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Paweł Czubik

Az Európai Unió jogalkotó útvesztője

A 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet 
elemzése kiválasztott kérdések alapján – qui prodest?141

Ha bárki megkérdezne, hogyan kell megalkotni tetszőleges gazdaságilag 
együttműködő államok közösségének magánjogát úgy, hogy az a legmagasabb 
fokon szolgálja az állampolgárokat, akkor azt válaszolnám, hogy az anyagi jog 
harmonizációjával kell kezdeni. Az államoknak legelőször olyan helyzetet kel-
lene megteremteniük, ahol a hasonló jogi intézmények értelmezése és alkal-
mazása nagyon hasonló, egyes esetekben pedig azonos lesz. Természetesen 
léteznek a kizárólag saját jogi kultúrára jellemző megoldások (amelyek har-
monizációja nehéz lenne), azonban a polgári anyagi jog intézményeinek nagy 
részében a nemzeti megoldások gyökerei a jog ugyanazon forrásából erednek, 
mint a római jog és az azon alapuló Nagy Felvilágosult Kodifikációk.142 A jogi 
rendszerek különbözősége ezen a téren viszonylag csekély, az évek során pedig 
a jogi rendszerek harmonizációja minden bizonnyal sikeres műveletnek bi-
zonyulna. Ezen kívül érdemes figyelmet szentelni a jogi rendszer sajátos nor-
matív lerakódásaitól való sajátos megtisztításának pozitív aspektusára, azon 
jogszabályok esetén, amelyek lényegében mentesek különösebb gyakorlati 
jelentéstől, vagy épp desuetudo143 jogszabályok, vagy olyan anyagot képeznek, 
amelyek fölöslegesen vonják be az igazságszolgáltatást144,és amelyeket a jog-

141 A szerző 2018-ban bírói kinevezést kapott a Lengyel Köztársaság Legfelsőbb Bíróságába. 
Az alábbi szövegben bemutatott nézetek a szerző magánnézetei, azokat nem lehet a Len-
gyel Köztársaság, sem bármelyik intézményének vagy szervének nézeteként értelmezni.

142 Lásd K, Sójka-Zielińska, Wielkiekodyfikacjecywilne. Historia i współczesność, Warszawa 
2009, passim. 

143 Ilyen eljárásokra példa a lengyel jogban a dokumentumok kézbesítése, amelyet elméletileg 
a közjegyzők végeznek az 1991.02.14. napi Közjegyzői törvény 102. és 103. cikkének ér-
telmében (egységes szöveg.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2291. módosításokkal). Ezek az eljárá-
sok, mint gyakorlatilag megvalósíthatatlanok el lesznek távolítva a lengyel jogrendszerből 
( jelenleg a törvény ezen szempontját a parlament tárgyalja).

144 Ilyen ítélkezési gyakorlat példája a lengyel jogban (hasonlóan, mint a magyar jogban) a bí-
róság engedélye a törvényes gondnok hagyatékról való lemondására kiskorú személy ne-
vében. A hagyatékról való lemondás (az adóssággal terhelt hagyatékról is) túllép a kisko-
rú személy vagyonának szokásos kezelésén, ezért a családi és gondnoki törvény 101. cikk 
3.§ szerint a bíróság engedélyét követeli meg. Ez általában egy üres eljárás szokott lenni, 
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bizonyosságon esett kár nélkül kivonhatnának a bírósági feladatok közül145, 
vagy áthelyezhetnének bíróságon kívüli eljárásba.146 Időről időre minden ál-
lamban a jog minden területén szükséges egy ilyen „lifting” végrehajtása, amely 
pozitív szerepet tölt be a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlődésében. A 
látszat ellenére a polgári anyagi jog egységesítése talán egy hosszú folyamat, 
azonban nem annyira bonyolult, mint amilyennek első látásra tűnik olyan 
államok csoportja esetén, amelyek azonos értékeket vallanak és azonos jogi 
mintákra épülnek.

Ha a közösség államainak polgári anyagi joga kölcsönösen hasonlítana 
egymásra, akkor át kellene lépni a polgári eljárás közelítésének szakaszába, 
úgy, hogy a jogok értelmezése hasonló módon történjen. Akkor a határozatok 
elismerése nem jelentene gondot, a csoporton belül a közrendi záradék alkal-
mazása pedig gyakorlatilag nem fordulna elő.

Végezetül pedig el kell érni a kollíziós magánjog harmonizációját – amely-
nek bevezetése a kölcsönös kapcsolatokban szinte észrevétlen marad – mivel 
legtöbbször a saját jogszabálytól nem sok tekintetben különböző idegen jog-
szabályra irányít át, ha pedig az átirányítás a regionálisan integrált területen 
kívülre történik (Európai Unión kívüli államok – harmadik államok) akkor az 
integrációban résztvevő államok reakciója a hasonló, alkalmazandóként meg-
jelölt anyagi jogra és eljárási jogra is hasonló lesz. Mindegyik állam párhuza-
mos módon engedélyezi érvényességét, vagy utasítja vissza alkalmazását, a ha-
sonlóan értelmezett közrendi záradékra hivatkozva. 

Ily módon, ebben a háromszakaszos folyamatban el lehetne érni a ius pri-
vatum romanum felélesztését egy új, módosított változatban (amely az alapin-
tézmények terén valószínűleg nem sokban különbözne az alapmintától) az 
európai integráció területén belül.147

amelynek nincs jelentősebb értelme, mivel a szülők a gyermek érdekeinek védelmében, és 
nem annak kárára járnak el. Számos európai állam jogrendszere (pl. cseh, német) nem kö-
vetelik meg a bíróság engedélyét a törvényes gondnokok hasonló eljárásához kiskorú sze-
mély esetén (bár mindkét szülő képviseletét megkövetelik – Lengyelországba ezt egy szü-
lő is megteheti, de a lemondáshoz a bíróság előzetes engedélye szükséges).

