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A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS A 

BELSŐ PIACI JOGALKOTÁS TERÜLETÉN 

 

I. Bevezetés  

 

Az 1999. május 1-jén hatályba lépő Amszterdami Szerződés bevezette a megerősített 

együttműködés jogintézményét. Azóta azok a tagállamok, amelyek egymás között 

megerősített együttműködést kívánnak létrehozni, igénybe vehetik az uniós 

intézményeket, eljárásokat és mechanizmusokat.
1
 A megerősített együttműködés 

lényege, hogy az uniós jogalkotáson keresztül, csak a megerősített együttműködésben 

résztvevő tagállamokra nézve alkot az Unió kötelező jogi aktust. A megerősített 

együttműködés különös jogalkotási rendet képez a Európai Unió jogalkotási 

rendszerében, amely alkalmas lehet a differenciált integráció eszközévé válni. A 

csatlakozási hullámok előtt voltak, akik a fragmentált Európa létrehozásának kísértését 

látták benne, mivel a kisebb „klubok” létrehozásával könnyebben kivitelezhetőnek 

vélték az egyes tagállami érdekek kielégítését.
2
 Az elmúlt tíz évben a belső piac és a 

nemzetközi magánjog terültén három megerősített együttműködés meghozatalára is sor 

került, így közelebb kerülhettünk az intézmény gyakorlati vonásainak felfedezéséhez. A 

megerősített együttműködés célja kettős, egyrészt feloldja azokat patthelyzeteket, 

amelyekben az egységes kompromisszumra jutás a tagállamok között lehetetlennek 

látszik. Másrészt lehetővé teszi a tagállamok kisebb körének a szorosabb 

együttműködést meghatározott szakpolitikai területen, és ezáltal felgyorsíthatja az 

integrációt. 

A dolgozat vizsgálódásának középpontját az egységes szabadalmi csomaggal, a 

Róma III rendelettel és a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereivel összefüggő 

megerősített együttműködések képezik. Nem képezi részét az Európai Ügyészség 

létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés annak eljárási rendjére vonatkozó 

különös szabályok miatt.
3
 A megerősített együttműködésre vonatkozó általános 

szabályoktól eltérően az Európai Ügyészség létrehozására az Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban EUMSz) 86. cikke külön szabályokat 

állapított meg.  

                                                 
1
 Koller 2012a. 37. o. 

2
 Majone 2005. 19-21. o. 

3
 Az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló 

2017/1939/EU Tanácsi rendelet (HL L 283/1,30.10.2017) 



Merkel Csenge: A megerősített együttműködés … 

 

 464 

A dolgozatban azt kívánom megvizsgálni, milyen jogalkotási jogalapok állnak az 

Európai Unió rendelkezésére a létrehozott megerősített együttműködések által érintett 

területeken, és hogy ehhez képest miért került sor mégis a megerősített együttműködési 

eljárás igénybevételére. Ezen kívül a három létrehozott megerősített együttműködés 

alapján a jogintézményre vonatkozó gyakorlati következtetéseket kívánok levonni, 

elsősorban jogi szemszögből. 

 

II. A megerősített együttműködés jogi és elméleti alapjai 

 

Ebben a fejezetben azt mutatom be, melyek a megerősített együttműködés 

alkalmazásának hatályos szabályai, és milyen elméletek születtek erről a 

jogintézményről a tudomány területén.  

A megerősített együttműködés szabályait az Európai Unióról szóló Szerződés (a 

továbbiakban EUSz) és az EUMSz együttesen tartalmazzák. Ezek szerint, ha a 

tagállamok egy jogalkotási kérdésben nem tudnak megegyezni és ennek következtében 

ellehetetlenül a döntéshozatal, kilenc vagy ennél több tagállam kezdeményezheti a 

Bizottságnál, hogy a kérdésben megerősített együttműködés keretében szülessen döntés. 

