagy vagyonára vonatkozóan; mivel ezt a problémát tovább súlyosbítja a 
jelenlegi gazdasági helyzet, amelyben a pénzforgalom alapvető fontosságú a 
vállalkozások túlélése szempontjából,

B. mivel a határokon átnyúló adósságbehajtással kapcsolatos problémák komoly akadályt 
képezhetnek az Európai Unión belüli fizetési megbízások szabad áramlása előtt, és 
gátolhatják az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést; mivel továbbá az 
igazságszolgáltatást és a kereskedelem erkölcsi normáit is aláássa, ha a bírósági 
határozatokat nem lehet végrehajtani,

C. mivel az ellenszegülő adósok jelentős problémát okoznak, ami még súlyosabb abban az 
esetben, ha a követelések határon átnyúló jellegűek, különösen a kisvállalkozások 
számára, amelyek nem rendelkeznek e kérdésekben specializálódott jogászokkal, sem 

                                               
1 HL C 263 E, 2008.10.16., 655. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0637.
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pedig e kérdésekkel foglalkozó adósságbehajtó részleggel, és gyakran kerülnek abba a 
kellemetlen helyzetbe, hogy személyzetüket, szűkös pénzügyi forrásaikat, illetve 
leginkább időt e probléma megoldására kell átcsoportosítaniuk, mindezt a termelő 
tevékenység rovására,

D. mivel komoly probléma merül fel azokban az esetekben, amikor az ellenszegülő adós 
lelkiismeretlen módon nem tesz eleget polgári jogi kötelezettségeinek, például olyan 
személyek esetén, akik őket meg nem illető eszközöket szereztek meg vagy tartanak 
vissza, illetve akik nem tettek eleget valamely üzleti megállapodásnak; mivel ezek a 
személyek gyakran különféle szervezetekben, névleges tulajdonosoknál és alapoknál 
rendelkeznek jelentős eszközökkel, és a sikeres behajtás nem valósítható meg a szükséges 
információk nélkül; mivel ezen információkat gyakran úgy kell megszerezni, hogy az 
ellenszegülő adós arról ne szerezzen tudomást, hiszen ellenkező esetben igen rövid időn 
belül más joghatóság alá tudná áthelyezni vagyonát,

E. mivel ráadásul bizonyos szuverén államok közismerten nem tartják tiszteletben a más 
államok által továbbított bírósági vagy választottbírósági határozatokat, aminek 
eredményeképpen úgynevezett „keselyűalapok” jöttek létre, amelyek nyomott árakon 
megvásárolják ezeket a szuverén adósságokat, majd a behajtás során próbálnak haszonra 
szert tenni; mivel jobb és méltányosabb lenne megfelelő eszközök révén lehetővé tenni, 
hogy az eredeti hitelezők hajthassák be a tartozásokat,

F. mivel kevés olyan állam létezik, amely egyáltalán nem rendelkezik vagyonnal a határain 
kívül, és mivel – ha a hitelezőnek nincs reménye arra, hogy az érintett államban elérje az 
adósság behajtását – a behajtás egyetlen hatékony módját a külföldi bíróságok jelentik, 
ideértve az Európai Unió bíróságait is,

G. mivel az információ rendelkezésre bocsátására irányuló bármely közösségi intézkedést az 
ilyen tipikus esetek fényében kell vizsgálni, amikor az információ hiánya jelentős 
igazságtalanságot okoz; mivel a hitelezőnek nem áll módjában behajtani a tartozást, 
hacsak nem rendelkezik információkkal az ellenszegülő adós olyan vagyonáról, amit az 
ítélet végrehajtása keretében le lehet foglalni,

H. mivel ez a probléma a gyakorlatban nem korlátozódik azokra az esetekre, amikor már 
megszületett bírósági ítéletnek nem tesznek eleget: a probléma már az előtt felmerülhet, 
hogy a sértett fél bírósághoz fordulna,