145 Lengyelországban kész bírósági „csata” alakult ki ebben a témában a társadalmi elvárá-
sokkal kapcsolatban, ami sajnos nem tükröződik a törvény szövegében. Végül a bíróság 
az ítélkezési különbözőség miatt a törvényi szöveg oldalára állt (lásd. Uchwałaskładu 7 
sędziówSąduNajwyższego z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17), ami remélhetőleg 
nem zárja ki a jövőben a jogszabályozás változását abban az irányban, hogy eltörlik a bíró-
sági engedély követelményét a hagyaték lemondása céljából.

146 Számos bírósági eljárás, pl. fizetési meghagyás (magyar mintára) kiadása átkerülhetne a 
közjegyzőkhöz.

147 Természetesen ez egy leegyszerűsített modell, amely a gyakorlatban nem lenne ilyen egy-
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Au rebours, ha valaki megkérdezne, hogyan nem kellene alakítani az euró-
pai polgári jogot, akkor azt válaszolnám, hogy a legrosszabb megoldás az len-
ne, ha ezt a folyamatot az előbbihez képest fordítva kezdenénk meg. Ha elő-
ször a közös kollíziós normák bevezetésével kezdenénk (a nemzetközi magán-
jog területén) – egy sajátos „kártevőt” engednénk be a jogrendszerekbe, amely 
a rendszer belső korrózióját, a jog alkalmazásában keletkező hibákat és prob-
lémákat okozhatná.

A bíróságok az idegen jog illetékességére fognak utalni (vagy az integrá-
ciós rendszer más államára, vagy harmadik államra), amelyet nagyon külön-
böző módon fognak értelmezni az integrációs rendszerbe tartozó különböző 
államok bíróságai.148 Ez azt eredményezheti, hogy ugyanolyan tényállás ese-
tén is különböző határozatokat hozhatnak. Egy ilyen helyzetben nem sokse-
gítséget jelenthet az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések intézmé-
nye, amelyre a válasz csak az EU jog adott államban történő alkalmazásának 
meghatározására korlátozódik (azaz az idegen jogra mutató kollíziós normák 
alkalmazására, nem pedig magának a hivatkozott idegen jog alkalmazására). 
Egy ilyen folyamat kizárólag a jogszabályokat alkalmazó szervek megtéveszté-
sére szolgálhat, azonban a végső veszteségek mérlege mindig az egyént terheli. 

szerű, főként ha európai integrációban való részvétel szempontjából tekintjük az angol-
szász jogrendszerű országokat és a skandináv „vegyes” rendszerű országokat, amelyek a 
polgári jog alapvető intézményeinek értelmezésében is különbözhetnek.

148 Az idegen jog bíróság általi értelmezése soha nem valós értelmezés. Elvonatkoztatva az 
intézmény kvalifikációjának fogalmától és jogi fogalmaktól, amelyek mindig a bíróság or-
szágának felelnek meg (lex fori). A lengyel jogban kizárólag a bíróság állapítja meg hiva-
talból az idegen jogot és van lehetősége vizsgálatot lefolytatni az idegen jog értelmezésé-
nek tárgyában. Jelenleg ez a 2001. július 27-i rendes bíróságokról szóló törvény 51a cikke 
szerint zajlik (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 zezm.). Ez a jogszabály a polgári eljárásról szóló 
törvény korábbi, 2017. augusztus 12-i hatállyal törölt 1143. cikke helyett lépett életbe, a 
rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény módosításáról szóló, 2017. július 12-i tör-
vény alapján. A jogszabályok tartalma alapvetően azonos volt – a módosítás a tartalom 
áthelyezését jelentette az egyik normatív aktusból a másikba. Ezen kívül a közjegyzői tör-
vény 95. cikkének 2.§ szerint a közjegyző kérvényezheti az idegen jog tartalmát az öröklési 
igazoló dokumentum létrehozásának céljából, amely eset nem bővíthető ki a hagyatékról 
való lemondásra (ezen felül kérdéses ezen jogszabály értelmezésének közjegyző általi kér-
vényezése– emiatt a gyakorlatban ez a törvény semmilyen szerepet nem tölt be). A len-
gyel bíróság (korlátolt módon a lengyel közjegyző) megkapja az idegen jog tartalmát az 
Igazságügyi Minisztériumtól, amely időről időre beszerzi ezeket a lengyel konzuloktól a 
Külügyminisztériumon keresztül. A gyakorlatból tudjuk, hogy a beszerzett jogszabályok 
gyakran nem aktuálisak, a bíróságok pedig elég szabadon értelmezik őket. 
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Paradox módon az európai integráció keretein belül a közös kollíziós nor-
mák elfogadásával kezdődő integrációs folyamatot fogadták el,149 majd ezután 
tértek rá az eljárási normákra, azzal a feltevéssel, hogy a nem egészen megha-
tározott jövőre halasztják az anyagi jog harmonizációját. Természetesen ezt az 
Európai Unió hatásköre diktálta, amely nem rendelkezett hatáskörrel a polgá-
ri anyagi jog tekintetében és a folyamatot „mintegy hátulról” kellettelkezdeni. 
Természetesen a jog alkalmazás folyamatában az ex natura rerum nem megfe-
lelő oldalról megkezdett, túl hirtelen zajló integrációs folyamat a résztvevőket 
könnyen vezetheti bizonytalan utakon, ismeretlen intézmények felé.150 Ezért 
a jelen integrációs körülmények mellett az Európai Unió működéséről szó-
ló szerződés 81. cikkének 2. bekezdésében meghatározott,151 az ún. „polgári 
ügyekben történő igazságügyi együttműködés”152 terén különös óvatossággal 
kell a jogalkotó tevékenységet végezni, kerülve a nagyobb rendszerbeli válto-
zásokat, hogy az állampolgárt ne érje kár, a kollíziós jog és eljárási jog terén.