Amennyiben ez a kérelem a Bizottság rostáján átjut, a Bizottság a Tanács elé terjeszti a 

javaslatát. Ezt követően a Parlament egyetértésével a Tanács dönt a megerősített 

együttműködés folytatására vonatkozó felhatalmazásról. A felhatalmazást a Tanács 

egyhangúlag, határozatban fogadja el, azonban a szavazásban a Tanácsnak csak a 

megerősített együttműködésben érintett tagállamokat képviselő tagjai vesznek részt. Az 

egyhangúság eléréséhez csak a részt vevő tagállamok képviselőinek szavazatait kell 

figyelembe venni. A Tanács a felhatalmazást csak végső lehetőségként fogadhatja el, 

miután megállapította, hogy együttműködés célkitűzéseit az Unió egésze észszerű 

határidőn belül nem érheti el. A felhatalmazást követően az együttműködésben részt 

vevő tagállamok megalkotják a tervezett jogi aktust. Megerősített együttműködést 

bármely szakpolitika területén létre lehet hozni, kivéve azokat, amelyek az Unió 

kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A Szerződések több elvet is megfogalmaznak, 

amelyeket a megerősített együttműködésnek tiszteletben kell tartani. Az ilyen 

együttműködések a későbbiekben valamennyi tagállam számára bármikor nyitva állnak, 

azonban nem részei az Unióhoz csatlakozni szándékozó országok által elfogadandó 

uniós vívmányoknak. A részt nem vevő tagállamok számára nem kötelező a 

megerősített együttműködéshez való csatlakozás, ugyanakkor cél, hogy a lehető legtöbb 

tagállamra kiterjedjen, és ennek érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak mindent 

meg kell tennie. 

A megerősített együttműködés alkalmas jogintézmény arra, hogy a differenciált 

integráció eszközévé váljon. A differenciált integráció – a dolgozatomban használt 

fogalomként – olyan integrációt jelent, amelyben uniós tagállamok vesznek részt az 

Unión belül, és ezért különböző, az Unió egészéhez képest, attól eltérő politikai és jogi 

kötelezettségvállalások jönnek létre, vagyis az Unión belül különböző „klubok” 

alakulnak, amelyek mini közösségeket alkotnak a „nagy” közösségen belül.  
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A differenciált integráció eddigi legátfogóbb kategorizációja Alexander Stubb 

nevéhez fűződik.
4
 Ő három kategóriát alkotott az idő, a tér és az együttműködési terület 

figyelembe vételével. Az első ilyen kategória az „à la carte” koncepció. Eszerint a 

tagállamok az integráció során mintha csak egy étteremben az étlapról választanának, 

szabadon kiválaszthatják, melyik együttműködésekben kívánnak részt venni, miközben 

egy közös minimum-standardot mindenkinek vállalni kell. A következő kategória a 

„többsebességű integráció”. Az integráció e változatában a „haladó” államok bizonyos 

célkitűzéseket hamarabb megvalósítanak, és idővel a többiek is ezekhez csatlakoznak, 

tehát az elérendő integráció mélysége azonos, a cél egy egységes integráció 

megvalósítása, azonban időben eltér, hogy ki mikor valósítja azt meg. Ez a változat 

tehát pragmatikusan figyelembe veszi a tagállamok közötti különbségeket, és eképpen 

igyekszik kiküszöbölni azokat. A harmadik kategória a „változó geometriájú” 

integráció, amelyben eltérő szinteken valósul meg az integráció bizonyos tagállamok 

között. 

Egy további szerző, Kölliker arra jutott, hogy a megerősített együttműködésnek lehet 

bizonyos centripetális hatása az abban részt nem vevőkre nézve.
5
 A megerősített 

együttműködések előbb-utóbb magukhoz vonzzák azokat a feleket is, akik kezdetben 

nem kívántak együttműködni. A centripetális hatás szerinte azonban nagymértékben 

függ attól, milyen területen jön létre az együttműködés. De Neve ezt az elméletet tovább 

cizellálta, szerinte a centripetális hatás két irányba hathat. Egyrészt ez lehet „csalogató” 

hatás, másrészről egyfajta „kényszerítő hatás”.
6
 A csalogató hatás esetén a részt nem 

vevő tagállamok számára kedvezőnek tűnik a „többiekhez” csatlakozni, és ezért utólag 

