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Tanulmányok

Európa-jogi tapasztalatok az állam jogszabályalkotással
okozott károkért való felelõsségének

megalapozásához

3

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, amely a Magyar Köz-
lönyben 2002. január 31-én jelent meg, ha röviden is, de kitér az
állam jogszabályalkotással okozott károkért való felelõsségének
problémájára is, az alábbi módon: „Az állam jogszabályalkotás-
sal okozott károkért való felelõsségének szabályát – amely újab-
ban a MOL Rt. kártérítési keresete folytán újra az érdeklõdés kö-
zéppontjába került – a nemzetközi, európai trendnek megfelelõ-
en a Kódexben valamilyen szinten rendezni kell. Ennek során
legalább annyi kimondható volna, hogy az utóbb alkotmányelle-
nesnek ítélt jogszabályon alapuló egyedi aktusokkal okozott ká-
rokért az állam felelõsséggel tartozik”1.

Egyetértek azzal, hogy a magyar Polgári Törvénykönyv újra-
kodifikálása során megoldást kell keresni az állam jogalkotással
okozott károkért való felelõsségének problémáira is. Az ilyen irá-
nyú dicséretes törekvések sikerében rövid távon azonban magam
sem vagyok biztos. Azzal szeretném segíteni a kodifikációt, hogy
a kodifikáció elõkészítésével egyidejûleg folytatott összehasonlí-
tó jogi és Európa-jogi kutatásaim eredményeirõl rövid áttekin-
tést adok. Elöljáróban csupán annyit emelek ki, hogy a vizsgált
anyagokban nem találtam nyomát annak, hogy az állam jogalko-
tással okozott károkért való felelõsségének megítélésében bárhol
is különösebb jelentõsége lenne annak, hogy az állami károko-
zást végsõ soron elõidézõ jogszabály alkotmányellenes vagy sem.
Jelen írásom kereteit meghaladó kritikai tanulmányt érdemelne a
Koncepció imént szóba hozott részletének az a fordulata is,
hogy a magyar kodifikációs elképzelés az állam jogszabályalko-
tással okozott károkért való felelõsségét – ha jól értem – pusztán
az utóbb alkotmányellenesnek ítélt jogszabályon alapuló egyedi
aktussal okozott károkra vonatkoztatja. Márpedig ez a megoldás
a jogalkotással okozott károkért való állami felelõsség intézmé-
nyét lényegében „visszanyomja” az államigazgatási jogkörben
okozott károkért való felelõsség intézményébe. Ha pedig ez így
van, akkor feleslegesnek tûnik új intézményként beszélni a jog-
szabályalkotással okozott károkért való állami kárfelelõsségrõl.
Meggyõzõdésem, hogy nem felesleges szóba hozni ezt a témát.  

1. A jogalkotásért és a jogharmonizációért való
kárfelelõsség összekapcsolódása

Az állami kárfelelõsség joganyagának alakulásában az 1970-es
évek elejétõl fontos fejlemény az, hogy abban egyre több figyel-
met kapnak a jogalkotásért való felelõsség, illetve az Európai
Közösség, majd az Európai Unió2 tagállamaiban a jogharmo-
nizációért való felelõsség kérdései. A jogalkotásért és a joghar-
monizációért való kárfelelõsség összekapcsolódóban van. Az
összekapcsolódás következtében pedig úgy tûnik, hogy a jogal-
kotásért való kárfelelõsség témájának vizsgálata újabb, eddig
nem tapasztalt lendületet kap. A tagállamok jogharmonizációs
tevékenységével szembeni szakmai-minõségi követelmények a
nemzeti jogalkotások minõségi szempontjait is érzékennyé tet-
ték. Érdekes lehet ezért annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy va-
jon lazulóban van-e az az immunitási, felelõtlenségi burok, ami
az állami tevékenységnek a jogalkotási területeit az eddigiekben
kétségtelenül jobban védte, mint a végrehajtó hatalmi és igaz-
ságszolgáltatási állami tevékenységeket. 

Az állam által jogalkotással okozott károk területeit nehezen
érte el a felelõsség gondolata. Európa nemzeti jogrendszerei kö-

zött a legígéretesebb próbálkozások a francia jogrendszerben
mutatkoztak. De itt is a fejlõdés csekélyebb jeleirõl is csak a XX.
század közepétõl adhatunk számot. A jogalkotás masszív immu-
nitásának ideológiailag az az alapja, hogy a jogalkotás az állam-
nak szuverén megnyilvánulása. Gyakorlati oldalról ezt az érvet
kiegészítik azzal is, hogy a jogszabályok túlságosan általánosak
ahhoz, hogy a következtükben beálló károkat individualizáltan
meg lehetne ítélni3. A téma felelõsségi elõjellel voltaképpen csak
az 1938. évi La Fleurette eset óta él. Ekkor azért vetõdött fel a
jogalkotás felelõssége, mert valamely jogszabály bizonyos tejipa-
ri termékek gyártását megtiltotta, és így az adott termékre pro-
filírozódott termelõknek kára keletkezett. Külön érdekessége a
tényállásnak, hogy a kárt okozó jogalkotásnak egyetlen érintett-
je volt, a felperesként pert indító „La Fleurette” cég4. A jogalko-
tásért való állami kárfelelõsség megalapozását jelentõ marasztaló
ítélet jogtételét a késõbbiekben fõként gyarmati jogszabályokkal
kapcsolatban alkalmazták5, de újabban megállapították az állam
kárfelelõsségét a nemzetközi egyezmények és szerzõdések anya-
gának francia jogba transzformálása következtében beálló károk
esetében is6. A modern francia elmélet szerint a jogalkotási tevé-
kenységgel összefüggésben keletkezõ károkért akkor visel az ál-
lam felelõsséget, ha azok jelentõs mértékûek, meghatározott sze-
mélyt, vagy személyeknek konkréten meghatározható csoportját
érik, és az adott jogalkotási aktus maga nem zárta ki a felelõssé-
get. Ezen feltételeknek együttesen kell fennállniuk ahhoz, hogy
az állami kárfelelõsség megállapítható legyen. Kivételt képez
azonban még ilyenkor is az, ha a „károkozó” jogalkotás rendkí-
vül fontos közérdeket szolgált, (pl.: közegészségügy, árellenõr-
zés), illetve ha a jogalkotás által sértett érdek nem legitim7.

2. Az állami kárfelelõsség megalapozása a nemzetközi
jogban, az Európa Tanács és az Európai Közösség jogában 

Az állam gazdasági jellegû tevékenységeit övezõ jogi jelenségek
között a felelõsség intézménye még korunkban sem elég haté-
kony. Az államot pl. károkozásaiért gyakran egész egyszerûen
nem lehet felelõsségre vonni, azaz az állam immunitást élvez. Az
ilyen jogviszonyok igazságossága körül tehát nincs minden rend-
ben. Az állam a befogadó civiljogi struktúra elviekben melléren-
deltségen és egyenjogúságon nyugvó közegéhez nem alkalmaz-
kodik eléggé: kedvezményezett pozíciókat, elõjogokat, mentes-
séget, immunitást igyekszik magának biztosítani.

A problémák azzal függnek össze, hogy az állam a civiljogi
jogviszonyokban is hajlamos államként viselkedni. Közhatalmi-
ságát sokszor az autonóm-mellérendeltségi viszonyokba is átvi-
szi. Pedig ha belép az állam a polgári jogi struktúrába, akkor ezt
úgy illene tennie, hogy – a közhatalom ornátusát letéve – szuve-
renitását és közhatalmiságát kívül hagyja azon.

Az immunitás a felelõsség egyfajta ellenpontját: a „felelõtlen-
séget” jelenti. Pontosabban fogalmazva, az immunitás olyan ka-
tegória, amely a felelõsségrevonás elmaradásának eseteit öleli fel.
Az immunitás olyan helyzet, amelyben egy adott jogalanyt vala-
milyen oknál fogva nem lehet felelõsségre vonni, pedig tényál-
lásbelileg a feltételek egyébként adottak volnának ehhez. Az im-
munitás elsõsorban a jogalanyi „külsõvel” összefüggõ kérdés.
A jogalany státusz minõségén múlik az, hogy a felelõsségrevonás
elmarad, vagy sem. 
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Az állami kárfelelõsség megalapozására az egyetemes jogfejlõ-
désben történetileg két jogi módszer alakult ki. Az egyik az álla-
mi tevékenységek jellegük szerinti megkülönböztetésére épül és
a iure imperii–iure gestionis, azaz a közhatalmiság és a kereske-
dõiség kategóriáinak hasznosításával dönt atekintetben, hogy
mely állami tevékenységek esnek felelõsségi megítélés alá és me-
lyek élveznek immunitást. A másik módszer ezzel szemben alap-
vetõen szervezeti szemléletû: abból indul ki, hogy az állam bi-
zonyos részeinek tevékenységével kapcsolatban alkalmazható a
felelõsség, más állami szervezeti egységek tevékenységének vo-
natkozásában viszont nem (fiskus-elmélet). A kettõ közül az el-
sõként említett: az állami tevékenységek jellegére összpontosító
minõsítés uralta és uralja a jogfejlõdést. Az állami immunitás
megítélésében a régebbi idõk egységes abszolút immunitási dog-
mája a XIX–XX. század fordulójától kezdett oldódni. Eleinte a
nézetek differenciálódása tükrözte ezt. Az olasz és belga bírósá-
gok vállalták az úttörõ szerepet8. A többi ország bírói gyakorla-
tában csak késõbb jelentkeztek a változások. Különösen az angol
jogban. 

A jogfejlõdésben az abszolút immunitás dogmájával szemben
két új felfogás alakult ki. Az egyik az állami immunitást teljesen
elutasító álláspont9, a másik pedig a koncepciójában manapság
leginkább követett funkcionális immunitási tan10. Az utóbbi né-
zet kettéosztja az állam tevékenységét és csak azokban az esetek-
ben biztosít immunitást, ha az állam a közhatalom hordozója-
ként (iure imperii) jár el. Megtagadja viszont az immunitást az
államtól, amikor csak mint magánjogi jogalany (iure gestionis)
lép fel egy jogviszonyban.

A bírói megítélés „spontán” alakulásán kívül komoly nemzet-
közi erõfeszítések is történtek a funkcionális immunitás elõmoz-
dításáért. Ezt célozta már a Harward Law School által 1932-ben
készített egyezménytervezet is11, és az International Law
Association 1952-ben Luzernben tartott 45. konferenciája is a
funkcionalizmust vallotta12. Különösen a nemzetközi gazdasági
integrálódás növekedése tette halaszthatatlanná az immunitási
problémák zártabb rendû tárgyalását. Az állami felelõsség témá-
ja az Európai Tanács jogalkotását és az Európai Közösség / Unió
jogi gondolkodását is erõsen foglalkoztatta az elmúlt évtizedek-
ben. Törekvéseik kölcsönösen hatottak egymásra. 1964-ben
Dublinban az Európai Igazságügy-miniszterek Konferenciája
határozta el az immunitás kérdésének nemzetközi egyezményi
rendezését. A kodifikációs munkát a kijelölt kodifikációs bizott-
ság 1965 és 1970 között végezte el és 1972. május 16-án Bázel-
ben az Európai Igazságügy-miniszterek VII. konferenciáján ír-
ták alá az Európai Immunitási Egyezményt, mely az immunitás
alóli hosszú kivétel sorával lényegében a funkcionalizmus felé
hajló megoldást realizál13. 

Az Európai Közösség/Unió sikeres mûködésének lényeges
feltétele, hogy a közösségi tagállamok eleget tegyenek joghar-
monizációs kötelezettségeiknek és nemzeti jogrendszereiknek a
Közösség tevékenysége szempontjából fontos szabályait össz-
hangba hozzák a Közösség jogharmonizációs irányelveivel. Az
EK/EU eddigi mûködésének évtizedei során sokat változott a
Közösség hozzáállása a jogharmonizációs kötelezettségeket nem
teljesítõ, illetve nem megfelelõen teljesítõ tagállamokkal szem-
ben. A közösségi integráció kiteljesedésével a Közösség egyre
szigorúbb a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegései-
nek megítélésénél. A jogharmonizációs kötelezettségek teljesíté-
sének kikényszerítésére igénybe vehetõ eszközök ugyanakkor
meglehetõsen korlátozottak, bár a legutóbbi idõkben az figyel-
hetõ meg, hogy a Közösség jogi eszközeinek tára ezen a terüle-
ten is bõvülõben van.

Az EK tagállamok jogharmonizációs tevékenységének elégte-
lenségeit látva újabban felvetõdött a közösségi jog elméleti kér-
déseivel foglalkozó jogászok körében, hogy nem lehetne-e az ál-
lami kárfelelõsség intézményét is bevetni a jogharmonizáció
eredményesebbé tétele érdekében. Arra gondoltak többen is az
1980-as évek második felében, hogy meg kellene próbálkozni

azzal, hogy a tagállamokat kártérítésre kötelezzék, ha jogharmo-
nizációs „fegyelmezetlenségükkel” megsértik a közösségi jogot.
A gondolat nem volt teljesen új, hiszen az állami felelõsség in-
tézménye – ha nem is az irányelveken alapuló jogharmonizáció-
val kapcsolatban – már az EGK korai történetében, 1960-ban is
felvetõdött. Akkor a Humblet v. Belgium-ügyben arra az állás-
pontra jutott az Európai Bíróság, hogy a tagállam felelõs az
egyénekkel szemben a közösségi jog megszegésébõl adódó kö-
vetkezményekért.

Az Egyesült Királyságnak 1973-ban a Közösségbe való belé-
pése elõtt is, majd pedig ezt követõen, túlhúzódóan is, egészen
1978-ig, az angol State Immunity Act hatálybalépéséig is sokat
foglalkoztatta a Közösséget az állami felelõsség, illetve annak el-
lentéte, az állami felelõtlenség, vagyis az állami immunitás. Az
idõ tájt az volt a probléma, hogy az Egyesült Királyság csatlako-
zásával kiélezõdött az az ellentmondás, ami a közösségi tagál-
lamok jogrendszereinek korlátozott, funkcionális immunitási
megoldásai és az angol jog merev abszolút immunitási felfogása
között húzódott. Az Egyesült Királyság is aláírta ugyan az Eu-
rópa Tanács által kezdeményezett 1972-es Európai Immunitási
Egyezményt, mely az immunitás alóli hosszú kivétel sorával lé-
nyegében a funkcionalizmus felé hajló megoldást realizált, de
belsõ jogának ellentétessége miatt nem tudta azt ratifikálni. Az
abszolút immunitás merev angol dogmája a gazdasági integráció
jogbiztonságát látszott fenyegetni. A korábbi abszolút immuni-
tási felfogást lényegesen korlátozó 1978. évi angol State
Immunity Act elfogadásával és hatálybalépésével aztán elcsitul-
tak a témával kapcsolatos Közösségen belüli viták.

3. A Schöppenstedt formula 

A Közösségnek a közösségi szervek károkozásaiért való felelõs-
ségérõl az Európai Bíróság 1971-ben határozott. Az Aktien-
Zuckerfabrik Schöppenstedt v. Council perben az 1971. február
13-án benyújtott keresetében az Aktien-Zuckerfabrik Schöp-
penstedt német vállalkozás az EGK-Szerzõdés 215. cikkének (2)
bekezdése alapján azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy a Tanács
térítse meg számára azt a kárt, ami az 1968. június 18-án meg-
hozott 769/68. számú rendelettel 1968. július 1-jei hatállyal be-
vezetett új cukor-árszabályozás következtében érte. 155.411,13
német márkának megfelelõ összegû kártérítésre kérte kötelezni
felperes a Tanácsot. Ez az összeg a felperesi társaságnál a koráb-
bi német nyerscukor-ár és az újonnan alkalmazni elõírt ár külön-
bözeteként, elmaradt haszonként jelentkezett14. 

Ebben az ügyben az Európai Bíróság leszögezte, hogy a fel-
peresi társaság perelheti a Tanácsot kártérítésért, akkor is, ha
egyébként a Tanács által kibocsátott, neki kárt okozó közösségi
rendelet érvénytelenítéséhez a EGK-Szerzõdés 173. cikke szerint
nincs is legitimációja. Azt írta ugyanis elõ az EGK-Szerzõdés
173. cikke akkori formájában, hogy az Európai Bíróság, az aján-
lások és a vélemények kivételével felülvizsgálja a Tanács és a Bi-
zottság által kibocsátott aktusok jogszerûségét. Ennek megfele-
lõen a Bíróság joghatósága alá tartozik a valamely tagállam, a
Tanács, vagy a Bizottság által indított olyan kereseteknek az el-
bírálása, amelyeket hatáskör hiánya, alapvetõ eljárási követel-
mény megsértése, a Szerzõdés megsértése, annak alkalmazására
vonatkozó bármilyen jogi elõírás megsértése, vagy hatáskör túl-
lépése miatt indítottak. Ugyanezen feltételek mellett támadhat-
ják meg a természetes vagy jogi személyek az olyan határozato-
kat, amelyeknek címzettjei, valamint azokat a rendeleteket, vagy
más személyekhez címzett határozatokat is, amelyek õket mégis
közvetlenül és személyesen érintik. 