Mindemellett jelen évtized elején olyan nagymértékű intézkedéseket hoz-
tak, amelynek eredménye egy rendelet, amely a tagállamokban teljesen újraér-
telmezte az öröklési jog eljárásait, valamint meghatározta az öröklési ügyek-
ben alkalmazandó jogszabályokat. Ez forradalmat jelentett a végrendeletek és 
hagyatéki eljárások során azokban a tagállamokban, amelyek alkalmazták a 
rendeletet, amelynek az állampolgárokra leginkább hatással lévő kiválasztott 

149 Az első (szerződéses) integrációs lépések a polgári jog terén kollíziós kérdéseket érintettek 
– a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog (lásd. Római Egyezmény). A szerző-
déses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírás-
ra megnyitott egyezményt 1980. június 19-én írták alá Rómában (OJ L 266 z 9.10.1980, 
1–19.old). Még korábban kezdték meg a polgári eljárásokkal kapcsolatos lépéseket (ún. 
Brüsszeli Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bí-
rósági határozatok végrehajtásáról, amelyet 1968. szeptember 27-én írtak alá Brüsszelben 
(OJ L 229, 1972. december 31., 32-42 old.).

150 Azonban számos elfogadott megoldás funkcionalitás erősen korlátozott. Lásd.  P. Mos-
towik, Jak nie ujednolicać międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego, 
czyli o projektach rozporządzeń unijnych dotyczących majątkowych ustrojów małżeńskich i 
skutków związków partnerskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, 11. sz., 12–23. old. 
Az a benyomás keletkezhet, hogy mindez „l’art pour l’art” jellegű. 

151 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés – a Lisszaboni Szerződés általi módosí-
tásokat figyelembe vevő egységes szerkezetbe foglalt szövege (Dz.U z 2004 r., nr 90 poz. 
864).

152 Az EU aktivitását a polgári jogban meghatározó fogalom helytelen - az EU jogalkotási 
jogköre sokszor szélesebb, mint csupán az említett bírósági együttműködés. Az EU kom-
petenciája a nemzetközi magánjog és a nemzetközi polgári eljárás tartományára koncent-
rálódik. Lásd. K. Kowalik, Kompetencja Wspólnoty Europejskiej w zakresie prawa prywat-
nego międzynarodowego, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 2, 93–98. old.
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kérdései jelen tanulmány tárgyát képezik. A 650/2012 számú rendelet, ami-
re továbbiakban európai öröklési rendeletként fogok hivatkozni,153 alapvetően 
megváltoztatta az örökhagyó vagy törvényes örökhagyó jogi helyzetét, alap-
ként elfogadva az öröklési jog és joghatóság messze bizonytalan kapcsát, amely 
az örökhagyó tartózkodási helye. Nem kell messzemenő következtetéseket le-
vonnunk ahhoz, hogy megértsük az ilyen típusú kapoccsal járó veszélyeket. 
Abban az időszakban, amelyet a migráció, az EU állampolgárainak szabad 
mozgása, a globális világ, valamint a munkavállalók akár a föld féltekéi kö-
zött történő áthelyezése jellemez, a jogszabályok, esetenként a joghatóság tu-
lajdonságai is gyakran változhatnak. Mindemellett az állampolgárok gyakran 
nincsenek ennek tudatában, ennek eredményeként haláluk esetén véletlensze-
rűvé válhat a jogrend, amely alapján döntést hoznak az öröklési ügyükben, az 
egész helyzet pedig az örökösök szempontjából kedvezőtlenül alakulhat.

Nem lenne komolyabb gond, amennyiben az összekötő a kollíziós jogban 
ugyanolyan tartományban működne, mint amilyen alapul szolgált a jogható-
sági tulajdonságok számára. Azonban ez nem így van. Elég összehasonlítani a 
rendelet 21. cikk 1. bekezdését a rendelet 4. cikkével, hogy megértsük, hogy a 
szokásos tartózkodási helynek következményei vannak az illetékes jog szem-
pontjából, függetlenül attól, hogy a szokásos tartózkodási hely az EU vagy 
EU-n kívüli országban van,154 azonban a joghatóság terén csak akkor, ha az 
egy EU ország joghatósága.155 Sőt, amennyiben különleges helyzetekben, te-
kintettel a különleges körülményekre ki lehet zárni a rendelet 21. cikk 1. be-
kezdésében meghatározott alkalmazandó jogot (ezt a 21. cikk 2. bekezdése 
említi156), az említett körülmények nem indokolják a szokásos tartózkodási 

153 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4. napi 650/2012/EU rendelete az örök-
lési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított köz-
okiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány beve-
zetéséről (Dz. Urz. UE nr L 201/107 z 27.07.2012).

154 A rendelet 21. cikkének 1. bekezdése szerint: „Amennyiben e rendelet másként nem rendel-
kezik, az öröklés egészére alkalmazandó jog annak az államnak a joga, amelynek a területén 
az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt.”

155 A rendelet 4. cikke szerint: „Annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal az 
öröklés egészében történő határozathozatalra, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tar-
tózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt”.