I. mivel mindezek ellenére alapvető fontosságú, hogy minden javasolt intézkedés arányos 
legyen; mivel továbbá a javasolt intézkedéseknek nem szabad pusztán megismételniük 
azt, ami a nemzeti intézkedések révén már ma is elérhető, hanem kizárólag a határon 
átnyúló tartozásokra kell korlátozódniuk, valamint el kell kerülni a szükségtelen és nem 
megfelelő harmonizálást,

J. mivel komoly aggodalmak fogalmazódtak meg annak kapcsán, hogy a fent említett 2008. 
március 6-i zöld könyv egyes javaslatai alapvető jogokat sérthetnek meg, ideértve a 
magánélethez való jogot (adatvédelem), alááshatnak eljárási biztosítékokat, illetve 
ellentétesek lehetnek több tagállam alkotmányos hagyományaival,

K. mivel minden javaslatnak költséghatékonynak és a közösségi politika más területeivel 
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összhangban állónak kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az 
erőfeszítések szükségtelen párhuzamossága,

1.
egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bírósági határozatok végrehajtása révén történő, 

határokon átnyúló adósságbehajtás jelentős probléma a belső piac szempontjából, ám úgy 
véli, hogy a Bizottság által felvetett megoldások közül egy sem jelent megoldást a 
legnehezebb problémára, vagyis azokra az ellenszegülő adósokra , akik lelkiismeretlen 
módon nem tesznek eleget polgári jogi kötelezettségeiknek, és rendelkeznek olyan 
eszközökkel, amelyek révén ki tudnak bújni e kötelezettségeik alól;

A nemzeti végrehajtási jogszabályokra és gyakorlatokra vonatkozó kézikönyv kidolgozására 
irányuló javaslat

2. úgy véli, hogy egy ilyen, az Európai Igazságügyi Hálózat révén rendelkezésre bocsátott 
kézikönyv legfeljebb a más joghatóságok alatt rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó 
általános iránymutatásként lehet hasznos;

3. úgy véli azonban, hogy egy ilyen kézikönyv csak korlátozott haszonnal jár, elkészítése és 
naprakészen tartása igen fáradságos és drága feladat, és elkerülhetetlenül lemaradásban 
lesz a jogszabályok folyamatos változása mögött; véleménye szerint csak azok számára 
nyújt majd segítséget, akik maguk kívánják behajtani tartozásukat külföldön; rámutat, 
hogy az esetek túlnyomó többségében a hitelezőnek a külföldi joghatóság alatt 
tevékenykedő jogásztól kell majd tanácsot kérnie arról, hogy milyen eszközöket vehet 
igénybe a végrehajtás végett;

4. határozottan úgy véli, hogy költséghatékonyabb lenne, és a hitelezők számára nagyobb 
segítséget jelentene, ha nemzeti nyilvántartások készülnének a 77/249/EK1 és 98/5/EK2

irányelvek értelmében belső piaci jogaikat gyakorló külföldi ügyvédekről;

A nyilvántartásokban rendelkezésre álló információ körének bővítése, valamint a 
nyilvántartásokhoz történő hozzáférés javítása

5. úgy véli, hogy a kereskedelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférés javításának kérdését az 
e-igazságszolgáltatási program keretében lehet kezelni, feltéve hogy védelmet élvez a 
magánélethez való jog, ideértve az adatvédelmet is;

6. súlyos aggodalmának ad hangot annak kapcsán, hogy hozzáférhetővé válnának a 
népesség-nyilvántartások, illetve a társadalombiztosítási és adóügyi nyilvántartások;

7. úgy véli, hogy a népesség-nyilvántartásokhoz (ahol léteznek) való hozzáférés ugyan 
hasznos lehet a tartásdíjat vagy személyi kölcsönt nem fizető, szerencsétlen helyzetbe 

