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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdése alapján a
polgári perrendtartásról szóló T/11900 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , melynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

A törvényjavaslat a 158 . §-t követően a kővetkező új 49. alcímmel és 159 . §-sal egészül ki. A
törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek megjelölése értelemszer űen módosul :

„49. Sérelemdíj, illetve kártérítés iránti igény az eljárás elhúzódása miat t

159. § (1) Az eljárás elhúzódása miatt a fél - az alapvet ő jogait ért sérelemre hivatkozással - sérelemdíjra
tarthat igényt, feltéve hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható . Ha ebből eredően a fél kárt
is szenved, és az a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható, a szerződésen kívül okozott károkért val ó
felelősség szabályai szerint követelheti a jogsért őtő l kárának megtérítését. A sérelemdíj iránti igény, illetvea
kárigény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el . A sérelemdíj, illetve a kártérítés megítélését nem zárj a
ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsértés közvetlenül nem volt felróható .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankciókat a bírósággal szemben kell érvényesíteni . Ha az eljárt bíróság nem
jogi személv, az igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a nem jogi személ y
bíróság bírái tekintetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja . ”

INDOKOLÁ S

A Szerkesztőbizottság Javaslata is megállapította, hogy a Pp .-nek indokolt esetben nem kell elzárkóznia a z
anyagi jogi szabályok felvételétő l ; a hatályos Pp . tartalmaz is ilyen anyagi jogi szabályt : a 2. a fél
tisztességes és ésszer ű időn belüli jogvita-elbíráláshoz fűződő jogának sérelme esetére egy objektív alapú,
sérelemdíj iránti, illetve kártérítés iránti igényre vonatkozó szabályt tartalmaz . Ennek – legalább átmeneti —
fenntartására teszek javaslatot az egyéb általános eljárásokról szóló IX . Fejezetben, amíg a tisztességes
eljáráshoz való jog strasbourgi követelményeinek is megfelel ő jogorvoslati mechanizmus megalkotásának a
jogalkotó nem tesz eleget .

Budapest, 2016. szeptember 29 .

Dr. Hadházy Ákos
(LMP)
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