156 A rendelet 21. cikkének 2. bekezdése szerint: „Amennyiben – kivételes esetben – az eset va-
lamennyi körülménye alapján egyértelmű, hogy az örökhagyó az elhalálozásának időpontjá-
ban nyilvánvalóan szorosabban kapcsolódott egy másik államhoz, mint ahhoz, amelynek joga 
az (1) bekezdés értelmében alkalmazandó lenne, az öröklésre alkalmazandó jog ennek a másik 
államnak a joga”.
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hely joghatóságának kizárását. Egyedül a joghatóságot lehet átvinni a válasz-
tott jog joghatóságára (az alábbi feltételek együttes megléte által157 primo a 
rendelet 22. cikke szerint egy másik EU ország állampolgárságával rendelkező 
végrendelkező végrendeletében választhatja az állampolgársága szerinti jogot, 
secundo halála után az örökösök ún. joghatóságot kikötő megállapodást köt-
hetnek a rendelet 5. cikke alapján158), amiről még szó lesz a későbbiek során.

A halál pillanatában szokásos tartózkodási hely összekötőjének de facto el-
térő alkalmazása az alkalmazandó, ám az öröklési joghatóságtól különbözőjog 
megítélésében, abból a logikából és tényből származik, hogy a rendelet szerke-
zete kettős. Valójában ez két egymást lefedő rendeletet takar – az egyik, amely 
egy „Róma” (azaz kollíziós) típusú rendelet szerepét tölti be, a másik pedig 
„Brüsszel” ( joghatóság) típusú szerepet tölt be. Amennyiben a kollíziós rende-
leteknek univerzális hatásuk van –a rendeletet alkalmazó országokban anem-
zetközi magánjog nemzeti normáit helyettesítik és ezen EU országok idegen 
jogának alkalmazását javasolják (egyéb EU ország vagy harmadik ország tet-
szőleges jogát), úgy az EU rendelet joghatósági előírásai nem eredményezhet-
nek joghatósági következményeket az EU-n kívül, azokat az országokat pedig, 
amelyekre a rendelet nem érvényes, nem lehet kötelezni a rendelet hatályának 
elismerésére. Így, ha az elhunyt szokásos tartózkodási helye az EU-n belül 
volt, akkor az az elhunyt szokásos tartózkodási helyének joga és egyben jog-
hatóságaaz alkalmazandó– ez volt az EUtörvényalkotóinak célja. Ez hivatott 
biztosítani a jog és joghatóság egységességét.

Azonban, ha az elhunyt szokásos tartózkodási helye az EU-n kívül volt, 
megszűnt az említett egységesség – az alkalmazandó jog a szokásos tartózko-
dási hely joga volt (EU-n kívüli államok) – az EU-n belüli esetleges jogható-
ság pedig a rendeletben említett más tényezőkből származott (állampolgárság, 
vagyon159). Ez a megoldás azonban nem zárta ki a joghatóság EU-n belüli el-

157 A kollíziós és eljárási anyag ilyen kölcsönös összegabalyodása szintén a rendelet imman-
ens tulajdonsága – figyelembe véve, hogy annak főleg az átlagpolgárok számára kellene 
érthetőnek lennie, nem pedig a professzionális jogászok számára, ezért elmondhatjuk, 
hogy épp ellenkező célt értek el vele, mint amit kellett volna. 

158 A rendelet 5. cikkének 2. bekezdése szerint: „Amennyiben az örökhagyó az utána történő 
öröklésre alkalmazandó jognak a 22. cikk szerint valamely tagállam jogát választotta, az érin-
tett felek megállapodhatnak arról, hogy ezen tagállam bírósága vagy bíróságai kizárólagos jog-
hatósággal rendelkezzenek az öröklési ügyekben történő határozathozatalra”.

159 Lásd a rendelet 10. cikkét, amely szerint: „1. Amennyiben az örökhagyó szokásos tartóz-
kodási helye elhalálozásának időpontjában nem valamely tagállamban található, a hagyatéki 
vagyontárgyak helye szerinti tagállam bíróságai mégis joghatósággal rendelkeznek az öröklés 
egészében történő határozathozatalra, ha: a)  az örökhagyó elhalálozásának időpontjában ren-
delkezett ennek a tagállamnak az állampolgárságával; vagy ennek hiányában; b) az örökhagyó 
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osztását.160 Az idegen jog meghatározása ilyen helyzetben is jelentős nehéz-
ségnek bizonyul az öröklési ügyben döntő hatóság számára (ha az elhunyt úgy 
halt meg, hogy szokásos tartózkodása az EU-n kívül volt, az EU állam jogha-
tósága pedig az állampolgárságból származik).

Például egy lengyel bíróság vagy közjegyző, amely a 2015. augusztus 17. 
előtt161 elhunyt, EU-n kívüli országban élő lengyel állampolgárok eseténa len-
gyel jogot alkalmazta az öröklés terén, az említett dátum után elhunyt szemé-
lyek esetén idegen jogot kell alkalmazzon, mint a szokásos tartózkodási hely 
jogát. Ez az idegen jog tartalmának meghatározásával és annak megfelelő al-
kalmazásával kapcsolatos eljárási költségeket generál, és kártérítésre kötelezi 
az államkincstárt az eljárás túlzott elhúzódása címén. A Lengyel Köztársaság 
szempontjából, amely hatékonyan igyekszik a törvény által előírt eszközök-
kel162 az eljárás elhúzódása ellentenni, az ügynek különösen negatív kicsengése 
van, mivel az EU határain kívül közel 21 millió lengyel nemzetiségű személy 
él, amiből kb. 7-8 millió személy rendelkezik lengyel állampolgársággal.163

előző szokásos tartózkodási helye az említett tagállamban volt, amennyiben ez a szokásos tar-
tózkodási hely a bírósági eljárás kezdő időpontjától visszafelé számított öt évnél nem korábban 
változottmeg. (2)   Amennyiben egyik tagállam bírósága sem rendelkezik az (1) bekezdés ér-
telmében joghatósággal, a hagyatéki vagyontárgyak helye szerinti tagállam bíróságai mégis jog-
hatósággal rendelkeznek az e vagyontárgyak tekintetében történő határozathozatalra”. Valójá-
ban azonos hatálya van a lengyel polgári eljárás törvénykönyve 1108. cikkének 1. és 2. §. 
(1964. november 17-i törvény – Polgári eljárás törvénykönyve, egységes szöveg Dz. U. z 
2018 r., poz. 1360).

