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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése alapján a „Polgári Törvénykönyvr ő l” szóló T/5949 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 :524-5 :526 .§§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

„5 :524. $ [Felelősség az állami közhatalom gyakorlásával okozott kárért]
(1) Az állam köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet bíróság illetve más állami hatósága
közhatalom gyakorlása körében tanúsított jogszabálysért ő magatartásával okozott ,
feltéve, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhet ő .
(2) A magatartás akkor tekinthető jogszabálysért őnek, ha azt az erre biztosítot t
iogorvoslati eljárásban meghozott jogerős határozat megállapította.
(3) A közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perekben az államot aza
közigazgatási szerv képviseli, amely vezetőjének a közhatalmi jogkör gyakorlás a
hatáskörébe és illetékességébe tartozik, a bírósomi _Lgkörben okozott károk megtérítés e
iránti perekben pedig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala . ”

5 :525.§ [Felelősség az önkormányzat közhatalmi jogkörében okozott károkértl
A helyi önkormányzat és közhatalom gyakorlására jogosult más önkormányzati testületa
szervei által a közhatalom gyakorlása során okozott károkért — az állami közhatalo m
gyakorlásával okozott károkért való felelősség szabályainak megfelelő alkalmazásával—
felel .

5 :526 .	 [Felelősség a jogalkotással okozott károkért]
(1) Az állam, illetve a helyi önkormányzat köteles megtéríteni az általa alkotott ,
alkotmányellenes	 jogszabály	 alkalmazásával	 illetve	 jogalkotási	 kötelezettsége
teljesítésének elmulasztásával okozott kárt .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál megfelel ően alkalmazni kell az [5 :5241 .	 (2)
bekezdésébe foglaltakat ."

Indokolás
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A törvényjavaslat a hatályos szabályozást örökíti tovább, amely komoly alkotmányossági
problémákat vet fel, és a joggyakorlatban is nehézségeket okozott . A jogállamiság
elvébő l fakadóan ugyanis az állam szerveinek törvényesen kell eljárniuk; a károkozó
magatartás jogszabálysértő volta esetén tehát az állam megsérti a rá vonatkozó (fokozott)
elvárhatósági mércét . Ugyanakkor, az állam szuverén, ezért szervei joger ős döntéseine k
jogszerűségét kizárólag az erre biztosított jogorvoslati eljárás keretében lehet vit a
tárgyává tenni .
A gyakorlatban a legtöbb gondot éppen az okozta, hogy a közigazgatási jogkörbe n
okozott iránti perben tették vitássá a közhatalmi aktusok jogszer űségét. Ezt a lehetőséget
ki kell zárni: a jogsértést csak az erre nyitvaálló jogorvoslati eljárásban szaba d
megállapítani . (Ez egyben megköveteli a jogorvoslati lehetőség kimerítését is .) A
közhatalmi aktussal okozott kár megtérítése iránti perben a szabad bizonyítás tehát csa k
az okozati összefüggés és a kár mértéke tekintetében érvényesülhet .
Az állam károkozó magatartása is lehet tevékenység, vagy mulasztás ; ez előbbi lehet eg y
határozat meghozatala, vagy valamely intézkedés megtétele . Tekintettel arra, hogy a
kártérítési felelősség alapja a magatartáson felül az ezzel okozati összefüggésben okozot t
kár, ezért nem annak van jelent ősége, hogy a határozat jogerős volt-e, hanem annak, hogy
kifejtette-e valamilyen tényleges hatást . Így egy előzetesen végrehajtható, jogszabálysértő
határozat is alapja lehet kártérítésnek, ha azt ténylegesen végrehajtották (más kérdés ,
hogy a károsult kárenyhítési kötelezettsége körében értékelhet ő , hogy e körben milyen
módon élt jogorvoslati jogával), persze csak annak a szervnek a vonatkozásában, amel y
jogszabálysértő módon járt el [5 :524.§ (1)-(2) bekezdés] .
Az állami közhatalmat gyakorló szervek által okozott károkért a felel ősség nyilvánvalóan
az államot terheli, aki szuverenitásával e szervek határozatai mögött áll . Nem indokolt
azonban a kártérítési perben az államra vonatkozó általános képviseleti szabályoka t
alkalmazni . Helyesebb, ha a perbeli képviselet és védekezés annak a szervnek dolga ,
amelyet a jogsértés tényleges elkövetésével vádolnak. Tekintettel arra, hogy visszá s
helyzetet teremt, ha a bíróság el őtt az államot egy bíróság (tipikusan éppen a ténylegesen
megvádolt bíróság) képviseli, ezért a bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránt i
perben az államot ne a bíróság, hanem az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
képviselje [5 :524.§ (3) bekezdés] .

A közhatalom gyakorlására nem csak az állam és szervei, de egyes önkormányzat i
szervek (helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, köztestület) is jogosultak i s
lehetnek. Az ő vonatkozásukban sem indokolt a közhatalom gyakorlásával okozott
károkért való felel ősséget kizárni [5 :525.§] .

A jogállamiság elvéb ő l fakadóan az állam és a helyi önkormányzat köteles folyamatosa n
biztosítani a jogszabályok alkotmányosságát és összhangját, illetve eleget tenni
jogalkotási kötelezettségének; az e kötelezettség megszegésével okozott károkért felelni e
kell . A jogharmonizációs kötelezettség is jogalkotási kötelezettség ; a közösségi jogbó l
egyébként folyó kártérítési kötelezettség szabályait a nemzeti jogrendszerben egyébkén t
is szükséges tehát meghatározni . Az 5 :526 .§ (1) bekezdése lényegében az 5 :524 .§ (1)
bekezdésének speciális esete, két alakzata a jogszabálysért ő tevékenység
(alkotmányellenes jogszabály alkalmazása), illetve mulasztás (jogalkotási kötelezettsé g
teljesítésének elmulasztása) . A jogszabály nem csak megalkotásától kezdve lehet
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alkotmányellenes, de utóbb is azzá válhat, ezért is indokolt a hangsúlyt a z
alkotmányellenes jogszabály alkalmazására, és nem a megalkotására helyezni [5 :526 . §
(1) bekezdés] .
A fentebb elmondottakra tekintettel itt is alkalmazni kell az 5 :524.§ (2) bekezdéséb e
foglalt szabályt : az eredményes perlésnek tehát feltétele az Alkotmánybíróság marasztal ó
határozata. Hangsúlyozni kell ennek kapcsán, hogy a jogalkotót a kártérítési felel ősség a
jogszabály utólagos megsemmisítése esetén is az alkotmányellenesség keletkezését ő l
kezdődően terheli (Az utólagos megsemmisítés intézménye a jóhiszem ű harmadik
személy érdekeit védi ; a jogalkotó ilyennek nem tekinthető .) [5 :526.§ (2) bekezdés] .

A törvényjavaslat 5 :526.§-a azért is elhagyandó, mert az 5 :524 .§-ában meghatározott
felelősség egyik speciális esete . Egyebekben a perek elhúzódásából származó igén y
általában sérelemdíjat megalapozó személyiségi jogi igény, amelynek a személyi jogi
könyvben lenne a helye .

Budapest, 2009 . február 2 .
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dr. Rétvári Bence
Kereszténydemokrata Néppárt
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