Az Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt v. Council-ügy ítéle-
te ugrópontot jelentett a Közösség perelhetõsége szempontjá-
ból. Egy társaságnak a perbeli legitimációját a Közösséggel
szembeni, jogalkotással okozott kár miatti kártérítési perében az
egyébként szokásosnál lazább elõfeltételekkel ismerte el az Euró-
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pai Bíróság. Látványosan, kiterjesztõen értelmezte az EGK-
Szerzõdés 173. cikkében írt, a közösségi jogalkotással szembeni
érvénytelenítési perhez szükséges felperesi legitimációs elõfelté-
teleket. Az Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt nevû társaságnak
a közösségi jogalkotással szembeni érvénytelenítési per megindí-
tásához nem lett volna legitimációja, felperesi legitimációját
azonban mégis elfogadta az Európai Bíróság ebben a Tanáccsal
szemben indított jogalkotási károkért való kárfelelõsségi ügyben.
A Schöppenstedt-ítélet gondolati vonalán ment tovább az Euró-
pai Bíróság az 1987-ben a Krohn & Co. Import-Export GmbH
& Co. KG v. Commission-ügyben hozott ítéletében is. Itt azt ál-
lapította meg az Európai Bíróság, hogy mivel az EGK-Szerzõ-
dés 215. cikkének (2) bekezdése a Közösséggel szembeni perin-
dítás önálló esete, ezért az EGK-Szerzõdés 173. cikkében a
közösségi jogalkotással szembeni érvénytelenítési per megindítá-
sához elõírt két hónapos határidõ lejárta a kártérítési per megin-
dítását nem akadályozza15. 

Az Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt-ügyben 1971-ben
hozott Európai Bírósági ítélet a Közösséggel szembeni kártéríté-
si igényérvényesítéseken lényegesen könnyített, ami az eljárási
elõfeltételeket illeti. Felelõsségi jogi szempontból viszont bizo-
nyos fokig védelmébe vette a Közösséget. Mérsékelt funkcioná-
lis immunitási szemléletet tükröz ugyanis az ítélet anyagi jogi
lényege. Ez az az elvi mag, amit a jogirodalom elterjedten
„Schöppenstedt formula” elnevezéssel emleget. A jogalkotási te-
vékenységével kárt okozó Közösséget, a Közösségi intézménye-
ket annyiban védi ez a formula, hogy csak akkor ad lehetõséget
a Közösség marasztalására, ha a károkozás a Közösség részérõl
„gazdaságpolitikai jogalkotási intézkedés”, a károsult „egyén vé-
delmét szolgáló magasabb rendû jogszabály megszegésével” tör-
ténik, illetve ha a „jogsértés megfelelõen súlyos”16 volt. 

A Közösség kárfelelõsségének problémájához kapcsolódó Eu-
rópai Bírósági joggyakorlat a Schöppenstedt formulában nevesí-
tett hármas feltétel-csoport elsõ két elemét viszonylag lazán, har-
madik elemét viszont szûken értelmezi. Ami a „gazdaságpoliti-
kai jogalkotási intézkedés” fogalmi elemét illeti, a laza megítélés-
nek az az oka, hogy a jogalkotási intézkedések többségében ter-
mészetszerûleg gazdaságpolitikai értékítéletek is meghúzódnak.
Még a Közösség szociális jellegû intézkedései is értelmezhetõk
egyben gazdaságpolitikai intézkedésekként17. A Schöppenstedt
formula nem alkalmazható ugyanakkor az olyan egyedi intézke-
désekre, amelyek gazdaságpolitikai döntéseket nem tartalmaz-
nak. Mivel az ilyen intézkedések csak a címzettjükre vonatkoz-
nak, nem okozhatnak „gátszakadási” problémákat, tehát nem
szükséges azokat olyan súlyos kritériumoknak alávetni, mint a
gazdaságpolitikai jogalkotási intézkedéseket. A sérelmes egyedi
intézkedést az intézkedés címzettje az EGK-Szerzõdés 173.
cikke alapján támadhatja meg. Ha ezt elmulasztja, akkor még
mindig indíthat pert az EGK-Szerzõdés 215. cikkének (2) be-
kezdése alapján, amennyiben a kár az intézkedés következtében
állt elõ18. 

A gazdaságpolitikai jogalkotási intézkedések körét jogforrási
szempontból is viszonylag lazán kezelte az Európai Bíróság gya-
korlata. Nyilvánvaló ugyan, hogy a „jogalkotási intézkedés” kife-
jezése elsõsorban a rendeletekre vonatkozik, de az Európai Bíró-
ság gyakorlata szerint ez a kifejezés alkalmazható bármely olyan
kötelezõ jellegû közösségi aktusra, amely általános jellegû szabá-
lyokat kíván lefektetni. Steiner szerint a Firma E. Kampfmeyer
v. Commission-ügyben19, az ügy tényállásában a német kor-
mányhoz intézett azon határozat is „jogalkotási intézkedésnek”
tekinthetõ, amellyel a német kormány felhatalmazást kapott ku-
korica-importengedélyek ideiglenes bevonására20. Weatherill és
Beaumont pedig arra mutatnak rá egy 1991-es ítélet elemzése
során, hogy a Schöppenstedt formula, mint teszt az irányelvek-
re is alkalmazható21. 

Az „egyén védelmét szolgáló magasabb jogszabály megszegé-
se” mint a Schöppenstedt formula második feltétele minden
olyan általános elv megszegésére utal (pl.: az egyenlõség elve, az

arányosság elve, a munkavállalók szabad mozgása, a diszkrimi-
náció tilalma stb.), ami a közösségi jog részeként elfogadott. Az
alapító szerzõdések és a másodlagos jogalkotások által szabályo-
zott ilyen elvek bármelyikének megszegése releváns lehet mint
feltétel22. 

A Schöppenstedt formula hármas feltételrendszerének leg-
gyakrabban vitatott feltétele a jogsértés „megfelelõ súlyossága”,
amit természetesen a felperesnek kell bizonyítania. Ezt a kritéri-
umot az Európai Bíróság gyakorlata nagyon szûken értelmezi23.
Az egyik 1978. évi ítéletében, a Bayerische HNL Vermehrungs-
betriebe GmbH & Co. KG. v. Council and Commission-ügy-
ben24 az Európai Bíróság utalt arra, hogy mivel a közösségi jog-
alkotási tevékenység egyik fõ jellegzetessége a széles körû diszk-
recionális döntéshozatal, a Közösség nem vonható felelõsségre,
kivéve ha a jogalkotásban résztvevõ közösségi intézmény nyil-
vánvalóan és súlyosan hagyta figyelmen kívül hatásköre gyakor-
lásának korlátait. Ennek a követelménynek az értelmezésében két
eltérõ megközelítés létezik. Az Európai Bíróság esetenként a jog-
alkotási intézkedésnek a károsultra gyakorolt következményeit
veszi vizsgálatba, azt elemzi, hogy hogyan és milyen mértékben
érintette õt a jogalkotási intézkedés. Máskor viszont a jogalko-
tással történõ jogsértés mértékét, annak szubjektív súlyosságát
vizsgálja25. A Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH
Co. & KG. v. Council and Commission-ügyben az Európai Bí-
róság a jogalkotási intézkedés következményén alapuló megkö-
zelítést tette magáévá. Ebben a perben több állateledel-gyártó
cég követelt kártérítést egy EGK-rendelet következtében elszen-
vedett veszteségeiért. A kifogásolt rendelet a felesleges tejkészle-
tek csökkentése céljából azt kívánta az állateledel-gyártóktól,
hogy sovány tejport szerezzenek be az olcsóbb és hasonlóan táp-
láló szója helyett. Errõl a rendeletrõl az EGK-Szerzõdés 177.
cikke alapján az Európai Bíróság már két alkalommal is hozott
elõzetes határozatot, amelyekben megállapította, hogy a rende-
let megsértette a diszkrimináció tilalmát és az arányosság elvét26.
Annak eldöntésében, hogy a jogsértés megfelelõen súlyos volt-e,
az Európai Bíróság a káros következményeknek a károsultakra
gyakorolt hatását vette figyelembe. Azért utasította el a keresetet
az Európai Bíróság, mert azt állapította meg, hogy az emberek
széles körét érintette a sovány tejpor és a szója közötti árkülönb-
ség. Sokan vásároltak fehérjét állateledel elõállítása céljából.
A sovány tejpor és a szója közötti árkülönbség azonban csak kor-
látozottan hatott a termelési költségekre, a világpiaci árakra néz-
ve pedig jelentéktelen volt a hatása. Az Európai Bíróság állás-
pontja szerint a rendelet következtében elõállt hátrányok nem
haladták meg az adott gazdasági tevékenységgel kapcsolatos koc-
kázat normális szintjét27. Sikeres volt viszont a kárigény-érvénye-
sítés a „Gries und Quellmehl” perfüzérben. Például az ezen eljá-
rások sorába tartozó 1979. évi P. Dumortier Freres SA v.
Council-ügyben28 is. Ekkor a búzadarát és korpalisztet elõállító
termelõk pereltek kártérítésért, egy olyan EGK rendelet miatt,
amely visszavonta a búzadara és a korpaliszt támogatását, a
keményítõre vonatkozóan viszont fenntartotta a támogatást.
A rendelet hatására a korábban versenyben lévõ három termék
elõállításának gazdasági-hasznossági arányai megváltoztak. Elõ-
zetes határozati eljárások keretében az EGK-Szerzõdés 177.
cikke alapján az Európai Bíróság már korábban megállapította a
felperesek által kifogásolt rendelet jogellenességét29. Késõbb az
eljárást követõen a Bizottság vissza is állította a korábbi támoga-
tásokat, de csak az ítélet meghozatalának idõpontjától. A kárté-
rítési ügyekben a búzadara- és korpaliszt-elõállítók az ítéletet
megelõzõ idõszakban elszenvedett veszteségeiket is peresítették,
sikerrel. Ebben az ügycsoportban azt állapította meg az Európai
Bíróság, hogy a károsultak alanyilag világosan körülhatárolható,
viszonylag szûk csoportot alkotnak, és a rendelet következtében
elõállt veszteségük meghaladta az üzleti tevékenységükkel rend-
szerint együtt járó kockázatot. 

A Schöppenstedt formulában a Közösség diszkrecionális
döntéseinek szükségszerû tévedési lehetõségeit védve, és emiatt
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az immunitási reflexeket némileg tovább éltetve azt mondta ki az
Európai Bíróság, hogy a Közösség kárfelelõssége csak akkor áll
fenn, ha a gazdaságpolitikai természetû Közösségi jogalkotás so-
rán a károsultat védõ magasabb jogi szabályok „kirívó” („fla-
grant”), „megfelelõen súlyos” („sufficiently serious”) megszegé-
sével okozták a kárt30. Az 1971-es Schöppenstedt-ítélet a jogsér-
tés mélységével kapcsolatosan a „kirívó” szót használta, az ezen
ítélethez tematikusan kapcsolható késõbbi ítéletekben viszont az
Európai Bíróság már a „megfelelõen súlyos” kifejezés használa-
tára váltott. 

A Schöppenstedt formula késõbbi joggyakorlati és jogirodal-
mi elemzése közvetetten arra is ráirányította a figyelmet, hogy a
tagállamok jogharmonizációs kárfelelõsségi joganyagának szint-
beállításához fontos viszonyítási pont az EGK-Szerzõdésnek a
közösségi kárfelelõsségrõl rendelkezõ 215. cikkének (2) bekez-
dése. Az EGK-Szerzõdésnek ez a pontja a Közösség deliktuális
felelõsségérõl szólva azt tartalmazza, hogy „A szerzõdésen kívü-
li felelõsség terén a Közösségnek meg kell téríteni az intézmé-
nyei vagy alkalmazottjai által hivatalos tevékenységük gyakorlá-
sa során okozott kárt, a tagállamok jogában közös általános el-
veknek megfelelõen”31. Mivel azonban az Európai Bíróság a
Schöppenstedt formulával szûkítõen értelmezte az EGK-Szer-
zõdés 215. cikkének (2) bekezdését, a felelõsség-szûkítõ felfogás
a tagállamok jogharmonizációs-jogalkotási kárfelelõsségének
megítélésére is kihatott. A Schöppenstedt formula közvetetten a
tagállamokkal szembeni kárfelelõsség felvetéséhez is szûkítõ ke-
retet adott. A tagállamok jogharmonizációért való kárfelelõssé-
gének kialakításában fékezõ tényezõként jelentkezett az a szem-
pont, hogy a tagállamokat szigorúbb felelõsség nem fenyeget-
heti, mint amilyen felelõsséggel a Közösségnek kell szembenéz-
nie a közösségi szervek károkozásaiért. A Schöppenstedt formu-
la viszonylag szûk kárfelelõsségi szemléletén az Európai Bíróság
joggyakorlatában látványosan csak az 1991. évi Francovich-
ítélet változtatott.

A Közösség deliktuális felelõssége és a tagállamok belsõ jogi
kárfelelõssége közötti egyensúly-követelményekre egy angol bí-
róság elõtti ügyben, a „Bourgoin”-ügyben már Parker bíró is
felhívta a figyelmet32. Az EGK-Szerzõdés 215. cikk (2) bekezdé-
sének és az Európai Bíróság késõbbi, 1991. évi Francovich-
ítéletének összefüggéseire, az összefüggések vizsgálatának fon-
tosságára a Francovich-ügy fõügyésze, Mischo is rámutatott az
eljárás során elõterjesztett véleményében. Van Gerven belga pro-
fesszor, aki korábban maga is az Európai Bíróság fõügyésze volt,
egy 1996-ban megjelent tanulmányában a Francovich-ítélet
gondolataitól ihletetten a közösségi intézmények és a tagállamok
kárfelelõssége közötti különbségeket hangsúlyozza. Szerinte fon-
tos kiemelni azt, hogy a Közösség intézményei, különösen a kö-
zösségi jogalkotás nagyon sokszor széles diszkrecionális jogot
gyakorolva tevékenykedik a tagállamok jogalkotásának viszont
csak ritkán van diszkrecionális jogosítványa a jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítése során33. A közösségi jogalkotás és a
jogharmonizációs kötelezettségeket teljesítõ tagállami jogalko-
tások mûködési alaphelyzete lényegesen eltér, tehát így a kár-
okozásaikért való kárfelelõsség kialakításánál sem lehet azonos
kiindulási pontokat használni. Az Európai Bíróság Francovich-
ítéletének lényeges felelõsség-elméleti hozadéka, hogy megha-
ladta a Schöppenstedt-ítélet felelõsségi képletét és utat nyitott a
tagállamok jogalkotásával szembeni szigorúbb kárfelelõsségi ní-
vó alkalmazásához. 

4. A Közösség és a tagállamok konkurens felelõssége –
szétválasztás és összekapcsolás. Az 1970-es évek közepéig

csak a fórum kérdése tisztázódott

A Közösség végrehajtó hatalmát az alapító Szerzõdések nem ír-
ták pontosan körül.34 Így lényegében a közösségi jogalkotásra
maradt, hogy az esetenként az egyes jogalkotói aktusok révén

maga szervezze a végrehajtási eljárást. A közösségi jogalkotás a
végrehajtást vagy a tagállamokra, vagy pedig a Bizottságra
bízza.35 Ez a megoldás alakította ki azt a nagyon sajátos szerke-
zetet és rendszert, amelyet végrehajtási federalizmusnak („execu-
tive federalism”, „Vollzugsföderalizmus”) is neveznek.36

Az Európai Közösség végrehajtó hatalmának „fõ áramlatát” a
tagállamok jelentik.37 Ha ugyanis a közösségi jogalkotás nem ír
elõ semmiféle különleges végrehajtási módozatot, akkor az EGK-
Szerzõdés 5. cikkével összhangban a tagállamok feladatkörébe
tartozik, hogy „megtegyenek minden megfelelõ, akár általános,
akár különös intézkedést” („take all appropriate measures,
whether general or particular”) annak érdekében, hogy biztosítva
legyen a közösségi jog megfelelõ alkalmazása és érvényesítése a
jogrendszereken belül.38 A Közösség minden egyes jogalkotási
aktusával együtt jár tehát a végrehajtó hatalomnak a tagállamok-
ra való átszármaztatása, bár a Közösség természetesen nincs el-
zárva attól, hogy kifejezetté tegye az átruházott végrehajtási ha-
táskör szándékolt terjedelmét és gyakorlásának feltételeit.39 A tag-
államokra történõ hatáskör átvitelnek ez a fajtája azon a gondola-
ton alapul, hogy a végrehajtás – a Közösség szempontjából – ott
kezdõdik, ahol a közösségi „törvényhozás” végzõdik.40

Lényegesen bonyolultabb helyzet áll elõ akkor, amikor a kö-
zösségi intézmények azért ruháznak át hatásköröket a tagálla-
mokra, hogy azok alkossanak meg olyan jogi szabályozásokat,
amelyeket a közösségi intézményeknek maguknak kellett volna,
illetve kellene megalkotniuk. Az ilyen esetekben már nehezebb
választóvonalat húzni a „törvényhozási” és a „végrehajtási” ágak
között.41 Erre a problémára az Európai Bíróság is felfigyelt és vo-
natkozó ítéleteiben olyan szempontokra mutatott rá, amelyek
korlátozzák a Tanácsot hatásköreinek a tagállamokra történõ át-
ruházásában. Eszerint a Tanács nem hatalmazhatja fel a tagálla-
mokat arra, hogy az EGK-Szerzõdés rendelkezéseivel, vagy a kö-
zösségi jog általános elveivel össze nem férõ módon járjanak el.42

A hatáskörök átruházásának mindenkor behatároltnak és konk-
rétnak kell lennie az Európai Bíróság szerint, és figyelemmel kell
lennie arra is, hogy az átruházott hatásköröknek a tagállamok ál-
tali gyakorlása illeszkedjék azokhoz a politikaválasztásokhoz,
amelyek valójában a Közösség hatáskörébe tartoznak.43

A federalizmus eszméje egyébként nem csak a végrehajtás te-
rületén jellemzi a Közösséget, hanem a jogalkotás, sõt tulajdon-
képpen még a bíráskodás körében is. A jogalkotás és a bírásko-
dás mechanizmusaiban is lényegében párhuzamosan, de a célo-
kat tekintve összefogottan mûködik a közösségi és a tagállami
szint. A jogalkotásban érdekes kölcsönhatások, a bíráskodásban
pedig fontos együttmûködési kapcsolatok alakultak ki a közössé-
gi és a tagállami szintû tevékenységek között.44

Nyilvánvalóan a végrehajtási federalizmus gondolata az alap-
ja annak, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatában párhuza-
mosan jelentkeztek – sokszor ugyanazon tényállás kapcsán is – a
Közösség jogalkotásért való kárfelelõsségének és a tagállamok
jogharmonizációs – jogalkotási kárfelelõsségének problémái. Az
Európai Bíróság elsõ reakciója az volt, hogy szétválasztotta a
Közösség és a tagállamok felelõsségét, sõt a Közösséggel, illetve
a tagállamokkal szembeni kárigényérvényesítési eljárásokat is.
A károsultakat igyekezett ezért az Európai Bíróság kárigényeik-
kel a tagállamok nemzeti bíróságai elé terelni. Magának jobbára
csak a közösségi jogalkotások érvényességének vizsgálati jogát
tartotta fenn, és ezt az EGK-Szerzõdés 177. cikke alapján hozzá
elõzetes határozathozatalra felterjesztett esetekben végezte el.