160 Akár a rendelet 10. cikkének 2. bekezdése alapján. Azonban az egyértelmű volt, hogy 
öröklési ügyekben is megoszthatóvá vált, amikor a vagyon és az öröklési jog az EU-ban 
illetve EU-n kívüli államokban koncentrálódott. Az EU tagállam bíróságának döntéseit 
EU-n kívüli államnak (pl. USA) nem kell elismerni – ezekben az országokban kérhetik 
külön eljárások lefolytatását (azonban nem kötelezően, ha az adott harmadik ország pol-
gári eljárási szabályai kötelezővé teszik az EU állam öröklési határozatának elfogadását – 
azonban az EU jog itt semmire nem determinálhat vagy kötelezhet).

161 Ez az öröklési rendelet alkalmazásának dátuma – 2012. második felében lépett életbe, 
azonban a rendelet 83. cikkének 1. bekezdése alapján a 2015. augusztus 17. után elhunyt 
személyek utáni öröklési ügyekben alkalmazzák.

162 Lásd a felek esetük indokolatlan késlekedés nélküli, az ügyész által lefolytatott vagy fel-
ügyelt előzetes eljárásban vagy bírósági eljárásban történő kivizsgálására vonatkozó jogá-
val kapcsolatos panaszokról szóló, 2004. június 17-i törvény (egységes szöveg: Dz. U. z 
2018 r. poz. 75). Ez a törvény az Emberi Jogok Európai Bíróságának alapvető igazságszol-
gáltatási szabványait valósítja meg.

163 Becslések szerint csak Chicagoban és a környékbeli városokban kb. 1,5 millió lengyel vagy 
lengyel származású személy él (ennek következtében azagglomeráció, de facto Varsó után 
a világ második legnagyobb „lengyel” városa), akik közül sokan rendelkeznek lengyel ál-
lampolgársággal. Még ha egy ilyen állampolgár halála esetén a szokásos tartózkodási hely 
(Illinois állam) szerinti alkalmazandó jog a lengyel jogra irányít át, mint reisitae jogra (ab-
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Felmerül a kérdés, hogymiért döntöttek 2012-ben az öröklési jog ilyen 
gyökeres megváltoztatása mellett (amely 2015. augusztus 17-től lépett élet-
be). Elvonatkoztatva az Európai Bizottság hivatalos információitól, amelyek 
állítólagos sikerként mutatják be, hogy az egy eljárás és egy jog formájában 
szerepel (ami nem teljes siker, amint azt már megemlítettem), érdemes meg-
jegyezni ennek a kapcsoló elvnek a kettős szerepét. Először (és ez tűnik a leg-
fontosabbnak) – biztosítani hivatott annak az államnak a joghatóságának és 
jogának tulajdonságait, amelyben az EU munkavállalók szabad mozgása kon-
centrálódott. 

Más szóval ezt a megoldást a nyugat-európai nagyállamokra tervezték, 
amelyek számára a szokásos tartózkodás, mint joghatósági meghatározó té-
nyező pénzügyi szempontbólelőnyös volt. Ha az EU-ban az egységes jogha-
tóság az EU állampolgár országának nemzeti joghatóságaként lenne beállítva, 
ezen országok nem rendelkeznének öröklési joghatósággal a területükön lakó 
más EU országok állampolgárai felett. A szokásos tartózkodási hely szabálya 
azonban joghatóságot biztosít számukra és lehetővé teszi a bírósági költsé-
gek átvételét. Ez hasznára van az igazságszoltásnak és a feleket kiszolgáló jo-
gász szervezeteknek (ügyvédek stb.). Ily módon az EU országok csoportjában 
egy alap joghatóságot alkotnak (metropolisz joghatóság), amely a szokásos 
tartózkodás joghatósága, valamint mellék-joghatóságokat alkotnak („gyarma-
ti” joghatóság), amelyek a származási ország joghatóságaként működnének, 
amely kizárólag a mortis causa jog választása és a joghatóságot kikötő megál-
lapodás post mortem megkötése (erről a későbbiekben még szó lesz) esetén bi-
zonyulnak alkalmazandónak. Figyelembe véve a munkavállalók mozgásának 
fő irányát, az előbbi csoportban a gazdasági bevándorlás célországai vannak 
(Franciaország, Németország, Benelux államok, Skandináv országok), utóbbi 
csoportban dél-európai és közép-európai országok vannak (köztük Magyar-
ország és Lengyelország).

Ezen felül, nem teljesen kizárt, hogy azokat az EU országokat, amelyek 
a rendelet kedvezményezettjei, meg akarták fosztani az alkalmazandó idegen 
jog meghatározásának szükségétől (ami különösen nehéz lenne, ha az nemze-
ti jog lenne) a Harmadik Világ országaiból kiinduló tömeges migráció körül-
ményei között. Nem kizárt, hogy már a rendelet felett végzett munka közben 
előrelátták a tömeges gazdasági migrációt – amely érdekes módon abban az 

ban az esetben, ha a hagyaték tárgya Lengyelországban lévő ingatlan), akkor a lengyel bí-
róságnak (mielőtt a lengyel jogot alkalmazná, mint az elfogadott átirányítás tárgyát) ide-
gen jogot kell alkalmaznia, helyesen meghatározva az idegen kollíziós normákat, ami a 
fent említett problémákat generálja.
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évben érte el csúcsát, amikor a 2012/650 rendelet életbe lépett. Ily módon je-
lenleg a német hatóságok egy Németországban szokásos tartózkodással ren-
delkező nigériai személy öröklési ügyében nem törekednek arra, hogy Nigéria 
jogát határozzák meg (amit hasonló helyzetben meg kellett tenniük, a 2015. 
augusztus 17. előtt elhunytak esetében164), hanem a német jogot alkalmazzák. 