úgy döntenek, hogy részt vesznek az együttműködésben. A kényszerítő hatás esetén a 

kimaradó tagállamok számára továbbra sem vonzó az együttműködés, azonban 

valamely nagyobb érdek, vagy a valamitől való félélem mégis a csatlakozásba hajszolja 

őket.
7
 

 

III. Megerősített együttműködések a belső piac és a nemzetközi magánjog 

területén 

 

A belső piac az EUMSz meghatározása szerint olyan belső határok nélküli térség, 

amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, 

a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. A belső piac lényegében minden, a tagállami 

határokon átnyúló gazdasági tevékenységet átfog.
8
 Ahhoz, hogy ez a határok nélküli 

térség olajozottan működhessen, számtalan területen kellett az Európai Uniónak 

fellépnie, hogy a különféle akadályokat megszüntesse, legyen szó technikai, fiskális 

vagy jogi akadályokról. A gazdasági integrációs folyamat megvalósításának elsődleges 

                                                 
4
 Stubb 1997. 44. o. 

5
 Kölliker 2001. 147. o. 

6
 De Neve 2007. 511-512. o. 

7
 Koller 2012b. 5-6. o. 

8
 Blutman 2013. 136. o. 
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„fegyverzete” maga a jog lett. A belső piaci jogalkotáshoz mindenekelőtt megfelelő 

jogalap kellett az Unió számára, ezért a Szerződésekben a tagállamok számos cikkben 

felhatalmazták az Uniót erre.  

A nemzetközi magánjogi rendeletek – az önálló jogalkotási jogalap ellenére – erősen 

kötődnek a belső piachoz. Az EUMSz is ekként fogalmazza meg rendelkezéseit, és az 

erről szóló rendeletek preambulumai is hivatkoznak a személyek szabad mozgásának 

biztosítására. Az általános belső piaci és nemzetközi magánjogi jogalkotási 

jogalapokhoz képest különös a szabadalommal összefüggő oltalmi jogcímekre 

vonatkozó nyelvhasználati rend szabályozása és a családjogi ügyeket érintő szabályok 

meghatározásáról szóló rendelkezések. Ezek esetén az általános szabályoktól eltérően az 

EUMSz egyhangúságot követel meg a Tanácstól jogi aktus elfogadásához.
9
  

Az egyhangú döntéshozatalt megkövetelő szabályozás már kifejezi, hogy az EUMSz 

elfogadásakor a tagállamok kiemelt jelentőségűnek tekintették ezeket a területeket, és el 

szerették volna kerülni, hogy ezekben a tárgykörökben olyan szabályozást kelljen 

végrehajtaniuk, amellyel egyesek nem értenek egyet. Az egyhangúság követelménye 

előrevetítette, hogy ezek konfliktusos pontok lehetnek, éppen emiatt vált szükségessé a 

megerősített együttműködések létrehozása, ami lehetővé tette, hogy az Unión belül 

szűkebb kör állapodjon meg. 

 

IV. Az egységes szabadalmi csomag körüli jogviták 

 

Az egységes szabadalmi csomag
10

 elfogadását az Unióban nagy viták előzték meg az 

alkalmazandó nyelvhasználati renddel kapcsolatban. Az teljes egyetértést igénylő 

kérdésben az Olasz Köztársaság és a Spanyol Királyság vétója miatt nem lehetett a 

Tanácsban sikeres döntést hozni. Mindkét tagállam ragaszkodott ahhoz, hogy saját 

nyelve is hivatalos nyelve legyen a szabadalmi eljárásoknak. A Bizottság álláspontja 

szerint ez azonban a megnövekedett fordítási terhek miatt túlzottan költségessé tette 

volna az eljárást, és ennek következtében az egységes szabadalmi rendszer nem lett 

volna versenyképes, ezzel pedig az egész projekt lényegét ásták volna alá.
11

 Az Olasz 

Köztársaság és a Spanyol Királyság miután a megerősített együttműködés létrehozása 

eldőlt, nem nyugodtak bele a kudarcba és 2011-ben megsemmisítési eljárását 

kezdeményeztek az Európai Unió Bírósága előtt.
12

 A felperesek keresetükben azt kérték 

a Bíróságtól, hogy semmisítse meg az egységes szabadalmi oltalom létrehozásáról szóló 