Az Európai Bíróságnak ez a hozzáállása azonban nem volt
teljesen tiszta vonalvezetésû. Gyakran belebocsátkozott ugyanis
felelõsségi kérdések tárgyalásába is. Ennek során a Közösség jog-
alkotásért való felelõssége és a tagállamok jogharmonizációs –
jogalkotási felelõssége sokszor párhuzamosan is felvetõdött. Ezt
a jelenséget nevezte el párhuzamos felelõsségnek, illetve konku-
rens felelõsségnek („concurrent liability”) a jogirodalom.45

A végrehajtási federalizmus kétségtelen tényeit látva az Európai
Bíróság lényegében az 1970-es évek elejétõl mind többször
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komplex módon, egymásra tekintettel ítélte meg a Közösség és
a tagállamok felelõsségét. Mindez persze nem volt ennyire tiszta
és képletszerû, de a joggyakorlat zavaros, részben ellentmondá-
sos tényeibõl mégis egy olyan tendencia rajzolódik ki, melyben
nyilvánvaló, hogy az Európai Bíróság a korábbi szétválasztás he-
lyett egy bizonyos fokig összekapcsolja a közösségi és a tagálla-
mi felelõsséget. Az Európai Bíróság ítélkezésének ezen irányult-
sága következtében pedig a Közösség jogalkotásért való kárfele-
lõsségére és a tagállamok jogharmonizációért, jogalkotásért való
kárfelelõsségére vonatkozó jogi elvek és szabályok is kapcsolatba
kerültek. A két anyag kölcsönhatásáról azonban ekkor még alig
beszélhetünk. 

A Közösség és a tagállamok kárfelelõsségének összefüggéseit
vizsgálva az Európai Bíróság elõször egy meglehetõsen ellent-
mondásos doktrínát alakított ki a „nemzeti jogbeli jogorvoslat
kimerülésérõl”. Az 1966. évi Kampfmeyer és az 1971. évi
Haegeman-ügyekben ennek a doktrínának az alkalmazásával el-
lenkezõ elõjelû ítéletek születtek. A Kampfmeyer-ügyben a fel-
peres gabonakereskedõk az Európai Bíróság elõtt azért nyúj-
tottak be keresetet, mert azt követelték, hogy a német hatóság
térítse vissza az általuk egy érvénytelen EGK rendelet következ-
tében kifizetett adót, valamint felbontott szerzõdéseikért kárté-
rítést is kértek. A felperesek korábban német bíróságok elõtt is
indítottak pert, de a német bíróságok a közösségi eljárás kime-
netelére várva elzárkóztak az érdemi tárgyalástól. Az Európai
Bíróság viszont azt szögezte le, hogy elõször a német bíróságok-
nak kell alkalmat adni arra, hogy a német hatóságok felelõsségé-
rõl döntsenek.46 A Haegeman-ügyben a felperes egy közösségi
határozat érvénytelenítését kérte. Azért támadta meg ezt a hatá-
rozatot, mert az megtiltotta a német hatóságoknak, hogy vissza-
térítsék számára azt az adót, amit egy szerinte érvénytelen közös-
ségi rendelet alapján fizetett be a Közösség „pénztárába”.
Haegeman nem indított eljárást a nemzeti bíróság elõtt. Az
Európai Bíróság azért utasította el a hozzá benyújtott keresetet,
mert álláspontja szerint Haegemannak a nemzeti bíróságok elõtt
kellett volna eljárást kezdeményeznie. A CNTA SA v.
Commission-ügyben47 1974-ben és a Firma Gebrüder Dietz v.
Commission-ügyben48 1976-ban olyan, az EGK-Szerzõdés 215.
cikkének (2) bekezdésén alapuló kereseteket utasított el az Euró-
pai Bíróság, amelyekben a felperesek visszatartott kifizetések kö-
vetkeztében elszenvedett veszteségekért követeltek kártérítést,
anélkül, hogy pert indítottak volna nemzeti bíróságaik elõtt. 

Az Európai Bíróság joggyakorlatában az 1970-es évek köze-
pére pusztán annyi tisztázódott – azaz annyira tisztult a „nemze-
ti jogbeli jogorvoslat kimerülésérõl” szóló korábbi doktrína –,
hogy ha a Közösség jogalkotási intézkedésére vezethetõ vissza
valamely kár, akkor a károsult mint felperes az Európai Bíróság
elõtt kell, hogy pert indítson. Az 1970-es évek közepére a Kö-
zösség jogalkotási kárfelelõsségének és a tagállamok jogharmo-
nizációért – jogalkotásért való kárfelelõsségének párhuzam-
problémáit illetõen csak a fórum kérdése tisztázódott, ekkor vi-
szont még a kárfelelõsség érdemi, anyagi jogi kérdései tisztázá-
sának közelébe sem ért az Európai Bíróság gondolkodása.

5. Az Európa Tanács 1984. évi ajánlása
az állami kárfelelõsségrõl

Ezt követõen ismét az Európa Tanács vált aktívvá az állami fele-
lõsség témájának jogi szabályozása terén. Az Európa Tanács
1984. szeptember 18-án ajánlást fogadott el az állami felelõsség-
rõl. Ebben két dolgot javasolt az Európa Tanács. Egyrészt azt,
hogy tagállamai kövessék az ajánlásban lefektetett elveket az ál-
lami felelõsség nemzeti jogi szabályozásaiban. Másrészt pedig
azt, hogy a tagállamok vizsgálják meg, vajon nem kell-e „megfe-
lelõ mechanizmust” kialakítani annak érdekében, hogy pénzügyi
eszközök, alapok hiánya ne veszélyeztesse az állami jogalanyok-
nak az állami kárfelelõsségbõl eredõ kötelezettségeik teljesítését.

Az Európa Tanács 1984. évi állami kárfelelõsségi ajánlásának
újszerû vonása, hogy a felelõsségileg szabályozott állami aktusok
körét az adminisztratív természetû és a fizikai természetû aktu-
sokon túlmenõen az állam normatív szabályozó tevékenységeire
is kiterjeszti. Az is figyelemre méltó az Európa Tanács ajánlásá-
ban, hogy az állami károkozások esetére kártérítési és kártalaní-
tási formában is tartalmaz szabály-modelleket. Az Európa Ta-
nács 1984. évi állami kárfelelõsségi ajánlása konkrétan az alábbi
nyolc elvet fogalmazza meg. I. Az állami felelõsség alapja objek-
tív súlypontú felróhatóság. Jogellenesség esetén vélelmezni kell a
felróhatóságot. (Ez az ajánlás kárfelelõsségi alapja. A felróható-
ság objektivizálása a jogellenesség vélelmezésével valósul meg.)
II. Az I. elvben foglalt feltételek nem teljesülése esetén is repará-
ciót kell nyújtani, ha „nyilvánvalóan igazságtalan”, hogy a káro-
sult maga viselje a kárát. Ezt akkor kell alkalmazni, ha a köz ér-
dekében véghezvitt állami aktus okoz kárt egy, vagy meghatáro-
zott számú károsultnak, és az aktus kivételes jellegû volt, vagy
valamely aktus kivételes hatása volt. (Ez az elv utal arra, hogy a
károkozó állam kártalanítási alapon is helytállni köteles.) III.
Mérsékelni lehet a kárfelelõsséget, ha a kár bekövetkezésében a
károsult, illetve olyan más személy is közrehatott, akinek tevé-
kenységéért a nemzeti jog szerint a károsult felelõs. IV. Nem le-
het elõírni, hogy elõbb az állami jogalany „ügynökét” pereljék,
és csak utána az állami jogalanyt, ha pedig elõzetes államigazga-
tási eljárás van beépítve a bírósági eljárás elé, akkor az elõzetes
államigazgatási út igénybevétele nem veszélyeztetheti a bírósági
út igénybevételének lehetõségét. V. Az I. elv szerinti reparáció
teljes kell hogy legyen, a II. elv alapján a „méltányossági” repará-
ció lehet „részleges” is. (Az állam kárfelelõssége a teljes kárra ki
kell hogy terjedjen, kártalanítási kötelezettsége viszont lehet
részleges is.) VI. A reparációt nyújtó döntéseket minél elõbb
végre kell hajtani, és azokat megfelelõ költségvetési és más mód-
szerekkel biztosítani kell. VII. Az állami felelõsséggel kapcsola-
tos igényérvényesítési határidõk korlátozása nem veszélyeztethe-
ti az igényérvényesítés tényleges gyakorlását. VIII. A károsult
nemzetisége nem lehet diszkrimináció alapja.49

6. Az EK-tagállamok jogharmonizációs fegyelmének
szigorítása, az „egyéni közösségi jogok védelmének” elve

Az Európa Tanácsnak az állami felelõsség szabályozására vonat-
kozó aktív szerepét az 1980-as évek végétõl ismét az Európai
Közösség vette át. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettsé-
gei teljesítésének kikényszerítésére – mint láthattuk – a Közösség
az állami felelõsség intézményét a legutóbbi idõkig nem használ-
ta fel. A jogharmonizációs kötelezettségek kikényszerítése érde-
kében alkalmazott jogi eszköz, az EGK-Szerzõdés 169. cikke
szerint indított eljárás alapja az EG-Szerzõdés 5. cikkében meg-
fogalmazott „közösségi hûség elv” („fidelity clause”, „Gemein-
schaftstreue-Klausel”) kikényszerítésének a gondolata volt.
Emellett rásegítõ, kisegítõ jelleggel szoktak hivatkozni a közös-
ségi jog közvetlen hatályára és újabban az irányelvek közvetlen
alkalmazhatóságára (azaz a közösségi jog közvetett hatályára) is. 

Ehhez a gondolatmenethez illeszkedett az a fejlemény is,
hogy az 1980-as évek derekán összeállt az Európai Bíróság jog-
gyakorlatában egy olyan tétel is, miszerint a nemzeti bíróságnak
„reális és effektív” védelmet kell nyújtania az egyéneknek közös-
ségi jogaik gyakorlásához. A reális és effektív védelem tétele a
maga privát, magánszemélyi aspektusával értelem szerint újból
felvetette és érzékennyé tette az állami kárfelelõsség intézményét.
Az 1980-as évek második felében így ismét ráterelõdött a figye-
lem az állami kárfelelõsségre. 

Az 1980-as évek második feléig a Közösség – változó fokú,
de tendenciaszerûen mégis erõsödõ szigorral – alapvetõen igaz-
gatási eszközöket alkalmazott a tagállamok jogharmonizációs
kötelezettségei teljesítésének kikényszerítésére. Ennek a megkö-
zelítésnek az alapja a közösségi jognak a tagállamok jogával
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szembeni elsõdlegességének (primátus, szupremácia) elve volt.
A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségét az irányelvek tar-
talma és az EGK-Szerzõdésnek a „közösségi hûség elvét” meg-
fogalmazó 5. cikke alapján adottnak tekintették, a tagállamok
kötelezettségszegõ magatartásainak minõsítésével, illetve a köte-
lezettségszegések következményeivel viszont alig foglalkoztak.
Ez a hozzáállás jellemezte a kikényszerítési eljárásban kulcsszere-
pet betöltõ Bizottság tevékenységét, de az ilyen ügyekben végsõ
soron döntõ Európai Bíróság tevékenységét is az 1980-as évek
közepéig. Az 1980-as évek derekától azonban az Európai Bíró-
ság gondolkodása differenciáltabbá vált, és ítéleteiben nagymér-
tékben hasznosította a szupremácia elve és a közösségi jog köz-
vetlen hatályának doktrínája mellett a közösségi irányelvek köz-
vetlen alkalmazhatóságának (közvetett hatályának) doktrínáját és
azokat az érveket is, amelyeket a bírói gyakorlat az úgynevezett
„egyéni közösségi jogok” védelme érdekében kimunkált. Az
egyéni közösségi jogok védelméhez kapcsolódóan az Európai
Bíróság gyakorlatában az elmélet élénk támogatása mellett egy
olyan civiljogias megközelítési mód is kialakult, mely az 1990-es
évek kezdetétõl már azt is lehetõvé teszi, hogy az egyének kár-
igényt érvényesítsenek a jogharmonizációs kötelezettségeit meg-
szegõ tagállammal szemben, ha a kötelezettségszegés következ-
tében az egyének kárt szenvednek. Manapság tehát a Bizottság
által kezdeményezhetõ adminisztratív természetû úgynevezett
„169-es eljárás” mellett az Európai Bíróság és a tagállamok nem-
zeti bíróságai által kialakított állami kárfelelõsség intézménye is
a jogharmonizációs kötelezettségek jobb teljesítésének ügyét
szolgálja. A Maastrichti Szerzõdés által bevezetésre került és az
Európai Bíróság által kiszabható speciális bírság szintén erõsíti a
tagállamok jogharmonizációs fegyelmét.50

7. A Schöppenstedt formula meghaladása:
a Francovich-ítélet

A jogharmonizációs kötelezettségszegések miatti állami kárfele-
lõsség kialakításában, a fogalmi alapok tisztázásában komoly sze-
rep jutott az Európai Bíróságnak. Az együttesen eldöntött
Francovich-ügy, illetve Bonifaci-ügy tárgyalásánál szembesült az
állami kárfelelõsség problémáival az Európai Bíróság. A Fran-
covich néven ismertté vált 1991. november 19-én meghozott
ítéletben kimunkált érvekbõl állt össze a „Francovich-jelenség”,
amellyel újabban már foglalkozik és várhatóan a jövõben is so-
kat foglalkozik majd még a közösségi jog szakirodalma.51

A Francovich-ügy alapja az volt, hogy Olaszország nem vette
át nemzeti jogába a 80/987. EGK számú irányelvet, amelynek
tárgya a munkaadó fizetésképtelensége esetén a munkavállaló vé-
delme volt. Ezen irányelv rendelkezései szerint – többek között –
fizetésképtelenség esetében a tagállamok tartoznak „megtenni az
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a garantáló intézmények
garantálják … a munkavállalók azon hátralékos igényeinek kifi-
zetését, amelyek munkaszerzõdésekbõl vagy munkaviszonyok-
ból erednek és bizonyos adott idõpont elõtti idõszakra járó fize-
tésre (illetményre, munkabérre) vonatkoznak”. [3. cikk (1) be-
kezdése.] Az irányelvet 1983. október 23-ig kellett végrehajtani.
Az olasz kormány azonban semmiféle lépést nem tett az irányelv
végrehajtására. Az Európai Bíróság, az EGK-Szerzõdés 169.
cikke alapján elõtte indított eljárás során, a 22/87. számú ügyben
1989 februárjában megállapította, hogy Olaszország a 80/987.
EGK számú irányelv vonatkozásában elmulasztotta jogharmoni-
zációs kötelezettségének teljesítését.

1989. július 9-i, illetve december 30-i végzéseikkel, a Pretura
di Vicenza (a C-6/90. számú ügyben), valamint a Pretura di
Bassano del Grappa (a C-9/90. számú ügyben) az EGK-Szerzõ-
dés 177. cikke alapján elõzetes határozatot kérve, több kérdést
terjesztett a Bíróság elé az EGK-Szerzõdés 189. cikk (3) bekez-
désének, valamint a Tanács, a tagállamoknak a munkaadók fize-
tésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó

jogszabályainak a közelítésérõl szóló, 80/987/EGK irányelvének
értelmezésérõl. Francovich úr a C-6/90. ügyben az alapeljárás-
ban szereplõ felperes, a CDN Elettronica SnC-nél dolgozott
Vicenzában, de munkabérként csak hellyel-közzel kapott fize-
tést. Ezért eljárást indított a Pretura di Vicenza elõtt, amely kö-
telezte az alperest, hogy körülbelül 6 millió lírának megfelelõ
összeget fizessen meg neki. Az ítélet végrehajtásának kísérlete so-
rán a Tribunale di Vicenza mellett mûködõ végrehajtó jelezte,
hogy a követelés behajthatatlan. Francovich úr ekkor aziránt in-
dított keresetet, hogy jogosult legyen az olasz államtól megkap-
ni a 80/987. számú irányelvben írt biztosítékokat, vagy ennek al-
ternatívájaként, kártérítést.

