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HÍRLEVÉL

MOSTMÁR „ANNA ÉS DAINIUS” IS EGYSZERŰBBEN VÁLNAK

EGY ÚJABB TAGÁLLAM, LITVÁNIA CSATLAKOZOTT AHHOZ A KORÁBBI MEGERŐSÍTETT
EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ, MELYNEK CÉLJA AZON SZABÁLYOK EGYSÉGESÍTÉSE ÉS
EGYSZERŰSÍTÉSE, AMELYEK A NEMZETKÖZI PÁROK VÁLÁSÁNAK JOGALKALMAZÁSI KÉRDÉSEIT
RENDEZI.

A Tanács 2010/405/EU határozata és 1259/2010/EU rendelete értelmében az úgynevezett nemzetközi
házaspárok megválaszthatják, hogy válásuk esetén mely ország joga legyen mérvadó.

Az  egységes  szabályozás  célja,  hogy  rendet  teremtsen  a  tagállamok  válási  procedúráit  szabályozó
nemzetközi magánjog ellentétei között. A könnyítés azonban itt sem teljes körű, az eljárás
megválaszthatóságához szükséges, hogy a párok valamilyen formában kötődjenek az adott tagállamhoz,
például folyamatos életvitel az adott országban vagy az állampolgárság.

Ezek alapján egy magyar-német pár, aki Franciaországban él a szempontok alapján választhat, hogy
melyik tagállamban kívánja a válási procedúrát lefolytatni. Nem ritka, hogy a felek nem tudnak
megegyezni ebben a kérdésben, ebben az esetben a jogszabály rendezi a kérdést.

Az alkalmazandó jogot kijelölő megállapodást legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjáig lehet
megkötni és módosítani, illetve az eljárás során is, ha erre az eljáró bíróság országa szerinti jog
lehetőséget biztosít. Ebben az esetben elegendő, ha a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak
megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

Másik oldalról a 1259/2010/EU rendelet szövege kimondja azt is, hogy „semmi nem kötelezi a jogában a
házasság felbontásáról nem rendelkező vagy a szóban forgó házasság érvényességét a felbontási
eljárások céljából el nem ismerő részt vevő tagállamok bíróságait arra, hogy e rendelet alkalmazásában
házasságfelbontást mondjanak ki”.

A statisztikák szerint „az Európai Unióban 122 millió házasságból 16 millió (13%) tekinthető
nemzetközinek (ez lényegében különböző nemzetiségű, különböző országokban élő, vagy együtt, de az
állampolgárságuk szerinti országtól távol élő házastársakat jelent). Ennek megfelelően jelentős
előrelépést jelenthet, ha minél több uniós tagállam ismeri el a megerősített együttműködést,
leegyszerűsítve ezáltal egy sok esetben elhúzódó, vitás eljárási procedúrát.

A megerősített együttműködés lényege, hogy ha valamely kérdésben a 27 tagállam nem tud egyhangú
megállapodásra jutni, a tagállamok legalább kilenc tagállamot tartalmazó csoportja intézkedéseket
foganatosíthat. A többi uniós országnak joga van bármikor csatlakozni hozzájuk (az EUMSZ 331. cikke).
Magyarország a kezdetektől tagja a megerősített együttműködésnek és a kölcsönösen kialakított
szabályokat magára nézve irányadónak tekinti.

* *
*

Jelen feljegyzésünk elkészítésekor áttekintettük és értelmeztük a vonatkozó jogszabályokat,
azonban előfordulhat, hogy ezen jogszabályokat valamely bíróság vagy hatóság a mi

értelmezésünktől eltérően értelmezi. Nem vállalunk felelősséget a közölt információk jövőbeli
hatályosságáért. Az információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely egyedi
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire és

nem minősülnek jogi tanácsnak.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, úgy irodánk a
készséggel áll az Önök rendelkezésére, a +36-1-372-0740-es telefonszámon, vagy az

info@kmbk.hu e-mailcímen is.