                                                 
9
 Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 118. cikk és 81. cikk 

10
 E csomag a következőkből tevődik össze: az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén 

megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2012. december 17-i 1257/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 361., 1. o.); az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának 

területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok 

tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. december 17-i 1260/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 

361., 89. o.) és az egységes szabadalmi bíróság létrehozásáról szóló, 2013. február 19-i megállapodás (HL 

C 175., 1. o.) 
11

 COM (2010) 350. final 
12

 C-274/11 és C-295/11. sz. Spanyol Királyság és Olasz Köztársaság kontra Európai Unió Tanácsa 

egyesített ügyek (ECLI:EU:C:2013:240) 
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megerősített együttműködésre vonatkozó felhatalmazást, tekintve hogy véleményük 

szerint ennek elfogadására nem volt jogszerű lehetősége a Tanácsnak. A tanulmány 

további részében csupán két hivatkozott jogalappal kívánok foglalkozni, mivel ezek 

függenek szorosan össze a megerősített együttműködés jogintézményével.  

A Spanyol Királyság és az Olasz Köztársaság úgy ítélte meg, hogy a Tanács visszaélt 

a hatáskörével, amikor a megerősített együttműködésre vonatkozó határozatot 

meghozta. Véleményük szerint ennek az oka, hogy a megtámadott határozat valódi célja 

nem az integráció megvalósítása volt, hanem a két felperes kizárása az egységes 

szabadalmi oltalom nyelvhasználati rendjéről folyó tárgyalásokból, és ezáltal e 

tagállamok megfosztása az EUMSz 118. cikkének második bekezdésében biztosított 

attól az előjoguktól, hogy fellépjenek azon nyelvhasználati rend ellen, amelyhez nem 

tudnak csatlakozni. A felperesek hozzátették, hogy szerintük a megerősített 

együttműködést olyan esetekben kell használni, amikor egy vagy több tagállam még 

nem áll készen az Unió egészének jogalkotási tevékenységében való részvételre.  

A Bíróság – állandó joggyakorlatára hivatkozva – leszögezte, hogy egy uniós jogi 

aktus csak akkor jogellenes hatáskörrel való visszaélés miatt, ha objektív, releváns és 

egybehangzó bizonyítékok alapján nyilvánvaló, hogy azt kizárólag vagy legalábbis 

elsősorban olyan céltól eltérő cél elérése érdekében fogadták el, amelyre a szóban forgó 

jogkört biztosították, vagy az ügy körülményeinek kezelésére a Szerződések által 

kifejezetten előírt eljárás megkerülése érdekében fogadták el. A Bíróság szerint a 

Szerződések semmiképpen nem tiltják meg azt, hogy a tagállamok az Unió olyan 

hatáskörei keretében hozzanak létre megerősített együttműködést egymás között, 

amelyeket a Szerződések szerint egyhangúsággal kell gyakorolni. Ezen felül az EUSz és 

az EUMSz cikkei nem korlátozzák a megerősített együttműködés igénybevételének 

lehetőségét kizárólag arra az esetre, amikor egy vagy több tagállam kinyilvánítja, hogy 

még nem áll készen az Unió egészének jogalkotási tevékenységében való részvételre. 

Az egyetlen kitétel a megerősített együttműködés igénybevételére, hogy az 

együttműködés célkitűzései ne legyenek észszerű határidőn belül elérhetők az Unió 

egésze számára. Ennek oka a megerősített együttműködés alkalmazásának a 

szempontjából irreleváns. Mindebből az következik, hogy a megerősített 

együttműködés nem jelentette az egyhangúsági követelmény megkerülését a Tanács 

részéről. 