A C-9/90. számú ügyben Danila Bonifaci és 33 más alkalma-
zott a Pretura di Bassano del Grappa elõtt indított eljárást, kifejt-
ve, hogy õket a Gaia Confezioni Srl alkalmazta, amelyet 1985.
április 5-én fizetésképtelennek nyilvánítottak. Amikor a munka-
viszonyukat megszüntették, a munkáltató a felpereseknek több,
mint 253 millió lírával tartozott, melyet a munkáltatóval szem-
beni fizetésképtelenségi eljárás során adósságként állapítottak
meg. A csõdeljárás befejezése óta több, mint öt év telt el, és ez
alatt az idõ alatt a felperesek részére semmiféle kifizetés nem tör-
tént. A felszámoló megállapította, hogy bérigényük részleges ki-
elégítése is teljességgel valószínûtlen. Következésképpen, a felpe-
resek eljárást indítottak az Olasz Köztársaság ellen, keresetükben
azt kérték, hogy tekintettel arra, hogy az olasz állam köteles volt
1983. október 23-i hatállyal a 80/987. számú irányelvet végre-
hajtani és a belsõ jog részévé tenni rendelkezéseit, kötelezzék az
Olasz Köztársaságot arra, hogy legalább az utolsó három havi
munkabér hátralékukat megfizesse, vagy ennek megfelelõ össze-
gû kártérítést fizessen.

Ilyen körülmények között, a nemzeti bíróságok mindkét ügy-
ben azonos kérdéseket terjesztettek az Európai Bíróság elé, kér-
ve annak elõzetes határozatát. Az olasz állam kárfelelõsségével
kapcsolatos kérdésük a következõ volt: „A közösségi jog hatá-
lyos rendszerében jogosult-e az a magánszemély, akit hátrányo-
san érintett egy tagállamnak a 80/897. számú irányelv végrehaj-
tása tekintetében elkövetett mulasztása – amely mulasztás tényét
a bíróság ítélete is megállapította – kártérítést követelni, követel-
ni azt, hogy maga az állam feleljen az irányelv azon rendelkezé-
seinek betartásáért, amelyek kellõen pontosak és feltétel nélküli-
ek.” A nemzeti bíróságok által felterjesztett állami kárfelelõsségi
kérdés két problémakört vetett fel. Az egyik az alkalmazottak jo-
gait meghatározó irányelv rendelkezéseinek közvetlen hatályára
vonatkozott, a másik pedig az állam felelõsségének fennállására
és terjedelmére olyan kár esetében, amely az államnak a közössé-
gi jog szerinti kötelezettségeinek megsértésébõl származik.
A nemzeti bíróságok által feltett elsõ kérdés elsõ része arra keres
választ, hogy vajon az alkalmazottak jogait meghatározó irány-
elv rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy az érintett szemé-
lyek érvényesíthetik ezeket a jogokat az állammal szemben a
nemzeti bíróságok elõtt, az irányelvben elõírt határidõn belül el-
fogadott végrehajtási intézkedések hiányában is. Amint az Euró-
pai Bíróság kimondta, az a tagállam, amelyik nem fogadta el az
irányelv által megkövetelt végrehajtási intézkedéseket az elõírt
határidõn belül, egyénekkel szemben nem hivatkozhat a saját
mulasztására az irányelv szerinti kötelezettségeinek teljesítésé-
ben. Így minden olyan esetben, amikor úgy tûnik, hogy vala-
mely irányelv rendelkezései tárgyukat illetõen feltétel nélküliek
és kellõen pontosak, ezekre a rendelkezésekre hivatkozni lehet az
elõírt határidõn belül elfogadott végrehajtási intézkedések hiá-
nyában, vagy amennyiben az irányelv rendelkezései olyan jogo-
kat határoznak meg, amelyeket az egyének az állammal szemben
érvényesíthetnek. 

Az olasz nemzeti bíróságok felvetették az államnak a közössé-
gi jog szerinti kötelezettségei megsértésébõl adódó kár miatti fe-
lelõsségének a fennállását és terjedelmét. Az Európai Bíróság
szerint az EK-Szerzõdés általános rendszere és alapelvei fényé-
ben kell megvizsgálni ezt a kérdést. Az EK-Szerzõdés létrehozta
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saját jogrendszerét, amely a tagállamok jogrendszereibe integ-
rált, és amelyet a tagállamok bíróságai kötelesek alkalmazni.
E jogrendszer alanyai nemcsak a tagállamok, hanem a tagálla-
mok állampolgárai is. Ez a helyzet nemcsak terhet ró az egyének-
re, hanem a közösségi jognak az is célja, hogy jogokat keletkez-
tessen. Ezek a jogok nemcsak ott merülnek fel, ahol ezeket a
Szerzõdés kifejezetten biztosítja, hanem azon kötelezettségek ré-
vén is, amelyeket a Szerzõdés világosan meghatározott módon,
egyénekre, a tagállamokra és a Közösség intézményeire ró.

Az Európai Bíróság következetesen kimondta azt is, hogy a
nemzeti bíróságok, amelyek feladata a közösségi jog rendelkezé-
seinek alkalmazása, a joghatóságuk területén belül kötelesek biz-
tosítani, hogy ezek a szabályok teljes mértékben hatályosuljanak,
és kötelesek védeni azokat a jogokat, amelyeket e szabályok az
egyénekre ruháznak. A közösségi szabályok teljes körû hatá-
lyosulása sérülne és az általuk biztosított jogok védelme gyengül-
ne, amennyiben az egyének nem kapnának jogorvoslatot, ha jo-
gaikat a közösségi jog olyan megsértése csorbítja, amelyért vala-
mely tagállam felelõsnek tekinthetõ. A jogorvoslat lehetõségének
biztosítása különösen nélkülözhetetlen akkor – mint a jelen eset-
ben is –, ha a közösségi szabályok teljes körû hatályosulása az
állam elõzetes cselekvésétõl függ, és amikor az ilyen cselekvés
hiányában az egyének nem tudják a nemzeti bíróságok elõtt a
közösségi jog által rájuk ruházott jogokat érvényesíteni. Ebbõl
következik, hogy az az elv, miszerint az államnak felelnie kell a
közösségi jog neki felróható megsértésének eredményeként az
egyéneknek okozott veszteségért és kárért, szerves része a Szer-
zõdés rendszerének.

A tagállamoknak az ilyen veszteségért és kárért fennálló jó-
vátételi kötelezettségének egy további alapja található a Szerzõ-
dés 5. cikkében, amely szerint a tagállamok kötelesek minden
szükséges intézkedést meghozni, legyen az általános vagy kü-
lönös, a közösségi jog szerinti kötelezettségeik teljesítésének
biztosításához. E kötelezettségek között szerepel a közösségi
jogsértés következményeinek a helyrehozatala is. A tagállamok
állami kárfelelõsségével kapcsolatban azt hangsúlyozta az Euró-
pai Bíróság, hogy bár az állam felelõsségét a közösségi jog meg-
követeli, azok a feltételek, amelyek alapján ez a kötelezettség jó-
vátételre vonatkozó jogot keletkeztet, függ a veszteséget és kárt
okozó közösségi jog megsértésének jellegétõl. „Amikor, mint
jelen esetben is, valamely tagállam elmulasztja a Szerzõdés 189.
cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségét teljesíteni, neve-
zetesen, hogy elfogadja mindazon intézkedéseket, amelyek
szükségesek az irányelv által elõírt eredmény eléréséhez, a kö-
zösségi jog e szabályának teljes körû hatályosulása megköveteli,
hogy létezzen egy jóvátételre vonatkozó igény, feltéve, hogy há-
rom feltétel teljesül. Az Európai Bíróság álláspontja az volt,
hogy ha egy tagállam elmulasztja teljesíteni az EGK-Szerzõdés
189. cikkének (3) bekezdése által rögzített azon kötelezettséget,
amely szerint meg kell tennie minden, ahhoz szükséges lépést,
hogy a közösségi jog rendelkezése teljesen hatályossá váljék, ak-
kor kárfelelõsség terheli, feltéve, hogy az alábbi három feltétel
is teljesül: 1. az irányelv által célzott eredmény arra is kiterjed,
hogy egyénekre is ruházzon jogokat; 2. ezen jogok tartalma az
irányelv rendelkezései alapján meghatározható legyen; 3. oko-
zati összefüggés álljon fenn az állam kötelezettségének megsze-
gése és az érintett személy által elszenvedett kár között52. Ezek
a feltételek elégségesek ahhoz, hogy jogot keletkeztessenek az
egyének számára jóvátétel megszerzéséhez. Ez a jog közvetlenül
a közösségi jogra épül. Egyebekben a nemzeti jognak a felelõs-
ségre vonatkozó szabályai alapján kell az államnak jóvátennie az
általa okozott kár következményeit. Közösségi jogszabály hiá-
nyában, az egyes tagállamok belsõ jogrendjének feladata az ille-
tékes bíróságok kijelölése és azon részletes eljárási szabályok
meghatározása, melyek célja azoknak a jogoknak teljes körû
védelme, amelyeket az egyénekre a közösségi jog ruház. A
Francovich-ügyben eljáró fõügyész, Mischo szerint Olaszor-
szágnak az ügy alapját képezõ jogharmonizációs mulasztása volt

kárkövetkezményeit tekintve az egyik eddigi legbotrányosabb
ilyen eset az Európai Bíróság elõtt53.

A tagállamok nemzeti jogában meghatározott kár jóvátételé-
re vonatkozó anyagi és eljárásjogi feltételek nem lehetnek kevés-
bé elõnyösek, mint azok, amelyek hasonló belföldi követelések-
re vonatkoznak, és azok nem alakíthatók ki oly módon, hogy
gyakorlatilag lehetetlenné tegyék vagy túlzottan elnehezítsék a
jóvátétel megszerzését. Az irányelv által megkövetelt eredmény
magában foglalta a munkavállalók számára a kifizetetlen bérkö-
veteléseik megfizetéséhez való jogot. E jog tartalma meghatároz-
ható az irányelv rendelkezései alapján. „Következésképpen, a
nemzeti bíróság köteles a felelõsségre vonatkozó nemzeti jogsza-
bályoknak megfelelõen érvényt szerezni a munkavállalók e jogá-
nak, azaz hogy jóvátételt kapjanak az irányelv átültetésének el-
mulasztása miatt nekik okozott veszteségért és kárért. Ezért a
nemzeti bíróság kérdésére azt a választ kell adni, hogy a tagállam
köteles jóvátenni az általa a 80/987. számú irányelv átültetésének
elmulasztásával egyéneknek okozott veszteséget és kárt.”54

Mindezen indokok alapján az Európai Bíróság ítéletének ren-
delkezõ része a C-6/90 és C-9/90. egyesített ügyben a követke-
zõ volt: „(1) A munkavállalóknak munkáltatójuk fizetésképte-
lenné válása esetére védelmet biztosító, 1980. október 20-án ki-
bocsátott, 80/987/EGK számú tanácsi irányelv rendelkezéseit
akként kell értelmezni, hogy a munkavállalók az abban foglalt jo-
gosítványaikat adott tagállammal szemben nem érvényesíthetik
nemzeti bíróságok elõtt addig, ameddig az erre elõírt határidõn
belül a tagállam nem hoz intézkedéseket az irányelv átvételére.
(2) A tagállam köteles megtéríteni az egyéneknek okozott azon
veszteséget és kárt, amelyet a 80/987/EGK irányelv nemzeti jog-
ba történõ átültetésének elmulasztásával okozott.”

A Francovich-ügy jogtétele meglehetõsen széles értelemben
lett megfogalmazva. Eszerint „a tagállam felelõs azért, hogy jó-
vátegye az egyéneknek a közösségi jog megszegésével okozott
károkat”. Ez az elv széleskörûen átfogja a tagállamok közösségi
kötelezettségszegéseit. Az egyezményi szabályok a rendeletek és
az irányelvek megsértésére egyaránt vonatkoznak, attól függetle-
nül, hogy azok közvetlenül hatályosak, közvetlenül alkalmazha-
tóak vagy sem. A Francovich-ügyben hozott ítélet összhangban
van az Európai Bíróság korábbi joggyakorlatának irányvonalá-
val. A korábbi ítéletekben megfogalmazott elemekre épít. Az
Európai Bíróság által már lefektetett gondolatoknak tulajdon-
képpen logikus kiterjesztése, továbbfejlesztése. 

Lényeges mozzanat az ítéletben, hogy Olaszország felelõssé-
gét nem a közösségi jognak egy közvetlenül hatályos valamely
konkrét szabályának a megszegése miatt állapította meg az
Európai Bíróság, hanem „primér” közösségi kötelezettségének
megsértése miatt. A Francovich-ítélet arra mutat irányt, hogy a
tagállamot már az EGK-Szerzõdés 5. cikkében megfogalmazott
„primér” kötelezettségének megszegése alapján kárfelelõsség ter-
heli a nem megfelelõ tagállami jogharmonizáció következtében
károsult magánszemélyekkel szemben. A tagállam tehát nem
csupán a közösségi jog egy közvetlenül hatályos szabályának
megszegése alapján marasztalható, hanem a „közösségi hûség”
elvébõl adódó primér kötelezettségének megszegése esetén is.

8. A post-Francovich-jelenség

Az Európai Bíróságnak a közösségi tagállamok jogharmonizáci-
ós kötelezettségszegései miatti kárfelelõsségének lehetõségét
dogmatikailag megnyitó úgynevezett „Francovich ítéletnek”55 az
utóélete meglehetõsen színesen és ellentmondásosan alakult.
Már az alapul szolgáló ügynek az Európai Bíróság által 1991-
ben hozott híres ítéletét követõ pertörténete is éles fordulatot
hozott. Francovich úr és felperesi pertársai ugyanis az 1991. évi
nagy jogi diadal ellenére végül vagy talán egyelõre mégsem kap-
tak kártérítést az olasz államtól. A felperesek konkretizált kárté-
rítési igényének az ügye is az Európai Bírósághoz került 1993-
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ban az olasz perbíróságoktól és 1993. november 9-én hozott íté-
letében azt mondta ki az Európai Bíróság, hogy a felpereseket
nem illeti meg a követelt kártérítés. Az ugyanis az Olaszország
által átvenni elmulasztott közösségi irányelvre alapozottan nem
érvényesíthetõ, lévén hogy a perben a másodrendû alperes olasz
állam mellett elsõrendû alperesként szerepelõ olasz társasággal
szemben az olasz fizetésképtelenségi jog szerint a hitelezõk nem
indíthatnak „kollektív eljárást”56. A Francovich ítélet hatásait az
Európai Bíróság joggyakorlatában elsõként és legjellegzetesebb
módon a Brasserie57, a Factortame58, a British Telecommuni-
cations59 a Hedley Lomas-60 és a Dillenkofer61-ügyekben hozott
ítéletek mutatják.

A Francovich ügy ítéletének utóéletét az Európai Közösség
jogi életében az Európai Bíróság fent említett néhány újabb jog-
harmonizációs kárfelelõsségi ítélete, ezek bõséges közösségi és
nemzeti jogirodalmi kommentárjai és a tagállamok jogi gondol-
kodásának az állami kárfelelõsség témája iránti érdeklõdésének a
fokozódása jellemzi. Ezeknek a fejleményeknek a vonulatát jelö-
lik újabban, egyre elterjedtebben „post-Francovich” jelenség-
ként. Érdemes megfigyelni, hogy bár a „post-Francovich” jelen-
ség bizonyos fokig az összes közösségi tagállam jogászait foglal-
koztatja, de mégis azokban az országokban élénkült meg leg-
inkább a téma iránti szakmai érdeklõdés – konkrét ügyek kap-
csán – ahol az állami kárfelelõsség és általánosabban a deliktuális
jog szabályozási rendszere kevésbé vált letisztulttá, zárt rendsze-
rûvé. Az angol és a német jogrendszerek szerzõdésen kívüli kár-
felelõsségi jogi szabályozásainak konzisztencia hiányát ismerve
nem tekinthetõ véletlennek, hogy éppen ennek a két országnak
a jogi gondolkodásában érezhetõ leginkább a Francovich ügy ál-
tal kiváltott jogi riadalom.

A „post-Francovich” jelenségnek az a felismerés az alapja,
hogy az Európai Bíróság az 1991. évi Francovich ítéletével túl-
ságosan nagyot ugrott elõre. A további megalapozott elõrehala-
dáshoz viszont kisebb visszalépésekre és oldallépésekre is szük-
ség van. Ezért a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségsze-
géseiért való kárfelelõsségét összhangba kell hozni, hozzá kell
igazítani a Közösségnek a közösségi szervek károkozásaiért való
felelõsségéhez is, ami az EK-Szerzõdés 215. cikkének 2. pontja
alapján áll fenn. De az is fontos tartalma a post-Francovich jelen-
ségnek, hogy a közösségi tagállamok jogharmonizációs kötele-
zettségszegéseiért való kárfelelõsségének kialakításánál nem sza-
bad teljesen megfeledkezni arról sem, hogy a tagállamok nemze-
ti jogrendszerében milyen nívójú az állami kárfelelõsség szabá-
lyozása. A közösségi jog által kialakított, illetve kialakításra kerü-
lõ tagállami kárfelelõsség színvonala egyetlen esetben sem süly-
lyedhet a tagállami nemzeti szabályozás színvonala alá, hanem
talán az lenne kívánatos – bár ez a „post-Francovich” jelenségbõl
egyelõre konkrétan nem olvasható ki –, ha a közösségi jog sza-
bályozási mércéjéhez az állami kárfelelõsség terén is felzárkózná-
nak a tagállamok nemzeti jogrendszerei.

A Francovich ügy eldöntését követõen az Európai Bíróságnak
a „post-Francovich” jelenségkörben fontos döntése volt a C-46/93
és C-48/93 számú egyesített ügyekben 1996. március 5-én meg-
hozott ítélete. A C-46/93 számú ügyben a Brasserie du Pecheur
SA felperes érvényesített kárigényt a Német Szövetségi Köztársa-
ság ellen, eredetileg a Bundesgerichtshof elõtt, a C-48/93 számú
ügyben pedig a Factortame Ltd. elnevezésû társaság perelte erede-
tileg angol bíróság elõtt a Királynõt és a közlekedési minisztériu-
mot. Elõzetes határozat iránti eljárás keretében kerültek az ügyek
az Európai Bírósághoz. Brasserie, illetve Factortame III. elneve-
zéssel váltak az ezen ügyekben hozott ítéletek ismertté.