                                               
1 A Tanács 1977. március 22-i 77/249/EGK irányelve az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges 
gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17. o.),
2Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés 
megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 
1998.3.14., 36. o.)
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került magánszemélyek felkutatására, ám ez a megoldás túlságosan drága és aránytalan, 
valamint nem oldja meg az ellenszegülő adósok miatt jelentkező problémát, továbbá a 
népesség-nyilvántartásokhoz való szélesebb körű hozzáféréssel – hideghívási („cold 
calling”) technikák révén – visszaélhetnének az újságírók vagy az eladók;

8. úgy véli, hogy mivel egyes joghatóságok alatt bizonyos mértékig sikeresen alkalmazták a 
társadalombiztosítási és adóügyi nyilvántartásokhoz való jobb hozzáférést, elképzelhető, 
hogy sérülnek az adatvédelmi és titoktartási szabályok; hangsúlyozza, hogy ez a lépés 
egyes tagállamokban jelentős jogszabály-módosításokat követelne meg, a közvélemény 
pedig gyanakvóan reagálna; megállapítja továbbá, hogy lehetnek jogi problémák annak 
kapcsán, hogy az adatokat az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő célokra használják fel;

9. megállapítja, hogy az adóbevallások és társadalombiztosítási adatok számos tagállamban 
bizalmasok, illetve hogy egy nyilvántartás ötletét a nem megfelelő felhasználás kockázata 
miatt nem fogadnának kedvezően, és a végrehajtó hatalom visszaélésének tekintenének;

10. fenntartja, hogy a javasolt megoldás az elérendő célhoz képest aránytalan, visszaélésekre 
ad lehetőséget, és megsértheti a magánélethez való jogot;

11. hangsúlyozza mindenesetre, hogy az ellenszegülő adósok esetén a hitelezőknek 
valószínűleg adósságbehajtó ügynökséghez kell fordulniuk, és a köznyilvántartásokhoz 
való hozzáférés nem nyújthat számukra jelentős segítséget;

A végrehajtó hatóságok közötti információcsere

12. úgy véli, hogy az állami végrehajtó szervek közötti jobb együttműködés gondolatát
érdemes lehet alaposabban kidolgozni, ám hangsúlyozza, hogy nem minden tagállamban 
létezik ilyen szerv;

Az adós nyilatkozata

13. úgy véli, hogy az adós nyilatkozata a határozat végrehajtására irányuló eljárás hasznos 
eleme lehet, amennyiben az a nemzeti jog szerinti szankciókra támaszkodik;

14. úgy véli, hogy e területen nincs szükség közösségi fellépésre, jóllehet a Közösség 
ösztönözhetné az adós nyilatkozattételéről nem rendelkező tagállamokat arra, hogy 
szabályozásukat egészítsék ki ilyen jellegű hatékony eszközökkel;

Az európai vagyonnyilatkozat bevezetése

15. azt szorgalmazza, hogy ha létrejönne valamiféle európai vagyonnyilatkozat, az csak 
kiegészítse a létező nemzeti eszközöket, és ne lépjen azok helyébe;

16. úgy véli, hogy az ilyen vagyonnyilatkozatban feltüntetendő vagyon ne korlátozódjon 
pusztán az Európai Unió területén található vagyonra, hanem terjedjen ki a világon bárhol 
birtokolt vagyonra;

Egyéb intézkedések
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17. hangsúlyozza, hogy a Brüsszel I. rendelet1 értelmében valamennyi tagállam a nemzeti 
joga által körülírt és meghatározott saját ideiglenes intézkedéseket alkalmazhatja, és e 
rendelet értelmében az egyoldalú rendelkezések nem képezik kölcsönös elismerés és 
végrehajtás tárgyát, míg a többoldalú rendelkezéseket a fogadó bíróság hajtja végre az 
ezen bíróság által nyújtható, az eredetinek a lehető leginkább megfelelő jogorvoslat útján;