A negyedikként hivatkozott jogalap szerint a Tanács megsértette az EUSz 20. 

cikkének azt a követelményét, miszerint a megerősített együttműködésre felhatalmazást 

adó határozatot végső lehetőségként kell elfogadni. A Bíróság ennek a kérdésnek a 

megválaszolása során széles spektrumot adott, amelyen belül megfoghatóbbá válik ez a 

puha jogfogalom. Egyrészről megállapította, hogy az ultima ratio jelleg szorosan 

kötődik a megerősített együttműködés céljához, amely az integráció megerősítésére 

irányul. Éppen ezért a sikertelen tárgyalás önmagában nem alapozhatja meg a 

megerősített együttműködési eljárás alkalmazását, mivel ez arra sarkallhatná az Uniót, 

hogy mellőzze a kompromisszumok keresését, ez pedig ellentétes lenne az integráció 

elmélyítésének célkitűzésével. A Bíróság szerint az egységes döntésre jutás 

„lehetetlensége” kell, hogy jellemezze ezt a feltételt. A lehetetlenség pedig jelenthet 
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bármilyen akadályt. Ilyen lehet bizonyos tagállamok érdekének hiánya, vagy ha a jogi 

aktus tartalmára nézve képtelenség a tagállamok megállapodása. A lehetetlenséget ki 

kell egészíteni azzal, hogy a kompromisszumra jutás belátható időn belül legyen 

lehetetlen. Ezzel kapcsolatban a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Tanács van 

a legjobb helyzetben ennek a kérdésnek a megítélésére, mivel ismeri a tagállamok 

kompromisszumra való hajlandóságát, és maga is előterjeszthet olyan javaslatokat, 

amelyek a szabályozás belátható időn belüli elfogadását eredményezhetik. Mindebből 

az következik, hogy a Bíróság hatásköre csupán arra terjed ki, hogy ellenőrizze, a 

Tanács gondosan és pártatlanul vizsgálta-e meg a tényeket, és hogy kellőképpen 

megindokolta-e a saját következtetéseit. Ami az indokolási kötelezettséget illeti, a 

Tanácsnak a tömör indokolása nem sérti a Szerződést, mivel a szóban forgó aktus 

meghozatalára az érintettek számára jól ismert körülmények között került sor. A 

Bíróság megengedő volt a Tanáccsal szemben, ugyanis arra jutott, hogy a Tanács nem 

sértette meg „olyan mértékben” az indokolási kötelezettségét, hogy az megsemmisítést 

vonjon maga után.  

A megerősített együttműködés intézménye már alapvetően egyfajta feszült helyzetet 

feltételez az érintett területen a tagállamok között, és ez a megerősített együttműködés 

ultima ratio jellegéből is következik. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy az első ilyen 

összeütközéseknél az egyet nem értő tagállamok az intézmény alkalmazásának szűkítő 

értelmezését igyekeztek propagálni, és megsemmisítés iránti eljárást kezdeményeztek. 

A Bíróság azonban hímes tojásként bánt az elsőként elé kerülő ilyen üggyel. Ítéletében 

nem kívánt a részletekbe belemenni, és fogalommeghatározásokba sem bocsátkozott. A 

minél szélesebb jogértelmezés mellett tette le a voksát, kissé kivonva magát az érdemi 

döntéshozatalból. A hatalmi ágak elválasztásának elvéből kiindulva  amint erre a 

főtanácsnok is felhívta a figyelmet
13

  ez megfontolt álláspont. 

Az eljárásokat követően Olaszország 2015 júliusában levelében bejelentette a 

Bizottságnak, hogy részt kíván venni az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának 

területén megvalósítandó megerősített együttműködésben. A Bizottság határozattal 

döntött arról, hogy a csatlakozásnak semmilyen akadálya nincs.
14

 Olaszországon 

valószínűleg a kényszerítő-hatás fogott, hiszen minden jogi eszközt megmozgatott az 

állam annak érdekében, hogy az együttműködést megakadályozza. Azonban miután 

ezek a kísérletek nem jártak sikerrel, a csatlakozás mellett tette le a voksát. A gazdasági 

előnyöktől való elesés kellő nyomást helyezhetett a tagállamra, hogy egyet nem értése 

ellenére a csatlakozás mellett döntsön.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Jacobs Főtanácsnok indítványa a C-248/95. És C-249/95. sz. ügyekben 23. (ECLI:EU:C:1997:92) 
14