8.1. A Brasserie-ügyben felvetett kérdések

A Brasserie du Pecheur SA egy francia sörgyár, melynek székhe-
lye Schiltigheim (Alsace). A Brasserie-sörgyár Németországot
1 800 000 márka kártérítésre perelte egy német bíróság elõtt. Eb-

ben az összegben jelölte meg azon kárát, ami abból adódott, hogy
az 1987-ben az Európai Bíróság által is deklaráltan közösségi jo-
got sértõ német „sörtisztasági” szabályozás következtében 1981 és
1987 között nem tudott sört exportálni a német piacra.
A Brasserie keresetét az elsõ fokon eljárt német bíróság elutasítot-
ta, fellebbezés folytán azonban a Szövetségi Legfelsõbb Bíróság-
hoz, a Bundesgerichtshofhoz került az ügy. A Bundesgerichtshof
a Brasserie-ügy elbírálásához elõzetes határozatot kért az EK-Szer-
zõdés 177. cikke alapján az Európai Bíróságtól. A Bundesge-
richtshof lényegében azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy
Németországot terheli-e állami kárfelelõsség a közösségi jog meg-
sértése miatt a felperes francia sörgyárral szemben.

A Brasserie-ügy elõzményét az Európai Bíróságnak egy 1987.
évi ítélete képezte. Ebben az EGK Bizottsága 1984-ben benyúj-
tott kérelmének megfelelõen Németország álláspontjával szem-
ben azt állapította meg az Európai Bíróság a német „sörtiszta-
sági” szabályozásról, hogy az sértette az EGK-Szerzõdés 30.
cikkét.62 A „Reinheitsgebot” elnevezéssel ismertté vált ügyben a
sörök jó minõségét biztosító 1516-ból származó régi német „sör
tisztasági” szabályok váltak problematikussá. A német szabályok
szerint ugyanis sörnek, azaz „Bier”-nek csak az olyan italok ne-
vezhetõk, amelyek négy összetevõ anyagból készülnek: árpa,
komló, élesztõ és víz. Másfajta söröket is lehet ugyan forgalmaz-
ni, de nem sörként, azaz „Bier”-ként. Az adalékanyagokat is tar-
talmazó „sörszerû” italok „sörként” tehát nem forgalmazhatók
Németországban a szigorú német sörügyi elõírások szerint.
Ezeknek a német sörszabályoknak nem volt diszkriminatív tar-
talmuk más országokkal, illetve azok sörgyártóival szemben, de
azért ezeknek a szabályoknak a klasszikus „Cassis de Dijon jelle-
ge” nyilvánvaló volt.63 A speciális német sörszabályok lényegé-
ben megbontották a közösségi sörpiacot és izolálták a német sör-
piacot a többi tagállam sörpiacától.64 A „Reinheitsgebot” annak
következtében került az Európai Bíróság elé, hogy a Bizottság és
Németország között a német sörszabályoknak a közösségi jog-
hoz való harmonizálásáról – az EGK-Szerzõdés 30. cikkével
való összhang megteremtésérõl – az EGK-Szerzõdés 169. cikke
alapján megindult igazgatási természetû egyeztetõ eljárás nem
járt sikerrel. Az Európai Bíróság ítéletében végül is azt állapítot-
ta meg, hogy Németország más „alternatív eszközökkel” is biz-
tosíthatná a sörök jó minõségét. Olyan módszerekkel, amelyek
nem hatnak korlátozóan a sör szabad forgalmára.65

A Brasserie du Pecheur, francia társaság, azt állította, hogy
1981 végén rákényszerült Németországba irányuló sörexportjá-
nak feladására, mert az illetékes német hatóságok úgy vélték,
hogy az általa elõállított sör nem felelt meg az 1952. március
14-i Biersteuergesetz (söradóról szóló törvény, „BStG”) 9. és
10. §-ában foglalt Reinheitsgebot-nak (tisztasági követelmény-
nek) a törvény 1976. december 14-i módosítása szerint.

A Bundesgerichtshof által az Európai Bírósághoz címzett kér-
déssor négy kérdésre és az utolsó kérdésen belül két alkérdésre
tagolódott. A kérdések érintették az állami kárfelelõsség vétkes-
séghez (szándékosság vagy gondatlanság) köthetõségének (3.
kérdés), és a kártérítés mértékének (csak a tényleges kárra terjed-
jen ki, vagy pedig a pénzügyi veszteséget és a profit-vesztességet
is magába foglalja a teljes kártérítés) problémáit is. Azt is felve-
tette a Bundesgerichtshof, hogy a német állam kárfelelõssége vo-
natkoztatható-e arra az idõszakra is, amikor a német „sörtiszta-
sági” szabályozás közösségi jogot sértõ voltát még nem állapítot-
ta meg az Európai Bíróság (4/b. kérdés).66

Ebben az összefüggésben a Bundesgerichtshof az alábbi kér-
déseket utalta a Bíróság elé, elõzetes határozatot kérve:

„1. Vonatkozik-e a közösségi jognak az az elve, hogy a tagál-
lamok kötelesek kártérítést fizetni az állampolgáraiknak a közös-
ségi jog tagállamok általi felróható megsértésébõl eredõ kárukért
arra az esetre is, amikor a jogsértés abban áll, hogy a tagállamok
elmulasztották a nemzeti parlament által megalkotott törvényt a
közösségi jog magasabb szintû szabályaihoz igazítani, azokkal
harmonizálni (ebben az esetben annak elmulasztása, hogy a né-
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met Biersteuergesetz 9. és 10. §-át az EGK-Szerzõdés 30. cikké-
hez igazítsák)?

2. Rendelkezhet-e a tagállam nemzeti jogrendszere úgy, hogy
a jogharmonizációs kötelezettségszegésbõl eredõ kárfelelõsségé-
nek is azok a keretei, mint amelyek akkor alkalmazandók, amikor
egy nemzeti jogszabály magasabb szintû nemzeti törvényt sért
meg, például, amikor egy közönséges szövetségi törvény sérti a
Német Szövetségi Köztársaság Grundgesetz-ét (Alkotmányát)?

3. Rendelkezhet-e úgy a tagállam nemzeti jogrendszere, hogy
a károsult kártérítésre való jogosultsága függ a jogharmonizációs
feladatteljesítés elmulasztásáért felelõs állami szervek vétkességé-
tõl (szándékosság vagy gondatlanság)?

4. Ha az elsõ kérdésre a válasz igenlõ, és a második kérdésre
tagadó:

a) A kártérítés fizetésére vonatkozó kötelezettség korlátozha-
tó-e a nemzeti jogrendszerben a konkrét egyéni jogi érdekekben
okozott kár jóvátételére, például a vagyoni kárra, vagy megköve-
teli-e az összes pénzügyi veszteség, ideértve a nem realizált nye-
reség teljes körû megtérítését?

b) A kártérítés fizetésére vonatkozó kötelezettség megkövete-
li-e az olyan károk jóvátételét is, amelyek az elõtt merültek fel,
hogy az Európai Bíróság 1987. március 12-én, a 178/84. ügy-
számú Bizottság- v. Németország-ügyben meghozott ítéletében
kimondta, hogy a német Biersteuergesetz 10. §-a sérti a maga-
sabb szintû közösségi jogot?”

8.2. A Brasserie közvetlen elõzménye: a Debus-ügy ítélete
(1992) – a Cassis de Dijon és a Simmenthal II ítéletek

fõbb tételeinek megerõsítése

A Brasserie du Pecheur cég 1993-ban már nem elõször volt az
Európai Bíróság elõtt jogvita érintettje. 1992-ben hozott ítéletet
az Európai Bíróság abban az elõzetes határozati eljárásban,
amely a Brasserie de Pecheur olaszországi ügyvezetõjével, Debus
úrral szemben olasz bíróság elõtt indult büntetõüggyel volt kap-
csolatos. Michel Debus vádlott ellen rossz minõségû termék for-
galomba hozatala miatt indult büntetõeljárás két olasz bíróság
elõtt is. A Pretura Circondariale di Pordenone és a másik ügy-
ben eljáró bíróság, a Pretura Circondariale di Vigevano is elõze-
tes határozat iránti kérelmet és kérdéseket intézett az Európai Bí-
rósághoz. Az EGK-Szerzõdés 30. és 36. cikkének értelmezését
kérték az említett olasz perbíróságok. Az Európai Bíróság ítéle-
tében azt mondta ki, hogy az EGK-Szerzõdés 30. és 36. cikkei-
vel nem egyeztethetõk össze a tagállamok olyan nemzeti jogsza-
bályai, amelyek tiltják a más tagállamban jogszerûen forgal-
mazott, onnan importált sör forgalmazását, amennyiben az
20 mg/liternél nagyobb mennyiségben tartalmaz kén-dioxidot.
Azt is megállapította az Európai Bíróság ebben az ügyben, im-
már ismételten, hogy a tagállamok nemzeti bíróságai nem alkal-
mazhatnak olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek ellentétesek a
közösségi joggal.

Az 1962. augusztus 16-i 1354/62. számú olasz törvény 4.
cikkének (c) pontja arról rendelkezett, hogy a sör kén-dioxid tar-
talma nem haladhatja meg a 20 mg/litert. Ez a határérték vonat-
kozott a törvény 19. cikk elsõ bekezdése szerint az importált sö-
rökre is. Ez a jogszabály rendelkezett arról, hogy az importált
sörnek meg kell felelnie a kérdéses törvényben meghatározott
jellemzõknek és feltételeknek.

A Brasserie du Pecheur SA egy különleges sört állított elõ
„36,1 S Pecheur La biere amoureuse” néven, ami természetes
növényi kivonatot, adalékanyagként pedig 36,8 mg/liter kén-di-
oxidot tartalmazott, amely összhangban állt a vonatkozó francia
jogszabállyal. A sört Olaszországba importálták, ahol azt „sör-
alapú alkoholtartalmú italként” árusították.

A NAS nevû olasz hatóság (Nucleo Antisofisticazioni e Sanit
– vagyis az Élelmiszertisztaságért és – közegészségügyért felelõs
szervezet) egy nyilvános helyen Azzano Decimoban mintát vett

ebbõl az italból. A minta elemzésekor kiderült, hogy az több
kén-dioxidot tartalmazott, mint ami a hasonló termékekre az
olasz törvényben meghatározott határérték volt, és ezért az ál-
lamügyész (Procuratore della Repubblica) hamisítás miatt bün-
tetõeljárást indított Debus úr ellen.

A Debus-ügyben mindkét olasz perbíróság, a perdenonei is és
a vigevanoi is a következõ azonos kérdéseket terjesztette az
Európai Bíróság elé, kérve annak elõzetes határozatát:

„1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Gazdasági Közösséget
alapító Szerzõdés 30. és 36. cikkét, hogy a sör elõállítására és
forgalmazására vonatkozó egészségügyi szabályokról szóló olasz
jogszabályok67 összeegyeztethetetlenek ezekkel a cikkekkel,
amennyiben ezek a jogszabályok csak 20 mg/liter kén-dioxid tar-
talmat engednek meg?

2. Figyelmen kívül kell-e hagyniuk az olasz jogszabályi ren-
delkezéseket a büntetõ bíróságoknak?

3. Szabad forgalomba lehet-e bocsátani a 20 mg/liternél több
kén-dioxidot tartalmazó sört?”

Elsõ kérdésükkel a nemzeti bíróságok azt próbálták kideríte-
ni, hogy az EGK-Szerzõdés 30. és 36. cikkét úgy kell-e értelmez-
ni, hogy azok kizárják az olyan nemzeti jogszabályt, amely tiltja
a más tagállamban törvényesen forgalmazott, onnan importált
sörök forgalmazását, amennyiben azok 20 mg/liternél nagyobb
mennyiségben tartalmaznak kén-dioxidot.

Az Európai Bíróság elõször is azt állapította meg a Debus-
ügyben, hogy az 1963. november 5-ei, a tagállamokban az em-
beri fogyasztásra szánt élelmiszerekben megengedett tartósító-
szerekre vonatkozó jogszabályok közelítésérõl szóló 64/54/EGK
tanácsi irányelv 1. cikke alapján a tagállamok nem engedélyezhe-
tik az irányelv mellékletében felsoroltakon kívüli tartósítószerek
alkalmazását azért, hogy azokkal akadályozzák meg az élelmisze-
rek mikroorganizmusok által elõidézett romlását. A mellékletben
felsoroltak közé tartozik a kén-dioxid is.

Az irányelv preambuluma szerint az irányelv az e területre vo-
natkozó nemzeti jogszabályok közelítésének csak elsõ fázisa. Eb-
ben a fázisban ezért a tagállamok nem kötelesek engedélyezni az
irányelv mellékletében felsorolt összes anyag használatát. Azon-
ban, a tartósítószerek adagolására vonatkozó saját szabályaikkal
e szabadságukat csak két feltétel függvényében gyakorolhatják.
Nevezetesen: nem engedélyezhetik az irányelv mellékletében fel
nem sorolt tartósítószer használatát, és különleges esetektõl elte-
kintve nem tilthatják meg teljesen az ott felsorolt tartósítószerek
használatát, kivéve a saját területükön elõállított és elfogyasztott
élelmiszerekét, amennyiben az ilyen tartósítószerek használatát a
technológia nem teszi szükségessé.

Mivel az ügy olyan termékre vonatkozik, amelyet egy másik
tagállamból importáltak, ahol azt törvényesen állítják elõ és for-
galmazzák, az olyan jellegû nemzeti jogszabályok alkalmazását,
amelyrõl az alapeljárásban szó van, a Közösségen belüli kereske-
delmet korlátozónak és ezáltal elvben a Szerzõdés 30. cikke sze-
rinti mennyiségi korlátozással egyenértékû intézkedésnek kell te-
kinteni. Mivel azonban az érintett területen a Közösségben csak
részleges harmonizáció történt, meg kell vizsgálni, hogy az ilyen
intézkedés indokolható-e az emberi egészség védelmével, amirõl
a Szerzõdés 36. cikke rendelkezik.

Az Európai Bíróság határozatában rámutatott arra, hogy fi-
gyelemmel kell lenni az aktuális kutatási eredményekre. Ameny-
nyiben az élelmiszer-adalékok káros hatásaira tekintettel bizony-
talanság mutatkozik a tudományos kutatás jelenlegi állapotában,
teljes harmonizáció hiányában a tagállamok feladata eldönteni,
hogy az emberek egészségét és életét milyen mértékben kívánják
védeni, tekintettel az áruknak a Közösségen belüli szabad áram-
lásának a követelményére. Az Európai Bíróság esetjogából az is
világosan kiderül, hogy ilyen körülmények között a közösségi
jog nem zárja ki annak lehetõségét, hogy a tagállamok olyan jog-
szabályokat fogadjanak el, amelyek az adalékanyagok alkalmazá-
sát – meghatározott adalékanyagokra vonatkozó általános intéz-
kedésekkel – elõzetes engedélyezéshez kötik minden termék,
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vagy csak bizonyos termékek, vagy csak bizonyos felhasználási
célok tekintetében. Ez vonatkozik valamely adalékanyag bizo-
nyos termékekben alkalmazott maximális szintjének meghatáro-
zására is. Az ilyen jogszabályok megfelelnek az egészségpolitika
jogos igényeinek, nevezetesen, hogy korlátozzák az élelmiszer-
adalékok kontrollálatlan fogyasztását.

Az importáló tagállam jogszabályaiban engedélyezett határér-
téket túllépõ adalékanyag mennyiséget tartalmazó termékek for-
galmazási tilalmának alkalmazása az importált termékekre akkor,
amikor az ilyen mennyiséget az elõállító tagállamban engedé-
lyezték, csak akkor megengedett, ha az megfelel a Szerzõdés 36.
cikkében foglalt, az Európai Bíróság által értelmezett követelmé-
nyeknek. E tekintetben figyelemmel kell lenni arra, hogy az Eu-
rópai Bíróság az EK-Szerzõdés 36. cikk utolsó mondata mögött
meghúzódó arányosság elvébõl vonta le azt a következtetést,
hogy az elõállító tagállamban engedélyezett, de az importáló
tagállamban tiltott adalékanyagokat tartalmazó termékek forgal-
mazásának tilalmát a közegészség védelméhez ténylegesen szük-
séges mértékûre kell korlátozni.

Az Európai Bíróság olyan következtetést is levont, hogy vala-
mely konkrét adalékanyagnak a felhasználását, amelyet egy tag-
államban engedélyeztek, engedélyezni kell az ilyen tagállamból
importált termék esetében is. Különösen, amikor egyrészt a nem-
zetközi tudományos kutatás eredményei, – köztük a Közösség
Élelmiszerügyi Tudományos Bizottságának (Scientific Committee
for Food), illetve az Egyesült Nemzetek Élelmiszerügyi és Mezõ-
gazdasági Szervezetének, Codex Alimentarius Bizottsága, vala-
mint az Egészségügyi Világszervezetnek a munkája –, másrészt az
importáló tagállamban fennálló étkezési szokások arra mutatnak,
hogy a kérdéses adalékanyag nem jelent közegészségügyi kockáza-
tot; és valós igényt, különösen technológiai igényt elégít ki.