18. megállapítja, hogy az ideiglenes intézkedések az alábbiakat tartalmazhatják: i) 
rendelkezés a határozat végrehajtási intézkedései alá vonható vagyonnal kapcsolatos 
információ közléséről, ii) rendelkezés a vagyon végrehajtásig történő megóvásáról, iii) 
ideiglenes fizetési meghagyás, amely azonnali kifizetést biztosít a hitelező javára, amíg a 
vitatott ügyben határozat nem születik;

19. úgy véli, hogy kisebb ügyekben, különösen ha a jogi költségek egyébként elriasztóan 
magasak lennének, a késedelmes igazságszolgáltatás az igazságszolgáltatás megtagadását 
jelenti, a jelentősebb ügyekben pedig a vagyonnal kapcsolatos információ hiánya 
jelentheti a legfontosabb akadályt; úgy véli ezért, hogy az ideiglenes intézkedésekről 
szóló rendelkezések alkalmazása mindkét esetben kézenfekvő megoldást jelenthet;

20. azt javasolja, hogy komolyan tegyék megfontolás tárgyává a nemzeti bíróságok 
ideiglenes intézkedéseit kiegészítő közösségi ideiglenes intézkedés valamilyen 
formájának bevezetését; úgy véli, hogy ez megvalósulhatna egy egyszerű és rugalmas 
eljárás formájában, amely az EU egész területén érvényes lenne, elkerülve ezáltal a 
késedelmeket és a felesleges költségeket; úgy véli, hogy hatékony és méltányos is lenne 
azokra, akik nem szerepelnek félként az ügyben;

21. azt javasolja, hogy ilyen rendelkezésnek kellene vonatkoznia a választottbírósági 
követelésekre is, és ezeket is figyelembe lehetne venni a Brüsszel I. rendelet jövőbeni 
felülvizsgálatakor;

o

o o

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek.

                                               
1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, 2000. december 22-i tanácsi rendelet (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.)
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INDOKOLÁS

A Bizottság konzultációs dokumentuma mögött az az aggodalom áll, hogy a határokon 
átnyúló adósságbehajtással kapcsolatos problémák akadályt képezhetnek az Európai Unión 
belüli fizetési megbízások szabad áramlása előtt, és gátolhatják a belső piac megfelelő 
működését. „A késedelmes fizetések és a nem teljesített fizetések egyaránt veszélyeztetik a 
vállalkozások és a fogyasztók érdekeit. Ez különösen abban az esetben fordul elő, ha a 
hitelező, illetve a végrehajtó hatóságok nem rendelkeznek információkkal az adós 
tartózkodási helyére vagy vagyonának hollétére vonatkozóan.”  

Az ellenszegülő adósok komoly problémát okozhatnak szerte az Európai Unióban, különösen 
a kisvállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek jelentős forrásokkal (nem állnak 
szerződésben szakosodott jogászokkal, nincs adósságbehajtó részlegük). A probléma 
megoldható abban az esetben, ha az adósnak van az Unión belül felkutatható vagyona, és le 
lehet folytatni a jogi eljárásokat. Kétséges azonban, hogy a Bizottság korlátozott számú 
javaslata sikeresen tudja-e javítani a helyzetet.

Ami a zöld könyv tartalmát illeti, a Bizottság azt javasolja, hogy állítsanak össze egy, a 
nemzeti végrehajtási jogszabályokra és gyakorlatokra vonatkozó kézikönyvet, amit az 
Európai Igazságügyi Hálózaton lehetne elérhetővé tenni.

Másodsorban a Bizottság azt is felveti, hogy lehetséges-e kiszélesíteni a rendelkezésre álló 
információk körét, és javítani a kereskedelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférést.  

Ezzel foglalkozni lehetne az európai e-igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatok keretében, 
amiről az Európai Parlament már véleményt alkotott.

Harmadsorban pedig támogatást kapott az a gondolat, hogy kiterjesszék a népesség-
nyilvántartásokhoz való hozzáférést.  