A jelenlegi egyetlen lehetőség az idegen (nem hazai jog) jog öröklési ügy-
ben való alkalmazásának elkerülésére az állampolgár szokásos külföldi tartóz-
kodása esetén a hazai jog választása. A választást az öröklési rendelet 22. cikke 
szerint165 a mortis causa végintézkedéssel lehet meghatározni. Ez alapvetően a 
végrendelkező által a végrendeletben történő jog kiválasztását jelenti, bár, ha 
az alkalmazandó jog az örökhagyó egyéb mortis causa végrehajtott eljárását is-
meri, azok szintén tartalmazhatják az öröklési jog kiválasztását.166 Érdemes 
kiemelni, hogy kizárólag a hazai jog kiválasztása lehetséges. Ez lehet az a jog, 
amellyel az örökhagyó választása pillanatában rendelkezett (ami minden bi-
zonnyal a legtöbb választásra vonatkozik), vagy az a jog, amelyet az örökhagyó 
feltételezett, hogy halála pillanatában lesz a hazai joga.167

Milyen praktikus dolgot adhat az örökhagyó választása? Két helyzetet kell 
megkülönböztetnünk. Ha az örökhagyó szokásos tartózkodása az EU-n kívül 
van, a hazai öröklési jog választása azt jelenti, hogy a bíróság (amely valószínű-
leg úgyis az örökhagyó állampolgárságából eredő joghatósággal rendelkezik) 
nem a szokásos tartózkodás idegen joga, hanem saját joga alapján hozza meg 

164 A 2015. augusztus 16-tól érvényes polgári törvénykönyvet bevezető szabályok 25. cikk 
1. bekezdése alapján (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (18.08.1896) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061)). 
Jelenleg ezen szabály tartalma összehangolásra került az európai öröklési rendelettel.

165 A rendelet 22. cikkének 1. bekezdése szerint: „Egy adott személy az utána történő öröklés 
egészére irányadó jogként választhatja annak az államnak a jogát, amelynek állampolgárságá-
val a választás megtételekor vagy az elhalálozás időpontjában rendelkezik”. Az említett cikk 2. 
bekezdése szerint: „A jogválasztásról kifejezetten, végintézkedés formájában tett nyilatkozat-
ban kell rendelkezni, vagy annak a végintézkedés rendelkezéseiből megállapíthatónak kell len-
nie”.

166 A lengyel jogban a hagyományos mortis causa eljárás a Polgári törvénykönyv 1048. cikke 
szerint (1964. április 23. törvény – Polgári törvénykönyv, egységes szöveg: Dz.U. z 2018 
r. poz. 1025) a végrendeleten kívül, az öröklési lemondási nyilatkozat. A személy, amely 
után lemondtak az öröklésről, a szerződésben egyúttal kiválaszthatja az öröklési ügyében 
alkalmazandó jogot. Ezen felül az utóbbi időben a 2018. július 5-i vállalat vezetésének ter-
mészetes személy általi örökléséről szóló törvényben (Dz.U. 2018 poz. 1629) bevezetésre 
került ún. jogutód vezető meghatározásának lehetősége. Vállalkozó a hasonló típusú mor-
tis causa nyilatkozatban szintén kiválaszthatja az öröklési ügyben alkalmazandó jogot. 

167 Ebben az esetben az uniós jogszabályok valószínűleg ismét a migránsok előtt hajoltak 
meg, akik az EU ország állampolgárságára várnak.
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döntését. Ezt minden bizonnyal hatékonyabban és nagyobb költségek nélkül 
végzi el. Az örökösök számára tehát egyértelmű előnyt jelent (időben és anya-
giakban), ha az örökhagyó ilyen döntést hoz.

Komolyabb következménye van a hazai jog kiválasztásának abban az eset-
ben, ha az örökhagyó más EU tagországban rendelkezik szokásos tartózko-
dással – ilyenkor az érdekelt felek (örökösök, esetleg végrendeleti végrehaj-
tók, hagyatéki gondnokok) joghatóságot kikötő megállapodást köthetnek, 
amely az öröklési ügyet a szokásos tartózkodási hely joghatóságáról a kivá-
lasztott hazai jog joghatóságára viszi át. Amennyiben nem jön létre ilyen meg-
állapodás, a szokásos tartózkodás EU országának joga lesz az alkalmazandó 
joghatóság, amelyet azonban egy másik EU tagállam joga fog alkalmazni, az 
örökhagyó választott hazai jogaként. Ha az örökösök az örökhagyó hazájában 
élnek, a jog választásából és a jog alapján kikötött joghatóságból származó elő-
nyök egyértelműek és semmilyen kétséget nem támasztanak. 