Az Európai Bíróság emlékeztetett arra is, hogy a nemzeti ha-
tóságok feladata annak bizonyítása, hogy jogszabályuk indokolt
a lakosság egészségének a védelmében. Az olasz kormány azt ál-
lította, hogy az élelmiszer-adalékokkal foglalkozó Közös FAO-
WHO Bizottság (Joint FAO WHO Committee on Food
Additives), valamint a Scientific Committee for Food elismer-
ték, hogy a kén-dioxid túlzott felhasználása káros az emberi
egészségre, különösen a sört nagy mennyiségben fogyasztók ese-
tében. Következésképpen az olasz kormány úgy vélte, hogy a la-
kosság egészségvédelmének követelményei indokolják azt a poli-
tikát, miszerint minimálisra kell csökkenteni a nem a légzõszer-
vek útján felvett kén-dioxid mennyiségét.

A holland kormány azt észrevételezte a perben, hogy elvben
minden egyes tagállam saját feladata azt felmérni, hogy egy meg-
határozott tartósítószernek az élelmiszerekben való engedélyezé-
se összeegyeztethetõ-e az egészségvédelmi követelményekkel, te-
kintettel lakosságának étkezési szokásaira. Azt állította Hollan-
dia, hogy az Egészségügyi Világszervezet a kén-dioxid maximá-
lis megengedhetõ napi dózisát 40 mg-ban határozta meg, és a
fogyasztók által bevitt kén-dioxid mennyiségének meghatározá-
sához figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy kén-dioxidot sok
más, sörön kívüli élelmiszerhez is felhasználnak.

A Bizottság azt terjesztette elõ az eljárás során, hogy egy má-
sik tagállamban törvényesen forgalmazott termék importjának és
forgalmazásának általános tilalma – azzal az indokolással, hogy a
termék a 64/54. számú irányelvben felsorolt egyik adalékanyag-
ból arányosan többet tartalmaz, mint amit az importáló állam
jogszabálya engedélyez – eltúlzott, mivel az adalékanyag hozzá-
adása a nemzetközi tudományos ismeretekre tekintettel a meg-
engedhetõ határértéken belül marad.

Kifejezetten a kén-dioxid vonatkozásában a FAO és a WHO
által bemutatott toxikológiai adatok, valamint a pordenonei
Pretura Circondariale mellé kirendelt, és az államügyész által
megbízott szakértõ véleménye alapján a Bizottság azzal érvelt,
hogy szó sincs arról, hogy a lefoglalt francia sör kén-dioxid tar-
talma toxikus hatású lenne. A közösen bemutatott toxikológiai
adatok alapján a FAO és a WHO a testsúly kilogrammonként

0,35 mg-ot meg nem haladó napi dózis bevitelének engedélye-
zését javasolja, ami egy 60 kg súlyú fogyasztó esetében maximá-
lisan napi 21 mg-nak felelne meg. A nemzeti szakértõ által vég-
zett számítások szerint a 36,8 mg/liter kén-dioxidot tartalmazó
sört ivó olasz fogyasztó naponta átlagosan 5,5 mg napi mennyi-
séget vinne be szervezetébe.

Az Európai Bíróság abból indult ki, hogy a kérdéses jogsza-
bályok Olaszországban a jogalkotói szándék szerint kivétel nélkü-
li, általános és abszolút tilalmat eredményeztek a 20 mg/liter kén-
dioxid tartalmi szint feletti sörökre. Álláspontja szerint nem bizo-
nyították be azonban Olaszország részérõl az ilyen tilalomnak az
egészségvédelem érdekében való szükségességét. Sõt, a Bizottság
nem vitatott megállapításaiból úgy tûnik, hogy a 36,8 mg/liter
kén-dioxidot tartalmazó sör fogyasztása nem jelent komoly koc-
kázatot és az nem lépi túl a FAO és a WHO által a kén-dioxidra
engedélyezett maximális napi határértéket.

Az import sörre vonatkozó ilyen általános, abszolút tilalom
aránytalan jellegét bizonyítja az a tény is, hogy Olaszország jog-
szabályai engedélyezik a sokkal magasabb kén-dioxid tartalmat
más italokban, nevezetesen a borban, melynek a fogyasztása sok-
kal nagyobb mértékûnek tûnik az érintett tagállamban, mint a
söré.

Az Európai Bíróság nézete szerint az olasz kormány azon ál-
lítása, hogy a kén-dioxid adalékanyagként történõ felhasználása
nem elengedhetetlen a sör tartósításához, mivel ugyanez a hatás
elérhetõ más módszerekkel is, mint például pasztörizálással, nem
indokolhatja a bevezetett általános és abszolút tilalmat.

A nemzeti gyártók által alkalmazott elõállítási módszerre tör-
ténõ hivatkozás nem elegendõ annak a lehetõségnek a kizárásá-
ra, hogy vannak olyan adalékanyagok, amelyek technológiailag
szükségesek, mivel a technológiai szükségszerûség fogalmának
olyan értelmezése, aminek az eredményeként a nemzeti termelé-
si módszerek kerülnek elõnyösebb helyzetbe, a tagállamok kö-
zötti kereskedelem rejtett korlátozását jelenti.

A technológiai szükségesség fogalmát a felhasznált nyers-
anyagok fényében kell értékelni figyelemmel arra, hogy annak a
tagállamnak a hatóságai, ahol a terméket jogszerûen elõállítják és
forgalmazzák, azt hogyan értékelik. Figyelembe kell venni a
nemzetközi tudományos kutatás eredményeit is, különös tekin-
tettel a Közösség Élelmiszerügyi Tudományos Bizottságára, a
FAO-ra és a WHO Codex Alimentarius Bizottságára.

A fenti megfontolásokból az Európai Bíróság az elsõ kérdé-
sére azt a választ adta, hogy az EGK-Szerzõdés 30. és 36. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy azok kizárják az olyan nemzeti jogsza-
bályt, amely tiltja egy másik tagállamban törvényesen forgalma-
zott, onnan importált sör forgalmazását, ha az 20 mg/liternél
nagyobb mennyiségben tartalmaz kén-dioxidot.

Második és harmadik kérdésükkel a nemzeti bíróságok arra
kívántak választ kapni, hogy a nemzeti bíróság köteles-e olyan
nemzeti jogszabályokat alkalmazni, amelyek ellentétesek a kö-
zösségi joggal.

Az Európai Bíróság utalt korábbi esetjogára, melybõl egyér-
telmûen kitûnik, hogy az a nemzeti bíróság, amely hatáskörének
keretein belül a közösségi jog rendelkezéseinek alkalmazására hi-
vatott, köteles ezeknek a rendelkezéseknek a teljes hatályosulását
biztosítani, ha szükséges, saját hatáskörében visszautasítva a
nemzeti jogszabályok azokkal ellentétes bármiféle rendelkezésé-
nek alkalmazását. Mindezt a nemzeti bíróság még akkor is köte-
les megtenni, ha ezeket a jogszabályokat utóbb fogadták el, és a
bíróságnak nem kell sem kérnie, sem megvárnia, hogy az ilyen
rendelkezést törvényhozási vagy más alkotmányos eszközökkel
elõbb hatályon kívül helyezzék68).

Ezért a nemzeti bíróságok második és harmadik kérdésére az
Európai Bíróság azt a választ adta, hogy a nemzeti bíróságok
nem alkalmazhatnak olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek el-
lentétesek a közösségi joggal.

A Debus-ügyben feltett elsõ kérdésre adott válaszában az
Európai Bíróság a Cassis de Dijon, a második és a harmadik kér-
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désre adott válaszában pedig a Simmenthal II ítélet dogmáját
erõsítette meg.

8.3. A Factortame III-ügyben hozott ítélet (1996)

Az Európai Bíróság a Brasserie üggyel együtt tárgyalta az úgy-
nevezett „Factortame III”-ügyet is. A Factortame III-ügyben 97
felperes nyújtott be kártérítési keresetet angol bíróság elõtt az
angol állammal szemben. Állításuk szerint egy angol törvény, az
1988. évi Merchant Shipping Act alkalmazása következtében ke-
letkezett káruk. Az 1988. évi Merchant Shipping Act ugyanis új
regiszter rendszert vezetett be minden brit halászhajó számára.
Az újbóli regisztráció kötelezettsége érintette a már korábban re-
gisztrált hajókat is. Fõként azt sérelmezték a felperesek, hogy az
1989. április 1-jén hatályba lépett új regisztrációs rendszer a ko-
rábbinál szigorúbb feltételeket vezetett be a tulajdonosi jogokat
gyakorló természetes személyek és jogi személyek állampolgársá-
gi, tartózkodási helyi, lakhelyi, székhelyi körülményeinek meg-
ítéléséhez. Azok pedig, akik az új szigorúbb feltételeknek nem
feleltek meg, nem hajózhattak brit zászló alatt.

Az új regisztrációs rendszert elõször a Divisional Court elõtt
támadták meg az érintettek. A Divisional Court 1989. március
10-én hozott ideiglenes intézkedésével fel is függesztette a sérel-
mezett törvényi rendelkezések alkalmazását. A Divisional Court
ideiglenes intézkedését azonban hatályon kívül helyezte a Court
of Appeal, késõbb viszont, 1990. október 11-én a House of
Lords ismét hatályossá nyilvánította a Divisional Court felfüg-
gesztõ tartalmú ideiglenes intézkedését. 

A felperesek a Divisional Court elõtti perben végül is nagyon
különbözõ jogalapokon nyújtották be kártérítési igényeiket.
Ezek azonban többnyire magukba foglalták azokat a költségeiket
és elmaradt jövedelmeiket, amik amiatt keletkeztek, mert a
Merchant Shipping Act of 1988 hatálybalépésétõl 1989. április
1-jétõl esetenként változó idõtartamon keresztül nem tudtak ke-
reskedelmi hajózási tevékenységet folytatni.

A Divisional Court annak ismeretében tette fel kérdéseit az
Európai Bíróságnak az elõzetes határozatot kérõ eljárásban,
hogy a felperesek pusztán az angol jog alkalmazása esetén nem
kaphatnának kártérítést.69 A Divisional Court két kérdést tett fel
az Európai Bíróságnak. Elõször két alkérdésben részletezve azt
vetette fel, hogy a közösségi jog alapján jár-e kártérítés a
Factortame III-ügy kárt szenvedett hajótulajdonosainak és me-
nedzsereinek, aztán pedig két alkérdésben aziránt érdeklõdött,
hogy milyen típusú károkat foghat át a felpereseknek esetleg já-
ró kártérítés.

8.4. A Factortame I-ügy ítélete (1989)

A Factortame üggyel korábban két alkalommal foglalkozott már
az Európai Bíróság is. Elõször az Egyesült Királyság legfelsõbb
bírósága, a House of Lords kért elõzetes határozatot a Divisio-
nal Court ideiglenes intézkedésének megítéléséhez.70 Késõbb pe-
dig a Divisional Court kért elõzetes határozatot arról, hogy az
elõtte megtámadott regisztrációs rendszer sérti-e a közösségi jo-
got. Ebben az utóbbi, úgynevezett Factortame II-ügyben már
megállapította az Európai Bíróság azt, hogy az 1988. évi angol
Mechant Shipping Act felperesek által sérelmezett szabályai sér-
tik a közösségi jogot, különösen az EGK-Szerzõdés 52. cikkét.71

Közben az EGK Bizottsága az EGK-Szerzõdés 169. cikke alap-
ján eljárást indított az Egyesült Királyság ellen, annak kikény-
szerítésére, hogy az módosítsa az 1988. évi Merchant Shipping
Act-et. Ebben az eljárásban a Bizottság a Merchant Shipping
Act-nek pusztán az állampolgársági szabályai miatt emelt kifo-
gást, de azt is indítványozta, és ezt az Európai Bíróság is elõírta
1989. október 10-ei „order”-jében, hogy az Egyesült Királyság
ideiglenesen függessze fel a törvény alkalmazását.72 Ezt követõen
az Egyesült Királyság 1989. november 2-ai hatállyal részben

módosította is a Merchant Shipping Act-et. Errõl azonban – lé-
vén, hogy csak a hajótulajdonosokra vonatkozó állampolgársági
szabályok kerültek módosításra – az Európai Bíróság 1991. ok-
tóber 4-ei ítéletében azt állapította meg, hogy az Egyesült Ki-
rályság elmulasztotta teljesíteni az EGK-Szerzõdés 7., 52., és
221. cikkei alapján fennálló kötelezettségeit.

A Divisional Court 1991. október 2-ai végzésével elrendelte
az Európai Bíróság Case C-221/89 Factortame II ítéletének vég-
rehajtását és 79 felperest felhívott arra, hogy részletezzék a köz-
lekedési miniszterrel (Secretary of State for Transport) szemben
kártérítési követeléseiket. 1992. november 18-ai végzésével a
Divisional court további társaságokat is felhívott arra, hogy fel-
peresként csatlakozzanak, a 37. rendû felperesnek, a Rawlings
(Trawling) Limited társaságnak pedig lehetõvé tette, hogy kár-
térítési igényét felemelve módosítsa keresetét.

1989. május 18-i ítéletével, melyet a Bíróság 1989. július 10-
én vett kézhez, a House of Lords az EGK-szerzõdés 177. cikke
alapján elõzetes határozatot kérve két kérdést utalt a Bíróság elé
a közösségi jog értelmezésérõl. A Lordok Háza által az Európai
Bíróság elé utalt kérdések a nemzeti bíróságok ideiglenes káreny-
hítést lehetõvé tevõ hatáskörének mértékére vonatkoztak azok-
ban az esetekben, amikor a közösségi jog alapján igényelt jogok-
ról van szó.

A kérdések a közlekedési miniszter ellen a Factortame Ltd. és
más, az Egyesült Királyság jogszabályai szerint bejegyzett társa-
ságok, valamint e társaságok igazgatói és részvényesei (a továb-
biakban együttesen: „az alapeljárás panaszosai”) ellen indított el-
járásban merültek fel, akik közül a legtöbben spanyol állampol-
gárok.

Az eljárás alperesei 95 olyan halászhajó tulajdonosai, illetve
üzemeltetõi, melyeket az 1894. évi kereskedelmi hajózásról
szóló törvény alapján a brit vízi jármûvek nyilvántartásába je-
gyeztek be. E vízi jármûvek közül 53-at eredetileg Spanyolor-
szágban jegyeztek be és azokat spanyol zászló alatt üzemeltették,
de 1980 után különféle idõpontokban átvezették azokat a brit
nyilvántartásba. A fennmaradó 42 hajó mindig is az Egyesült Ki-
rályság nyilvántartásában szerepelt, ezeket az érintett társaságok
különféle idõpontokban, fõleg 1983 után, vásárolták meg.

A brit halászhajók nyilvántartására vonatkozó jogszabályi ke-
reteket az 1988. évi kereskedelmi hajózásról szóló törvény 11.
szakasza, valamint az 1988. évi kereskedelmi hajózásról szóló
rendelet (halászhajók nyilvántartásba vétele) radikálisan megvál-
toztatta. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Királyság azért módosí-
totta az elõzõ jogszabályt, hogy véget vessen a „kvótakijátszás”-
nak nevezett gyakorlatnak, ami az Egyesült Királyság szerint azt
jelenti, hogy halászati kvótáit olyan hajók „rabolják le”, amelyek
brit zászló alatt üzemelnek, de az Egyesült Királysággal semmi-
lyen valós kapcsolatuk nincs.

Az 1988. évi törvény egy új nyilvántartás létrehozásáról ren-
delkezett, amelybe a hatálybalépéstõl fogva minden brit halász-
hajót be kell jegyezni, beleértve azokat is, amelyeket az 1894. évi
törvény alapján vezetett régi általános nyilvántartásba már beje-
gyeztek. Az új nyilvántartásba azonban csak az 1988. évi törvény
14. §-ában lefektetett feltételeknek megfelelõ halászhajókat lehe-
tett felvenni.

Az említett jogszabály 14. szakaszának (1) bekezdése arról
rendelkezik, hogy a közlekedési miniszter által meghatározandó
felmentéstõl függõen, valamely halászhajó az új nyilvántartásba
csak akkor jegyezhetõ be, ha:

„a) a hajó brit tulajdonban áll;
b) a hajót az Egyesült Királyságból irányítják és ellenõrzik;

valamint
c) a hajó bérlõje, vezetõje vagy üzemeltetõje megfelelõ sze-

mély vagy társaság.”
A 14. § (2) bekezdése szerint a halászhajó akkor tekinthetõ

brit tulajdonban állónak, ha a hajó tulajdonjoga teljes egészében
egy vagy több megfelelõ személy vagy társaság tulajdonában van
és a hajó haszonélvezõi is egy vagy több megfelelõ társaság, vagy
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nem kevesebb, mint 75%-ban egy vagy több megfelelõ személy.
A 14. § (7) bekezdése szerint „megfelelõ személy” olyan sze-
mélyt jelent, aki brit állampolgár és aki állandó lakosként az
Egyesült Királyságban telepedett le; a „megfelelõ társaság” olyan
társaságot jelent, amelyet az Egyesült Királyságban jegyeztek be,
amelynek ott van a székhelye; amely részvényeinek legkevesebb
75%-át egy vagy több megfelelõ személy vagy társaság birtokol-
ja és igazgatóinak legalább 75%-a megfelelõ személy.

Az 1988. évi törvény és az 1988. évi rendelet 1988. decem-
ber 1-jén lépett hatályba. Az 1988. évi törvény 13. §-a szerint
azonban, a korábbi törvény alapján végrehajtott bejegyzések ér-
vényességét kiterjesztették egy átmeneti idõszakra, 1989. már-
cius 31-ig.