Negyedsorban a zöld könyv felveti azt a kérdést, hogy jobb hozzáférést kell-e adni a 
végrehajtó hatóságok számára a társadalombiztosítási és adóügyi nyilvántartásokhoz. 
Bizonyos jogrendekben ezt a megoldást bizonyos mértékig sikerrel alkalmazzák, de sérülhet 
az adatvédelem és a titoktartás. 

Ötödsorban azt is javasolja a Bizottság, hogy javítani lehetne az állami végrehajtó szervek 
közötti együttműködést.

Hatodsorban megfogalmazódik az a gondolat is, hogy készüljön európai vagyonnyilatkozat, 
amely kötelezné az adósokat minden, az európai joghatóság alá tartozó vagyonuk 
bejelentésére, lehetőleg szankciókat is kilátásba helyezve. 

Végül pedig az előadó az alábbiak szerint válaszolt a Bizottság azon kérdésére, hogy milyen 
egyéb intézkedéseket lehetne megfontolni.

Az előadó úgy véli, hogy a hitelezők számára előnyös lenne, ha bevezetnének egy egyszerű és 
rugalmas, az egész Unióban érvényes eljárást az ideiglenes intézkedések elérése érdekében, 
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amely intézkedések rendelkezhetnének egyrészt az adott határozat végrehajtási intézkedései 
alá vonható vagyonnal kapcsolatos információ közléséről; másrészt pedig a vagyon 
végrehajtásig történő megóvásáról. Ilyen intézkedés lehet egy ideiglenes fizetési megbízás is, 
amely azonnali kifizetést biztosít a hitelező javára, amíg a jogvitában meg nem születik a 
határozat. 

Amennyiben a bizottság úgy véli, hogy érdemes ily módon továbblépni, az előadó szerint 
olyan tanulmányt kell készíttetni az ideiglenes intézkedésekről, amelynek alapján az EU 
megvizsgálhatná az alábbi kérdéseket: 

(1) Hogyan működnek a gyakorlatban a létező nemzeti rendszerek? A tanulmány 
korlátozódhatna egy szokásjogi rendszert alkalmazó országra és a civil jogi rendszert 
alkalmazó országok egy reprezentatív mintájára, köztük egy kelet-európai rendszerre. 

(2) Hogyan képzelhető el a jelenlegi rendszerek javítása? Ennek érdekében a tanulmánynak ki 
kell terjednie az EU-n belüli és kívüli rendszerekre egyaránt.

(3)Mely területeken lehet hasznos a tagállamok közötti további együttműködés? A 
tanulmánynak azonosítania kellene például azt, hogy milyen különbségek vannak az adott 
rendszerekben rendelkezésre álló ideiglenes intézkedések tekintetében, hogy hogyan alakul a 
megoldások egymáshoz viszonyított költséghatékonysága, és hogy lehet-e ténylegesen 
javítani a helyzetet.

(4) Hogyan lehetne az ideiglenes rendelkezéseket integrálni a bankrendszer működésébe? A 
bankok gyakran nem részes félként részt vesznek a jogvitában, és olyan rendszert kellene 
létrehozni az ideiglenes rendelkezések céljára, amely illeszkedik a bankok működési 
módszereihez. 

(5)Milyen hatásokkal járhat mindez az adatvédelmi szabályokra, a jogszabályi 
kötelezettségekre és a bizalmas jellegre? Például az információ közlése járhat-e szabályozási 
problémákkal egy másik tagállamban található nem részes fél számára?

(6) A jogvitában nem részes, ám az ideiglenes rendelkezések által esetlegesen érintett felek 
(például a vagyon tulajdonosai, vagy valamely információval rendelkező személyek) iránti 
méltányosság. (Például ki lehetnek-e téve a rendelkezés végrehajtásához kapcsolódó 
követelésnek?)

(7) Milyen EK-rendszer lehetne elfogadható a tagállamok számára?
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