Ezen felül meg kell jegyezni, hogy a hazai jogon kívül nincs lehetőség más 
jog választására (a választás pillanatában vagy a halál pillanatában). A len-
gyel jog esetében a rendelet elfogadása visszalépést jelentett. Meg kell jegyezni, 
hogy a lengyel nemzetközi magánjog a 2015-ben bekövetkezett változásokig a 
64. cikk 1. bekezdésében összesen 6 kollíziós összekötőt tett lehetővé, amelyek 
alapján válaszható volt a jog. Ez jelentősen nagyobb szabadságot biztosított a 
végrendeletekkel kapcsolatos intézkedések terén, mint az Európai Unió állí-
tólag liberális megoldása,168 mivel valódi jogválasztási lehetőséget biztosított. 
A jelenlegi európai megoldásokban nehéz szószerint választásról beszélni. In-
kább a hazai jog megjelöléséről kellene beszélnünk (a választás több tényező 
meglétét feltételezi – amelyek közül választani lehet). Az európai választás lé-
nyege jelenleg az, hogy a végrendeletben a hazai jog, vagy semmilyen jog meg-
jelölésére („kiválasztására”) van lehetőség. Az európai állampolgár ki sem vá-
laszthatja azt a jogot, amely választás híján lenne alkalmazandó.

Elgondolkodtató, hogy az Európai Unió miért döntött egy olyan megol-
dás mellett, amely ily csekély lehetőséget nyújt állampolgárai számára és de 
facto korlátozza szabadságukat a végrendelkezés terén. Nem lenne megalapo-
zottabb, európaibb és nyitottabb megoldás egy szélesebb választási lehetőség 
elfogadása, vagy leginkább egy tetszőleges EU ország jogának kiválasztásá-
nak engedélyezése az EU állampolgár saját végrendeletében? Minden bizony-
nyal az lenne. Azonban ilyen döntést az Európai Unó soha nem fog hozni. A 

168 Lásd Nemzetközi magánjogról szóló 2011. február 4. napi törvény (eredeti szöveg: Dz.U. 
z 2011 r., Nr 80, poz. 432).
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válasz egyszerűnek tűnik. Az állampolgárok a teljes hagyatéki javaik örökösre 
való átvitelét legmagasabb szinten biztosító jog mellett döntenének, más szó-
val a legnagyobb népszerűségnek azok a jogrendek örvendenének, amelyek 
nem írják elő a kötelesrészt vagy tartalékot, valamint azok, amelyek nem al-
kalmazzák az adósságok öröklését. Az, hogy nem fogadtak el szélesebb jogvá-
lasztási lehetőséget, azt mutatja, hogy az európai elit nem igazán képes szem-
besülni az állampolgárok valós akaratával. A törvény megalkotása során nem 
veszik figyelembe az egyének akaratát,169 az uniós oligarchák mindenhatósága 
és arroganciája hozzájárul olyan utak kifejlődéséhez, amelyek szélsőségesen 
kedvezőtlenek az állampolgárok számára. Viszont fontos szerepet tölt be az 
állami irányítás és a sajátos állambálványozás, amelyre nagyon csekély mérték-
ben immunis a nyugat-európai társadalmi környezet, amely, úgy tűnik, nem 
tudatosítja magában azt a veszélyt, amit az állampolgári szabadságokra jelent 
az országukban működő szocialista rendszer,mivel a közép-európai társadal-
makkal ellentétben soha nem váltak a szovjet társadalmi kísérlet – a szocializ-
mus, mint a reális kommunizmushoz vezető út megvalósításának – alanyává.

Az állampolgárok sajnos nem tudnak a jogválasztás lehetőségéről. Eme 
tudás hiányának költségeit az örökösök viselik, a francia vagy német ügyvé-
dek pedig pénzt keresnek ezen. Közjegyzői gyakorlatomban az utóbbi 3 évben 
erős euroszkepticizmust vettem észre mindazoknál, akik örökösként vagy ha-
tárokon átnyúló hagyományosként találkoztak az öröklési rendelettel. 

Valójában nehéz pozitívan viszonyulni ehhez a rendelethez, ha figyelembe 
vesszük azt a fajta bizonytalanságot, amelyet a jog alkalmazásának dátumá-
ban hagyott azokkal a személyekkel szemben, akik korábban írták meg vég-
rendeletüket. Bár a rendelet a 83. cikk 4. bekezdésében lehetővé teszi a hazai 
jog választásának vélelmét a 2015. augusztus 17. előtt megírt végrendeletek 
esetén, azonban a rendelet szövege miatt170 már a gyakorlatban nehézségek 
keletkeznek az alkalmazásával és az örökösök vélelmezett kikötési cselekmé-
nyeivel kapcsolatban. Ezen felül jelentős bizonytalanság mutatkozik a 2015. 
augusztus 17. előtt megírt végrendeletek terén, amelyben a hazai jogtól eltérő 
jogot jelöltek meg. A rendelet 83. cikkének 2. és 3. bekezdései különösen értel-

169 De figyelembe veszi a bankok és hitelintézetek védelmét, amelyek lehetőségei a követelé-
seik ügyében történő eljárás során korlátozva lehetnének, amennyiben az örökhagyó olyan 
öröklési jogrendszert választ, amely korlátozza az adósságok öröklését.

170 A 83. cikk 4. bekezdése szerint: „Amennyiben a végintézkedést 2015. augusztus 17-ét meg-
előzően olyan állam joga szerint tették, amelyet az örökhagyó e rendelet szerint választhatott 
volna, akkor azt kell az öröklésre alkalmazandó jognak választott jognak tekinteni”.
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mezhetetlenek171 és nem szolgálnak biztos alapot a kazuisztikus bírósági dön-
tésekhez a végrendelet vagy a döntés érvényességének kérdésében. Látható, 
hogy a rendelet bevezetése előtt végrehajtott számos öröklési eljárásról kide-
rülhet, hogy azokat a gyakorlat nem igazolta vissza. A társadalmi feltételezés 
ellenére a rendelet az említett 2015-ös dátum után megnyitott hagyatékokra 
vonatkozik, nem pedig az ezen dátum után végrehajtott a végrendeleti eljárá-
sokra. Kétségkívül jelentős jogi bizonyosságot biztosítana annak a megoldás-
nak az elfogadása, amelyben a rendeletet egy konkrét dátum után megnyitott 
hagyatékokra, valamint az ezután a dátum után megírt végrendeletekre alkal-
maznák. Ez összhangban lehetne a jelenlegi közmegítéléssel.