1989. augusztus 4-én a Bizottság eljárást indított a Bíróság
elõtt az EGK-Szerzõdés 169. cikke alapján annak megállapítása
végett, hogy az 1988. évi törvény 14. §-ában meghatározott ál-
lampolgársági követelmény lefektetésével az Egyesült Királyság
elmulasztotta az EGK-szerzõdés 7., 52. és 221. cikke szerinti kö-
telezettségeinek teljesítését. Egy másik dokumentumban, melyet
a Bíróság Ügykezelõ Irodája ugyanezen a napon vett kézhez, a
Bizottság kérelemmel fordult a Bírósághoz, ideiglenes intézke-
dést kérve, amely megkövetelné az Egyesült Királyságtól, hogy
függessze fel ezen állampolgársági követelmények alkalmazását
más tagállamok állampolgárai és azon halászhajók tekintetében,
amelyek 1989. március 31-ig brit halászati engedéllyel brit zász-
ló alatt halásztak. A 246/89. R Bizottság- v. Egyesült Királyság-
ügyben meghozott 1989. október 10-i végzésével a Bíróság el-
nöke helyt adott a kérelemnek. E végzés alapján az Egyesült Ki-
rályság 1989. november 2-i hatállyal törvényerejû rendelettel
módosította az 1988. évi törvény 14. §-át.

A fellebbezési eljárás kezdeményezésekor az alapeljárás pana-
szosainak 95 hajója az 1988. évi törvény 14. §-a szerinti bejegy-
zési feltételek közül egyet vagy többet nem tudott teljesíteni, és
így az új nyilvántartásba azokat nem jegyezték be.

Mivel ezeket a hajókat 1989. április 1-jétõl megfosztották ha-
lászati joguktól, az érintett társaságok bírósági felülvizsgálati ké-
relmükben a közösségi joggal való összeegyeztethetõsége alapján
megtámadták az 1988. évi törvény II. részét. A jogerõs ítélet
meghozataláig ideiglenes kárenyhítést is kértek bírósági felül-
vizsgálatra vonatkozó kérelmükben.

1989. március 10-i ítéletében a Queen’s Bench Division,
Divisional Court (a Királynõ Ítélõszéke egyik kollégiuma): (i)
úgy döntött, hogy felfüggeszti az eljárást, és az EGK-Szerzõdés
177. cikke alapján elõzetes határozati eljárást kezdeményez az el-
járás során felmerült közösségi joggal kapcsolatos kérdésekrõl és
(ii) elrendelte, hogy ideiglenes kárenyhítésként az 1988. évi tör-
vény II. részének és az 1988. évi rendeletnek az alkalmazását a
felperesekkel szemben függesszék fel.

1989. március 13-án a közlekedési miniszter fellebbezett a
Divisional Court ideiglenes kárenyhítést elrendelõ végzése ellen.
1989. március 22-i ítéletében a Fellebbviteli Bíróság (Court of
Appeal) kimondta, hogy a nemzeti jog alapján a bíróságnak
nincs hatásköre ideiglenes kárenyhítésként a Parlament törvényei
alkalmazásának felfüggesztésére, és ezzel hatályon kívül helyezte
a Divisional Court végzését.

Az ügyet a Lordok Háza elé vitték, amely meghozta 1989. má-
jus 18-i, fent említett ítéletét. Ítéletében elõször is megállapította,
hogy megalapozott az alapeljárás panaszosainak az az állítása,
hogy helyrehozhatatlan kárt szenvednek, ha az általuk kért ideig-
lenes kárenyhítést nem adják meg nekik. Azonban azt is kimond-
ta, hogy a nemzeti jog alapján az angol bíróságoknak nincs hatás-
körük egy elõttük fekvõ ügyben ideiglenes kárenyhítést megítélni.
Konkrétan kimondta, hogy az ilyen kárenyhítés megítélését a szo-
kásjog azon régi szabálya zárja ki, miszerint ideiglenes intézkedés
nem hozható a Korona, azaz a kormány ellen, együtt azzal az elõ-
feltevéssel, hogy a Parlament által meghozott törvény összhang-
ban áll a közösségi joggal mindaddig, ameddig annak összeegyez-
tethetetlenségére vonatkozó határozat nem születik.

A Lordok Háza ez után azt a kérdést vizsgálta, hogy függet-
lenül a nemzeti jog szabályától, az angol bíróságoknak a közös-
ségi jog alapján van-e hatáskörük ideiglenes intézkedés megho-
zatalára a Korona ellen.

Következésképpen azt a nézetet tette magáévá, hogy a vita a
közösségi jog értelmezésére vonatkozó kérdést vet fel, és ezért a
Lordok Háza az EGK-Szerzõdés 177. cikke alapján úgy döntött,
hogy felfüggeszti az eljárást mindaddig, amíg a Bíróság elõzetes
határozatot nem hoz az alábbi kérdésekrõl:

„(1) Amennyiben:
(i) egy, a nemzeti bíróság elõtt álló fél azt állítja, hogy a kö-

zösségi jog alapján olyan jogok kedvezményezettje, amelyeknek
közvetlen hatályuk van a nemzeti jogban („az alanyi jogok”);

(ii) valamely világosan megfogalmazott intézkedés alkalmazá-
sa automatikusan megfosztja a felet az érvényesítendõ jogoktól;

(iii) komoly érvek szólnak az alanyi jogok fennállása mellett
és ellen, és a nemzeti bíróság elõzetes határozatot kért a 177. cik-
ke alapján arra vonatkozóan, hogy az érvényesítendõ jogok fenn-
állnak-e;

(iv) a nemzeti jogban létezik egy olyan elõfeltevés, hogy a
kérdéses nemzeti intézkedés mindaddig összhangban áll a közös-
ségi joggal, ameddig azt azzal összeegyeztethetetlennek nem
nyilvánítják;

(v) a nemzeti bíróságnak nincs joga ideiglenes védelemben
részesíteni az alanyi jogokat azzal, hogy felfüggeszti a nemzeti
intézkedés alkalmazását az elõzetes határozat meghozataláig;

(vi) amennyiben az elõzetes határozat az alanyi jogok mellett
szól, az ilyen jogok kedvezményezettje feltehetõleg helyrehoz-
hatatlan kárt szenved, kivéve, ha ilyen ideiglenes védelemben ré-
szesül;

a közösségi jog:
a) kötelezi-e a nemzeti bíróságot, hogy az alanyi jogokat ilyen

ideiglenes védelemben részesítse; vagy
b) feljogosítja-e a bíróságot, hogy ilyen ideiglenes védelem-

ben részesítse az alanyi jogokat?
(2) Ha az 1. a) kérdésre negatív válasz, az 1. b) kérdésre pe-

dig igenlõ válasz születik, milyen kritériumokat kell alkalmazni
annak eldöntésére, hogy az alanyi jogokat a Bíróság ilyen ideig-
lenes védelemben részesítse?”

A Lordok Háza által felvetett elõzetes kérdés lényegében arra
vonatkozik, hogy az a nemzeti bíróság, amelyik egy elõtte fekvõ
közösségi jogot érintõ ügyben úgy véli, hogy az ideiglenes kár-
enyhítés megítélésének egyetlen akadálya a nemzeti jog valamely
szabálya, köteles-e az ilyen szabályt nem alkalmazni.

A kérdés megválaszolásakor az Európai Bíróság rámutatott,
hogy 1978-ban, a Simmenthal SpA-ügyben hozott ítéletében73

az Európai Bíróság már kimondta, hogy a közösségi jog közvet-
lenül alkalmazandó szabályait „teljes körûen és egységesen kell
alkalmazni minden tagállamban hatálybalépésük napjától fogva
mindaddig, ameddig azok hatályban vannak.” Valamint az
Európai Bíróság azt is megállapította, hogy „a közösségi jog el-
sõdlegessége elvének megfelelõen az EGK-Szerzõdés rendelke-
zései és az intézmények közvetlenül alkalmazandó rendelkezései,
valamint a tagállamok nemzeti joga közötti viszony olyan, hogy
az ilyen rendelkezések és intézkedések hatálybalépésüktõl fogva
automatikusan alkalmazhatatlanná teszik a nemzeti jog bármely,
velük ellentétes rendelkezését”74.

Az Európai Bíróság esetjogának megfelelõen a nemzeti bíró-
ságok feladata az EGK-Szerzõdés 5. cikkében meghatározott
együttmûködési elv alkalmazása során biztosítani azt a jogi vé-
delmet, amelyre az egyének a közösségi jog rendelkezéseinek
közvetlen hatálya folytán jogosultak.

Az Európai Bíróság azt is kimondta, hogy a nemzeti jogrend-
szer minden olyan rendelkezése és bármilyen olyan törvényho-
zási, közigazgatási vagy bírósági gyakorlata, amely sérti a közös-
ségi jog érvényesülését azzal, hogy elvonja az ilyen törvények
alkalmazására hatáskörrel rendelkezõ nemzeti bíróságtól azt a
jogkört, hogy alkalmazásának pillanatában minden szükségeset
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megtehessen az olyan nemzeti törvényi rendelkezések figyelmen
kívül hagyására, amelyek akár csak ideiglenesen is, de akadályoz-
hatják a közösségi szabályok teljes körû érvényesülését, össze-
egyeztethetetlenek azokkal a követelményekkel, amelyek a kö-
zösségi jog lényegét képezik75.

Hozzá kell tenni, hogy a közösségi jog teljes hatályosulását
éppen úgy megsérti az, ha a nemzeti jog valamely szabálya meg-
akadályozza a közösségi jog hatálya alá tartozó valamely jogvitát
tárgyaló bíróságot abban, hogy ideiglenes kárenyhítést ítéljen
meg annak érdekében, hogy biztosíthassa a közösségi jog alap-
ján érvényesítendõ jogokra vonatkozó, késõbbiekben megho-
zandó ítélet teljes körû hatályosulását. Ebbõl következik, hogy
az a bíróság, amely ilyen körülmények között megítélné az ide-
iglenes enyhítést, ha nem létezne a nemzeti jog adott szabálya,
köteles az ilyen szabályt figyelmen kívül hagyni.

Ezt az értelmezést erõsíti meg az EGK-Szerzõdés 177. cikké-
vel létrehozott rendszer, melynek hatékonysága sérülne, ha vala-
mely nemzeti bíróság, miután felfüggesztette az eljárást, várva az
Európai Bíróság válaszát az elõzetes határozati eljárás keretében
elé utalt kérdésre, nem tudna ideiglenes kárenyhítést adni, amed-
dig meg nem hozza ítéletét a Bíróság által adott válasz után.

Következésképpen a felvetett kérdésre az Európai Bíróság azt
a választ adta, hogy a közösségi jogot úgy kell értelmezni, hogy
az a nemzeti bíróság, amely az elõtte fekvõ közösségi jogot érin-
tõ ügyben úgy véli, hogy az ideiglenes kárenyhítés megítélésének
egyetlen akadálya a nemzeti jog valamely szabálya, köteles az
ilyen szabályt figyelmen kívül hagyni.

8.5. Az Európai Bíróság ítélete az egyesített Brasserie-
és Factortame III-ügyekben (1996)

Az Európai Bíróság 1996. március 5-én hirdetett ítéletet az
egyesített Brasserie- és Factortame III-ügyekben. Az a tény,
hogy az ügyek elõadó bírája Rodriges Iglesias, az Európai Bíró-
ság elnöke volt, kiemelten is jelezte az ítélet fontosságát. Az íté-
let rendelkezései a következõk voltak:

1. Alkalmazni kell azt a elvet, mely szerint a tagállam köteles
megtéríteni az egyéneknek a közösségi jog állam általi megsérté-
sével okozott kárt abban az esetben is, ha a nemzeti törvényho-
zás felelõs a kérdéses jogsértésért.

2. Ha a közösségi jog megsértése a tagállam részérõl a nemze-
ti törvényhozás olyan tevékenységének tulajdonítható, melynek
gyakorlása során széles diszkrecionális lehetõsége van atekintet-
ben, hogy törvényhozási megoldások között válasszon, a tör-
vényhozási aktus által károsodó egyének akkor jogosultak kár-
térítésre, ha a megsértett közösségi jogszabály alanyi jogokat
szándékozott rájuk ruházni („intended to confer rights upon
them”), ha a jogsértés megfelelõen súlyos („sufficiently serious”),
és okozati kapcsolat áll fenn a jogsértés és az egyének által el-
szenvedett kár között. Ennek értelmében az állam meg kell hogy
térítse a közösségi jog neki tulajdonítható megsértésének követ-
keztében elõálló veszteséget és tényleges kárt, összhangban nem-
zeti felelõsségi jogával. Az alkalmazásra kerülõ nemzeti jogsza-
bályok által rögzített feltételek azonban nem lehetnek kedvezõt-
lenebbek azoknál a feltételeknél, amelyeket a hasonló igényeknek
az érvényesítéséhez az adott nemzeti jog elõír, illetve gyakorlati-
lag nem lehetetleníthetik vagy jelentõsen nem nehezíthetik a kár-
térítés elérhetõségét. 

3. Az alkalmazásra kerülõ nemzeti jogrendszer alapján a vesz-
teség és a tényleges kár megtérítése nem tehetõ a jogsértésért fe-
lelõs állami szerv vétkességétõl (szándékosság és gondatlanság)
függõvé azon túlmenõen, hogy a közösségi jog megfelelõen sú-
lyos („suffciently serious”) megsértésének megállapítása elõfelté-
tele a kárigény érvényesíthetõségének.

4. A közösségi jog megsértésével az egyéneknek okozott vesz-
teségnek és tényleges kárnak a tagállamok általi megtérítése mér-
tékét tekintve összhangban kell hogy legyen az elszenvedett vesz-

teséggel és kárral. A közösségi jog megfelelõ rendelkezéseinek
hiányában minden tagállam nemzeti jogrendszere kell, hogy
rögzítse a kártérítés mértékét meghatározó kritériumokat. De
ezek a kritériumok nem lehetnek kedvezõtlenebbek, mint azok,
amelyeket az adott nemzeti jog alapján érvényesítésre kerülõ más
hasonló követelések és keresetek megítélésére alkalmaznak, és
nem lehetnek olyanok, amelyek a gyakorlatban lehetetlenné te-
szik vagy jelentõsen megnehezítik a kártérítés elérhetõségét.
Nem áll összhangban a közösségi joggal az olyan nemzeti jog-
szabály, amely általánosan akként korlátozza a bizonyos, külö-
nösen védett egyéni érdekekben okozott kárért megítélhetõ kár-
térítést, hogy abból kizárja az elmaradt hasznot. Ezenkívül le-
hetõvé kell tenni az olyan speciális kártérítések megítélését is a
közösségi jogon alapuló követelések és keresetek esetében, mint
amilyen az angol jogban az „exemplary damages”, ha ilyen kár-
térítéseket a nemzeti jogon alapuló más hasonló követelések és
keresetek esetében is meg lehet ítélni.

5. A tagállamok egyénekkel szembeni kártérítési kötelezettsé-
ge a közösségi jog államnak tulajdonítható megszegésével oko-
zott veszteségért és tényleges kárért nem korlátozható az olyan
kárra, amely annak az ítéletnek a közzétételét követõen állott elõ,
amelyben a Bíróság megállapította az adott jogsértést.

8.6. A jogharmonizációért való állami kárfelelõsség
kritériumainak differenciálódása

8.6.1. A British Telecommunications-ügyben hozott
ítélet (1996)

Ebben, a témánkkal összefüggõ ügyben 1996. március 26-án
hozott ítéletet az Európai Bíróság. A British Telecommunic-
ations elnevezéssel ismertté vált ezen esetben egy elsõ fokon eljárt
angol bíróság, egy Divisional Court kért elõzetes határozatot az
Európai Bíróságtól. A 90/531/EGK számú tanácsi direktíva
8/1/cikkének az értelmezésével kapcsolatban tett fel kérdéseket.
Ez az irányelv a víz, energia, közlekedés és telekommunikáció
szektorokban mûködõ egységek beszerzési eljárásait szabályozta.
A British Telecommunications nevû társaság az Egyesült Király-
ság kormányával szemben indított perében a „Schedule 2 to the
Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992” elne-
vezésû szabályzat megsemmisítését, valamint a szabályzat alkal-
mazása következtében általa elszenvedett károk megtérítését kö-
vetelte. Az Egyesült Királyság ebben a szabályzatban vette át a
90/531/EGK számú tanácsi irányelvet. A British Telecommu-
nications azt kifogásolta, hogy az Egyesült Királyság önkényesen
határozta meg, hogy mely telekommunikációs szolgáltatások le-
gyenek kizárva az irányelv 8/1/cikkének az alkalmazásából.

A Divisional Court négy kérdést tett fel az Európai Bíróság-
nak. Közülük az utolsó volt a kárfelelõsségi természetû. Ebben
vetette fel az angol bíróság azt, hogy terheli-e kárfelelõsség a tag-
államot, ha tévedett az adott irányelv adott cikkének az átvétele
során. Az Európai Bíróság ítéletében megállapította, hogy az
Egyesült Királyság a 90/531/EGK számú tanácsi irányelv imple-
mentációja során olyan megoldást választott, amelyre nem volt
joga. Jogsértést követett tehát el az Egyesült Királyság, de a fel-
peressel szemben a Bíróság szerint mégsem tartozik kárfelelõs-
séggel. Az Európai Bíróság British Telecommunications ítéleté-
nek az a gondolatmenete, hogy ebben az ügyben a tagállamnak
a közösségi irányelv helytelen átvételében megnyilvánuló jogsér-
tése más jellegû, mint a Brasserie és Factortame III-ügyek tagál-
lami jogsértései. A British Telecommunications-ügyben az a
mód, ahogy a tagállam megsértette a közösségi jogot, nem volt
megfelelõen súlyos („sufficiently serious”). Az Egyesült Király-
ság nem sértette meg ugyanis nyilvánvalóan és súlyosan a ha-
tásköre gyakorlásának korlátait76. A tagállami jogsértések elbí-
rálásánál a Brasserie és a Factortame III-ügyek ítélete szerint is
figyelembe kell venni azt, hogy a megsértett jogszabály világos
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és pontos volt-e.77 Az adott esetben a problematikus közösségi
jogszabály, a 90/531/EGK számú tanácsi irányelv 8/1/cikke vi-
szont pontatlan szövegezésû. Annak értelmezése során az Egye-
sült Királyság jóhiszemûen járt el. Erre utal az is, hogy a Bizott-
ság sem kifogásolta az adott irányelv átvételének angol módját,
és az Európai Bíróság korábbi esetjoga sem szolgált más értel-
mezéssel, valamint hogy más tagállamok is osztották az irányelv
átvételével kapcsolatos angol álláspontot.78

8.6.2. A Hedley Lomas-ügyben hozott ítélet (1996)

A Hedley Lomas-ügyben79 1993. január 10-én az angol High
Court of Justice Queen’s Bench Division utalt elõzetes határoza-
ti kérdéseket az Európai Bíróság elé az elõtte folyamatban lévõ
per kapcsán.