 A Bizottság 2015/1753/EU határozata Olaszországnak az egységes szabadalmi oltalom 

létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésben való részvételének 

megerősítéséről (HL L 256/19, 1.10.2015) 
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V. A Róma III rendelet elfogadása (1259/2010/EU Tanácsi rendelet) 

 

A személyek szabad mozgásának egyik természetes velejárója, hogy a házasságok egyre 

megnövekvő számban kötődnek több állam jogához. Folyamatosan nő az Unión belül a 

nemzetközi családok száma, 2010-re minden hetedik házasság nemzetközi párok között 

köttetett, és minden hatodik házasságfelbontás nemzetközi párokat érintett.
15

 A 

jogbiztonság és a kiszámíthatóság miatt fontos, hogy szabályozva legyen a tagállamok 

között, mikor melyik állam joga az alkalmazandó jog. Emellett látni kell, hogy a 

házasság jogintézménye politikailag kényes és kiemelt kérdés az államok számára, 

emiatt erősebb a szuverenitás-féltés.
16

 Az EUMSz 81. cikke ennek érdekében célul tűzte 

ki a nemzetközi kollíziós szabályok harmonizálását, és megteremtette az ehhez 

szükséges felhatalmazást. Az EUMSZ 81. cikke a családjogi érintettségű szabályok 

meghozatalára egyhangú egyetértést követelt meg rendelet elfogadásához. Az 

egyhangúság a tárgyalások során nem alakult ki, és leküzdhetetlen nehézségek álltak 

fent. 2010. július 12-én végül a Tanács elfogadta a 2010/405/EU felhatalmazó 

határozatot a megerősített együttműködés létrehozására Belgium, Bulgária, 

Németország, Spanyolország, Franciaország, Lettország, Luxembourg, Magyarország, 

Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia részvételével, később pedig 

megalkották a Róma III rendeletet.
17

 

A tárgyalások idején a házasságfelbontás szabályozása tekintetében két póluson 

helyezkedtek el a tagállamok, egyrészük megengedőbb, míg más tagállamok szigorúbb 

szabályozást alkalmaztak. A kialakult konfliktus magja az volt, hogy a különböző 

szabályozással rendelkező országok mind féltették saját anyagi jogszabályaik esetleges 

lerontását. A megengedő szabályozást féltő államok példája Svédország, amely attól 

tartott, hogy a kollíziós rendelet elfogadása bizonyos esetekben megnehezítené a válást 

az országukban.
18

 A szigorúbb szabályozást alkalmazók táborába tartozott Litvánia, 

Lengyelország, Szlovákia és Málta. Litvánia úgy vélte, hogy a családi kötelékek 

szabályozása kizárólag és szigorúan a nemzeti jog hatáskörébe tartozik. Lengyelország 

többek között attól tartott, hogy az azonos neműek házassága közvetett módon 

elfogadottá válna az országukban. Szlovákia az ellenérvei között hangoztatta, hogy a 

megerősített együttműködés nem kollíziós jogi jogalkotásra szolgál, és óvni kívánta 

saját jogrendszerét a vétkességi elv esetleges alkalmazandóságától. Szlovákia a 

jogválasztás lehetősége ellen is tiltakozott, mivel szerintük a családjog szoros állami 

kontroll alá tartozó terület.
19

 Málta volt a legspeciálisabb helyzetben az összes tagállam 

közül, mivel a rendelet elfogadásakor az országukban még nem legalizálták a válást. 