Az uniós törvényalkotó valószínűleg nem egy biztonságos, és az EU ál-
lampolgárai által érthető rendszer létrehozására törekedett. Ellenkező esetben 
minden bizonnyal a végrendelet megírásának dátumától tenné függővé a jog 
intertemporális tulajdonságát, csak a végrendelet nélküli öröklés esetén tenné 
a hagyaték megnyitásától függővé a rendelet tulajdonságát. Mindeközben a 
rendelet terjedelmes preambuluma az esetenként orwelli valóságbűvölésselki-
bélelt eurodemagógia példájaként szolgál, a konkrét, valóban kijelölt, de tartal-
mából nem eredő célkitűzéseineknagyon következetes megvalósítása mellett. 
A rendelet elfogadott tartalma helyenként világosan ellentmond a preambu-
lumban szereplő célkitűzéseknek.172

Összefoglalásként érdemes megjegyezni, hogy a hazához való kötődés és 
az állampolgároknak a saját származási országukhoz kötődő identitása nem 
változtak meg varázsütésre a 650/2012 rendelet elfogadásának pillanatában. 

171 A 83. cikk 2. bekezdése szerint: „Amennyiben az örökhagyó 2015. augusztus 17-e előtt meg-
választotta az utána történő öröklésre alkalmazandó jogot, ez a választás érvényes, ha eleget 
tesz a III. fejezetben megállapított feltételeknek, vagy ha a hatályos nemzetközi magánjogi sza-
bályok értelmében a választás megtételekor érvényes volt azon államban, amelyben az örök-
hagyó szokásos tartózkodási helye volt, vagy bármely olyan államban, amelyben állampolgár-
sággal rendelkezett”. 83. cikk 3. bekezdése pedig ezt tartalmazza: „A 2015. augusztus 17-ét 
megelőzően tett végintézkedés alakilag és tartalmilag érvényes, ha eleget tesz a III. fejezetben 
megállapított feltételeknek, vagy ha a hatályos nemzetközi magánjogi szabályok értelmében a 
végintézkedés megtételekor alakilag és tartalmilag érvényes azon államban, amelyben az örök-
hagyó szokásos tartózkodási helye volt, vagy bármely olyan államban, amelyben állampolgár-
sággal rendelkezett, vagy az öröklési eljárást lefolytató hatóság szerinti tagállamban”.

172 Kissé különösen hangzik a rendeletben a hagyományról szóló információ és egyben az, 
hogy számos állam hagyományával nem számolnak (például az ingatlannal kapcsolatos 
kizárólagos joghatóság esetében). Hasonlóan hamis a rendelet azon részének retorikája, 
amely az öröklési ügyben alkalmazandó jog jogbiztonságáról és az öröklési jogok haté-
kony garantálásáról szólnak, olyan megoldások tényleges bevezetése mellett, amelyeknek 
nem sok közük van mindezekhez, figyelembe véve a szokásos tartózkodás változó össze-
kötőjét.
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Nem egyszerű megalkotnia „világ állampolgárait”, akik minden újabb lakó-
helyként szolgáló országhoz kötődnének, akik labilis módon alakítanák ki ál-
lampolgári lojalitásukat. Bár az EU minden bizonnyal ilyen modellt szeretne 
létrehozni, úgy tűnik, hogy a gyakorlatban ez nem fog sikerülni. 

Azonban azt is észre kell vennünk, hogy a kis lépések módszere ezen a té-
ren elég jónak bizonyult. Az egyetlen javasolt társadalmi válasznak egy ilyen 
típusú európai törvényhozásra, amely máshogy alakítja a preferenciákat és tö-
megesen alakítja áta jog fejlődési irányait, az európai jog ezen megoldásaiban 
azon mechanizmusokalkalmazásához kell kötődnie, amelyek gyengítik a meg-
fogalmazott feltevéseket. A 650/2012 számú európai öröklési rendelet eseté-
ben a hazai jog választása az örökhagyó által a végrendeletben vagy egyéb mor-
tis causa végintézkedésben, lehetővé teszi később az érdekelt feleknek (azaz 
örökösöknek, hagyományosoknak, hagyatéki gondnokoknak) az ún. jogható-
ságot kikötő megállapodás megkötése által átvinni a joghatóságot a szokásos 
tartózkodás uniós országából a saját tagállamba. Fontos tehát, hogy a civil 
társadalmat népszerűsítő szervezetek mindenekelőtt a külföldön élő állam-
polgárok közösségeiben, de a hazájukban élő és az Európai Unió más orszá-
gaiba kivándorolni kívánó honfitársak körében is népszerűsítséka végrende-
let készítés ideáját, amelynek feltétlenül tartalmaznia kell a saját nemzeti jog 
megválasztásának záradékát. Csak ez segít megmenteni a származási ország 
nemzeti joghatóságát és elkerülni a külföldön vezetett eljárások hatalmas költ-
ségét, amelyek majd az örökösöket terhelik. Ennek ismerete jelenleg (a lengyel 
társadalom tekintetében) csekély mértékű, amit határozottan fejleszteni kell. 
Ez minden bizonnyal a Visegrádi Csoport országainak konzuli szolgálatának 
és diplomáciájának is feladata. Szükség van megmenteni a közép-európai ál-
lampolgárokat az Európai Unióban rosszul folytatottpolgári jog egységesítési 
folyamatától. 
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