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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV.

törvény módosításáról szóló, T/3719. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1.A törvényjavaslat 1 . §-ában a Ptk . 76/A, § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen az a nagy nyilvánosság előtt tett ,

sértő megnyilvánulás, amely faji hovatartozásra, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez val ó

tartozásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szexuális irányultságra, nemi identitásr a

vagy a személyiség más lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkez ő, a

társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik .”

2. A törvényjavaslat 1 . §-ában a Ptk. 76/A, § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen az az emberi méltóságot sértő

megnyilvánulás, amely faji hovatartozásra, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez val ó

tartozásra, vallási vagy világnézeti meggy őződésre, szexuális irányultságra, nemi identitásra
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vagy a személyiség más lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkez ő , a

társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik ."

3 . A törvényjavaslat 1 . §-ában a Ptk . 76/A, § (3) bekezdése elmarad:

„[(3) A 84. § (1) bekezdése szerinti igények érvényesítésére az a közhasznú vagy

kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet vagy alapítvány is jogosult, amelyne k

célja az emberi és állampolgári jogok védelme . A 84 . § (1) bekezdés e) pontja szerinti

igényt az említett szervezetek csak a sértett közösség érdekében és az e célr a

létrehozott valamely közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítvány javár a

érvényesíthetik.]”

INDOKOLÁS

A módosító javaslatok arra irányulnak, hogy az alapvet ő jogok korlátozására irányadó

szükségességi/arányossági tesztnek azon elemét kielégítsék, amely szerint a jogalkotó kötele s

az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb jogkorlátozást választani .

Álláspontom szerint a perlési jogot csak a nagy nyilvánosság el őtt tett, nem egyszerűen sértő,

hanem az emberi méltósághoz való jogot sértő megnyilvánulásokra kell szűkíteni .

A társadalmi szervezetek vagy alapítványok perlési jogosultságának megteremtése a perbel i

önrendelkezési jog sérelmét, egyben a véleménynyilvánítás szabadságának szükségtelen

korlátozását jelentik, mivel ha az adott közösség egyetlen tagja sem érzi őt személyében

sértőnek az adott megnyilvánulást, akkor nem indokolható alkotmányosan a jogkorlátozás .

Budapest, 2007 . szeptember ,, "

Hankó Farag
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