Éppen ezért a később elfogadott rendeletbe bekerült egy „Málta-rendelkezés” néven 

elhíresült cikk, a rendelet 13. cikke. Eszerint a rendeletben semmi sem kötelezi arra 

azon tagállamok bíróságait, amelyeknek joga nem rendelkezik a házasság felbontásáról, 

                                                 
15

 Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontás, COM (2010) 603 
16

 Wopera 2014. 61-70. o. 
17

 A házasság felbontására és különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010 rendelet (HL L 343/10, 2010.12.29.) 
18

 Czigler és Raffai 2013. 43-69. o. 
19

 Bonomi and Romano 2011. 9-12. o. 
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vagy a szóban forgó házasságot nem tekinti érvényesnek, hogy a rendelet 

alkalmazásában házasságfelbontást mondjanak ki. Azóta Máltán is legalizálták a válást, 

így ennek a rendelkezésnek, ilyen formán számukra már nincsen jelentősége.
20

 A 13. 

cikk további aspektusa, hogy egyfajta közrendi klauzulaként szolgál, és az azonos nemű 

párok házasságát sem kötelesek ennek a cikknek a következtében a tagállamok 

elismerni.
21

  

Az együttműködéshez azóta tizenhat tagállam csatlakozott.
22

 Ez alátámasztja 

Kölliker centripetális hatásának elméletét. A Róma III rendelet esetében, abból 

kiindulva, hogy közvetlen hátrány nem éri a részt nem vevő tagállamokat, 

valószínűsíthető, hogy egyfajta csalogató-hatás játszott szerepet abban, hogy egyre több 

tagállam számára vált vonzóvá az együttműködésben való részvétel. 

A házasság szabályozása kifejezi egy állam kultúrájának egy szeletét, társadalmilag 

jelentős annak meghatározása. A családjog olyan terület, amelyen a tagállamok 

szuverenitás-féltése erős. A rendeletben megjelenő közrendi klauzula azonban a több 

tagállami félelemre kielégítő jogi megoldást nyújt, ennek ellenére sok tagállam mégsem 

csatlakozott az együttműködéshez. Feltételezhető ezért egyfajta hazafelé beszélés, 

belpolitikai diszkurzus is a tagállamok döntései mögött.  

 

VI. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereiről szóló megerősített 

együttműködés 

 

A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereivel összefüggő megerősített együttműködés 

forgatókönyve hasonlóan alakult, mint a Róma III rendelet elfogadásának története. 

Ezekhez a rendeletekhez
23

 szintén az EUMSz 81. cikke nyújtja a szükséges jogalapot.  

A tárgyalások során két rendelet elfogadásáról folytak az egyeztetések: a házassági 

és a bejegyzett élettársi vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló rendeletekről. „Néhány tagállam úgy találta, hogy a Tanács elé 

terjesztett kompromisszumos szöveg megfelelő biztosítékokat tartalmazott arra nézve, 

hogy a bíróságaiknak ne kelljen a saját jogrendszerükben ismeretlen jogintézményekkel 

foglalkozniuk. Más tagállamok ezzel szemben aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy – 

még abban az esetben is, ha a jövőbeni jogi eszközök nem követelnék meg ismeretlen 

jogintézmények bevezetését saját nemzeti jogrendszereikbe – az ilyen idegen 

jogintézményekből eredő vagyonjogi következmények elismerése országaikban 

                                                 
20

 Basedow 2017. 1574-1580.  
21

 Basedow uo.  
22

 COM (2016) 108 final 
23

 A bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az 

alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló 2016/1104/EU Tanácsi rendelet (HL L 183/30, 8.7.2016) és a 

házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a 

határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés 

végrehajtásáról szóló 2016/1103/EU Tanácsi rendelet (HL L183/1,8.7.2016) 
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közvetlenül befolyással lenne nemzeti családjogi rendszerükre és családjogi 

politikájukra.”
24

 Mindkét rendelet tartalmaz közrendi klauzulát, amely kizárja, hogy a 

tagállamoknak olyan házasságot kelljen elismerniük, amelyet nem tartalmaz saját 

jogrendszerünk. Ezzel kapcsolatban szintén felmerül egyfajta hazafelé beszélés a 

tagállamok részéről, mint a megegyezés akadálya. A megerősített együttműködés 

létrehozásából Magyarország és Lengyelország maradt ki.
25

  

 

VII. Összegzés 

 

A nemrégiben létrehozott megerősített együttműködésekből számos következtetés 

levonható a jogintézmény mibenlétéről. Megállapítható, hogy a megerősített 

együttműködés többarcú: egyszerre viseli magán a „változó geometriájú”, „a 

többsebeséges” és az „à la carte” koncepció vonásait. A „többsebeséges” integrációt 

vetíti elő az EUMSz azon gesztus-szabálya, amely szerint az együttműködésben részt 

vevő tagállamok és a Bizottság kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy 

minél több tagállam csatlakozzon az együttműködéshez. Tovább erősíti ezt a 

koncepciót, hogy a tagállamok szabadon csatlakozhatnak a már meglévő 

együttműködésekhez. A „többsebességes” integráció másik vonása valósul meg abban, 

hogy a megerősített együttműködés részeként elfogadott jogi aktusok hatálya alól utóbb 

nem lehet kilépni. Tehát a már ezen keresztül elért integrációs szintből a tagállam nem 

tud kiválni, az számára, mint bármelyik uniós jogi aktus, kötelező erővel bír. A „változó 

geometriájú” integráció eszközét vetíti előre a Spanyol Királyság és az Olasz 

Köztársaság által indított első megsemmisítési per, amelyben a Bíróság kijelentette, 

hogy a megerősített együttműködést nem csak azokban az esetekben kell alkalmazni, 

amikor egy vagy több tagállam kijelenti, hogy nincsen még készen az Unió 

jogalkotásának egészében való részvételre. A Bíróság a „változó geometriájú” 

integrációs elméletet erősítette azzal is, hogy pusztán a tagállami érdek hiánya is 

megalapozhatja az együttműködésből való kimaradást. Az „à la carte” koncepcióhoz 

közelít viszont az a rendelkezés miszerint a megerősített együttműködések nem képezik 

az acquis communautaire  részét, vagyis az Unióhoz újonnan csatlakozó tagállamok 

nem csatlakoznak ipso iure a már hatályban lévő megerősített együttműködéshez.  

A belső piaccal összefüggésben eddig létrehozott megerősített együttműködéseknek 

több közös jellemzőjük van. Mind egyhangú döntéshozatalt megkövetelő ügyekkel 

kapcsolatban keletkeztek, és mindegyik esetében a kulturális különbségek jelentették a 

fiaskó okát. Az eddigi tapasztalatok alapján a centripetális hatás beigazolódni látszik, 

mind a csalogató, mind a kényszerítő hatás tekintetében. Ezen kívül az Európai Unió 

Bíróságának döntése is kijelölte saját hatáskörét a megerősített együttműködéssel 

összefüggésben. A Bíróság érdemben nem vizsgálja a felhatalmazó határozatot, ezzel 
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bebástyázva a Tanács széles mérlegelési szabadságát a megerősített együttműködések 

létrehozására.  

Némi immanens feszültéség érezékelhető abban, hogy éppen a belső piaccal 

összefüggésben lépett életbe három megerősített együttműködés az utóbbi években, 

hiszen a belső piac kialakításának és fenntartásának egyik legfontosabb mozgatórugója 

és rendező elve a teljes jogegységesítés.  
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*** 

 

ENHANCED COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNAL MARKET AND 

PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

 

In recent years three objectives were achieved by means of enhanced cooperation 

between the Member States of the European Union: the adoption of Regulation Rome 

III, the adoption of the “unitary patent package” and the adoption of regulations in 

matters of property consequences of registered partnerships and matrimonial property 

regimes. Through these cases this study aims to define the main characteristics of this 

legal mechanism, like “à la carte approach”, “variable-geometry” approach and “multi-

speed” approach. First, this paper addresses the procedural rules and the theories 

according to enhanced cooperation. Second, it presents the causes of applying this 

special procedure, and deals with the first judgment examining the rules of enhanced 

cooperation contained in the Treaties. Third, the paper concludes that the enhanced 

cooperation has multifaceted aspects, that the Council has a wide discretion to establish 

an enhanced cooperation, and that the obstacles of general legislation were cultural and 

political differences between Member States. 

 

 