Az ír Hedley Lomas Ltd. elnevezésû cég azért indított pert az
angol állam ellen, mert az Egyesült Királyság Mezõgazdasági
Minisztériuma nem adta meg a Hedley Lomas által kért enge-
délyt élõbirka exportjára, egy meghatározott spanyol vágóhídra.
A minisztérium indokolása szerint ugyanis a spanyol vágóhidak
nem feleltek meg a 74/577. számú EGK tanácsi irányelv köve-
telményeinek. A hivatkozott irányelv a tagállamok állatvédelem-
mel kapcsolatos jogi szabályozásainak egyenlõtlenségeit volt hi-
vatott megszüntetni, mivel azok közvetlenül befolyásolták a kö-
zös piac mûködését. A 74/577. számú EGK irányelv rendelke-
zett az állatok leölés elõtti elkábításáról a vágóhidakon, és rész-
letesen szabályozta annak módját és eszközeit.

Az Egyesült Királyság Mezõgazdasági Minisztériuma arról
értesült, hogy Spanyolország hazai jogába iktatta ugyan az irány-
elvben foglaltakat, annak megszegéséhez azonban semmilyen
szankciót nem fûzött, így a spanyol vágóhidakon nem tartották
be az irányelv rendelkezéseit. Ezért az Egyesült Királyság általá-
nos élõállat exporttilalmat vezetett be Spanyolországgal szem-
ben. 1990-ben már a Bizottság is számon kérte Spanyolországon
az irányelv végrehajtását. A spanyol hatóságoktól kapott ga-
ranciákban bízva azonban a Bizottság 1992-ben eltekintett a
„169-es eljárás” megindításától, az Egyesült Királyságot pedig
tájékoztatta döntésérõl, miszerint az általános élõállat exporttila-
lom ellentétes az EK-szerzõdés 29. cikkével, és nem indokolha-
tó a 30. cikkével sem80.

Az Egyesült Királyság az exporttilalmat 1993. január 1-jei ha-
tállyal megszüntette, s az angol állam többszöri egyeztetés után
olyan kompromisszumot kötött Spanyolországgal, hogy csak az
államilag ellenõrzött, az elõírásoknak megfelelõ vágóhidakra
szállítják az exportált angol élõállatokat.

1992. október 7-én kért élõ birka exportra engedélyt a Hed-
ley Lomas Ltd. egy meghatározott spanyol vágóhídra. Az enge-
délyt nem kapta meg, annak ellenére, hogy tudomása szerint az
említett spanyol vágóhíd 1986 óta megfelelt az elõírásoknak, és
az angol hatóságoknak nem volt bizonyítékuk ennek ellenkezõjé-
rõl. A Hedley Lomas Ltd. annak eldöntését kérte a High Court
of Justice-tól, hogy az export engedély megtagadása ellentétes-e
az EK-szerzõdés 34. cikkével, illetve, hogy mekkora az okozott
kár. A brit minisztérium nem tagadta, hogy ezen döntése jelen-
tõs exportkorlátozást jelentett, de érvei szerint ezt az intézkedést
az EK-szerzõdés 36. cikke lehetõvé tette, és ez összhangban is
volt a közösségi joggal81. Mivel az ügy a közösségi jog értelmezé-
sét kívánta meg, a High Court of Justice az Európai Bíróságtól
kért elõzetes határozatot a következõ kérdésekben:

1. Egy szankció nélküli jogharmonizációs irányelv gátolja-e
a tagállamot az EK-Szerzõdés 36. cikke szerinti exportkorláto-
zó intézkedés meghozatalában, olyankor, ha ez az intézkedés
egy másik tagállam jogharmonizációs jogsértését akarja korri-
gálni ?

2. Ha az elsõ kérdésre adott válasz nemleges: az elsõ kérdés-
ben leírt körülmények alapján az EK-Szerzõdés 36. cikke általá-
nos exportilalomra, vagy az irányelv betartását nem bizonyító

vágóhidakra kiterjedõ hatályú exporttilalomra jogosítja-e fel a
tagállamot? 

3. Ha viszont az elsõ kérdésre adott válasz igenlõ: a tagállam
felelõs-e a közösségi jog alapján az EK-Szerzõdés 34. cikkének
megsértése miatt a kereskedõt ért, exporttilalomból fakadó kárért?
Ha igen, milyen feltételek mellett áll fenn a tagállam felelõssége, és
mi alapján számítható ki az okozott kár mértéke?

Az elsõ kérdésre az Európai Bíróság több korábbi ügyre82

való hivatkozással válaszolt. Álláspontja szerint egy tagállam
nem hozhat egyoldalú védelmi és egyben korrigáló intézkedése-
ket annak érdekében, hogy kiküszöbölje egy másik tagállam jog-
harmonizációs jogsértését. A második pontban felvetett lehetõ-
ségek egyike sem áll fenn tehát. A tagállam sem általános, sem
korlátozott exporttilalmat nem vezethet be. A harmadik kérdés-
re adott válaszában az Európai Bíróság ismét hivatkozott a
Braserie du Pecheur, és Factortame III-ítéletben rögzített elv-
rendszerre, miszerint a kártérítési igény akkor állhat fenn, ha az
állam által megsértett rendelkezés arra irányult, hogy az egyé-
nekre ruházzon jogokat, a jogsértés megfelelõ súlyú, illetve oko-
zati összefüggés áll fenn a tagállam jogharmonizációs kötelezett-
ségszegése és a károsult személy által elszenvedett kár között.

Az Európai Bíróság döntése szerint az elsõ feltétel teljesült,
mivel az EK-Szerzõdés 34. cikke azáltal, hogy korlátozza a tag-
államokat, egyben jogokat ruház az egyénekre, mely jogokat a
nemzeti bíróságoknak tiszteletben kell tartaniuk83. A második
feltételt illetõen az Európai Bíróság kimondta, hogy a közösségi
jog megsértése már önmagában is megfelelõen súlyos jogsértés-
nek minõsül, tekintve, hogy az irányelv nem nyújtott diszkre-
cionális lehetõséget a tagállamok számára. Ezért az Egyesült Ki-
rályság nem is volt abban a helyzetben, hogy az irányelvi rendel-
kezések Spanyolország részérõl történõ megsértését vizsgálja. 

A harmadik feltételben meghatározott okozati összefüggés
fennállásának megállapítása a tagállam nemzeti bíróságára tarto-
zik. Ezzel kapcsolatban a Francovich-ügy84 ítéletének 41–43.
pontjai szerint a tagállamnak a nemzeti joga szabályai alapján
kell kártérítést fizetnie. Ennek feltételei azonban nem lehetnek
kedvezõtlenebbek, mint a nemzeti jog alapján felvetõdõ más kö-
vetelések igényérvényesítési feltételei.

8.6.3. A Dillenkofer-ügyben hozott ítélet (1996)

A Dillenkofer and Others v. Germany-ügyben85 a bonni Land-
gericht intézett elõzetes határozati kérdéseket az Európai Bíróság-
hoz 1994. június 29-én. A német bíróság a 90/314. számú EGK
irányelv értelmezése kapcsán tett fel 12 kérdést. Az említett irány-
elv a szervezett utazásokkal foglalkozó utazási irodák számára írt elõ
az ügyfeleket védõ szabályokat a tájékoztatásról, az utazási szerzõ-
dés kötelezõ tartalmi elemeirõl és az esetleges fizetésképtelenség
esetére kötelezõ tartalékképzésrõl. Az irányelv tartalmának nemzeti
jogba való átültetésére a határidõ 1992. december 31-e volt.

A német törvényhozás 1994. június 24-én fogadta el az
irányelvet átültetõ törvényt, a német polgári törvénykönyv, a
BGB kiegészítéseként.86 E rendelkezések tartalmazták azt, hogy
az ügyfélnek visszajár az utazás ára, ha az utazásszervezõ fizetés-
képtelensége miatt az utazás elmarad, valamint hasonlóképpen
meg kell téríteni az utazásszervezõ csõdjét követõen a hazauta-
zással kapcsolatban felmerült összes tényleges költséget. A kö-
zösségi irányelvet átvevõ német törvény 1994. július 1-jén lé-
pett hatályba. Rendelkezései az ezen idõpont után kötött szer-
zõdésekre és az 1994. október 31. után megkezdett utazásokra
vonatkoztak.

A Dillenkofer-ügy felperesei, nevezetesen Erich Dillenkofer,
Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, vala-
mint Werner, Torsten és Ursula Knor azért nyújtottak be ke-
resetet, mert utazásukat az utazásszervezõ fizetésképtelensége
miatt vagy meg sem kezdhették, vagy saját költségükön kellett
hazautazniuk. Mivel semmilyen pénzbeni visszatérítést nem kap-
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tak, a német állam ellen indítottak pert, azt állítva, hogy a
90/314. számú EGK irányelv megfelelõ idõben történõ német
átvétele esetén védelemben részesülhettek volna. Keresetüket
az Európai Bíróság C-6/90. számú Francovich-ügyben hozott
ítéletére alapították, melyben az Európai Bíróság az elõzõek-
ben már kifejtett hármas feltételrendszer mellett megállapította
a tagállam kárfelelõsségét annak jogharmonizációs kötelezett-
ségszegése esetén. A felperesek érvelése szerint a Francovich-
ítéletben megfogalmazott kritériumok ebben az ügyben is fenn-
álltak.

Az alperes német állam azonban kétségbe vonta a Franco-
vich-ítélet felelõsségi követelményeinek fennállását. Az volt az ál-
láspontja, hogy bármely irányelv késedelmes átvétele esetén csak
akkor állhat fenn a tagállam kárfelelõssége, ha a tagállam részé-
rõl megfelelõen súlyos87 jogsértés történt.

A bonni Landgericht-nek az Európai Bíróság elé terjesztett
kérdései közül több is kapcsolatban állt a Francovich-ítélet lénye-
gével. A 90/314. számú EGK irányelv ruházott-e jogokat az
egyénekre, és ezen jogok tartalma pontosan meghatározható-e
az irányelv rendelkezései alapján? Németország jogsértése meg-
felelõen súlyosnak minõsült-e? Melyek az irányelv minimális kö-
vetelményei, amiket a tagállamnak az egyének számára biztosíta-
ni kell? Eleget tett-e Németország az irányelv védelmi szándéká-
nak az azt átvevõ német törvény rendelkezéseivel?

Mindezen kérdések lényegét az Európai Bíróság abban kon-
centrálta, hogy az irányelv megadott határidõn belüli átvételének
elmulasztása (késedelmes átvétele) önmagában, per se megfelelõ-
en súlyos jogsértésnek minõsül-e ahhoz, hogy a kárt szenvedett
egyéneknek kártérítési igényt biztosítson, vagy pedig utóbbihoz
más feltételeknek is teljesülniük kell. Az Európai Bíróság koráb-
bi ítéleteire hivatkozva (Francovich88, a Brasserie du Pecheur89, a
Factortame90, a British Telecommunications91 és a Hedley
Lomas92-ítéletek) állapította meg, hogy a tagállam jogharmoni-
zációs kötelezettségszegésébõl eredõ kárfelelõssége akkor áll
fenn, ha a megsértett rendelkezés arra irányult, hogy jogokat ru-
házzon az egyénekre, ha a jogsértés megfelelõen súlyos, és ha
közvetlen okozati összefüggés áll fenn a jogharmonizációs köte-
lezettségszegés és az egyének által elszenvedett kár között.
A megfelelõen súlyos jogsértés fogalmát az Európai Bíróság ko-
rábbi ítélkezési gyakorlatára figyelemmel úgy határozta meg,
hogy egy jogharmonizációs kötelezettségszegés egyrészt akkor
megfelelõen súlyos, ha a tagállam jogalkotó hatalma gyakorlása
kapcsán nyilvánvalóan és súlyosan átlépi hatalmának korlátait;
másrészt, ha a tagállamnak nem is volt diszkrecionális jogalkotói
jogköre. E fenti két esetben a puszta kötelezettségszegés megfe-
lelõen súlyos jogsértésnek minõsül, és semmilyen további krité-
rium vizsgálata sem szükséges az állami kárfelelõsség megállapí-
tásához, azon túl, hogy az irányelv rendelkezéseibõl pontosan
meghatározható jogokat ruházott az egyénekre, és hogy fennáll
a közvetlen okozati összefüggés a tagállam jogsértése és az el-
szenvedett kár között.

Az Európai Bíróság a késõbb sokat hivatkozott Dillenkofer-
ügyben93 tehát arról rendelkezett, hogy ha a tagállam megha-
tározott idõn belül nem teszi meg az irányelv céljának megva-
lósításához szükséges intézkedéseket, az már önmagában is
megfelelõen súlyos jogsértésnek minõsül. Ha tehát a tagállam el-
mulasztja az irányelv átvételét, akkor nincs szükség a British
Telecommunications-ítéletben felállított szubjektív felelõsségi
kritériumok vizsgálatára. Ebbõl következõen azok az egyének,
akikre az irányelv tartalmilag pontosan meghatározható jogokat
ruházott, kártérítést követelhetnek, ha az õket ért károsodás és a
tagállam jogharmonizációs kötelezettségszegése között közvet-
len okozati összefüggés áll fenn.

A Dillenkofer-ítéletben az Európai Bíróság gondolkodásának
diferenciálódása figyelhetõ meg. Ebben az ítéletében tett megkü-
lönböztetést az Európai Bíróság a tagállami kárfelelõsség krité-
riumait illetõen, az irányelvek átvételének elmulasztására és az
irányelvek nem megfelelõ átvételére vonatkozóan. 

Az elõzõekben már idézett British Telecommunications-ügy
a nem megfelelõ átvétel esetére szolgál példaként. Ennek az ügy-
nek az ítéletében az Európai Bíróság ugyanis a hagyományos há-
rom Francovich feltétel mellett (a kérdéses irányelv jogokat
ruház az egyénekre; a jogsértés megfelelõen súlyos; közvetlen
okozati összefüggés áll fenn az egyéneknek okozott károk és a
közösségi jog tagállam általi megsértése között) szubjektív fele-
lõsségi kritériumokat is vizsgált az állami felelõsség megállapítá-
sához. Ezeknek lényege az volt, hogy a tagállam eljárásának jó-
hiszemûségét vizsgálták. Eszerint a teszt szerint például, ha a
kérdéses irányelv megfogalmazása nem volt egyértelmû, akkor a
tagállam mentesülhetett a felelõsség alól. Számára kedvezõ ered-
ménnyel hivatkozhat a tagállam jóhiszemûségének bizonyítéka-
ként más tagállamok hasonló interpretációjára is, vagy arra,
hogy a Bizottság nem emelt kifogást az irányelv nemzeti átvé-
telérõl gondoskodó jogszabály elfogadásakor, illetve, hogy az
Európai Bíróság eddigi esetjoga sem szolgált más értelmezéssel.

Teljesen más a helyzete a tagállamnak akkor – és így szigo-
rúbb megítélés alá tartozik –, ha az a rendelkezésére álló megha-
tározott jogharmonizációs határidõn belül mulasztotta el átül-
tetni belsõ jogrendszerébe az irányelvet. Ekkor ugyanis egyfajta
objektív állami kárfelelõsség áll fenn a károsultakkal szemben.
Önmagában az átvétel elmulasztása megalapozza a tagállam fe-
lelõsségét – természetesen a már említett, Francovich-határozat-
ból ismert kritériumok fennállása mellett. 

9. Új kárfelelõsségi alakzat?

Tíz év múlva… már a magyar jogirodalomban is megjelentek az
Európai Bíróság állami kárfelelõsségi gondolkodását elemzõ
írások. Király Miklós azt állapította meg, hogy az Európai Bí-
róság egy új típusú felelõsségi alakzatot teremtett a tagállamok
vonatkozásában. Szerinte ezt a felelõsségi formát világosan el
kell határolni az úgynevezett funkcionális immunitás kategóriá-
jától, „…amikor egy állam azért marasztalható egy magánjogi
vitában mert az igény alapja egy olyan ügyletkötés, ahol az ál-
lam maga is kereskedõként, vállalkozóként járt el. Itt viszont az
érintett tagállam éppenséggel szuverénként, azaz jogalkotó
hatalomként elkövetett mulasztása miatt kényszerül – igaz mö-
göttes – magánjogi felelõsséget vállalni. Az állam felel tehát a
házaló kereskedõ vagy az utazási iroda és a biztosítótársaság
helyett azért, mert nem alkotta meg idõben vagy megfelelõ
módon a közösségi irányelv által elvárt nemzeti normát, s így a
fogyasztó nem várhat kártérítést a vele szerzõdõ féltõl. Ráadásul
olyan felelõsségrõl van szó, amely alól az Európai Bíróság ez
idáig nem engedett kimentést, azaz nem tartotta igazolhatónak
az irányelv átvételének elmaradását. Bonyolítja e felelõsségi
forma megítélését, hogy a tagállam csak akkor felelõs, ha a jog-
alkotói mulasztása egyben a közösségi jog megsértését is jelenti.
Egyéb esetekben – legyen bármilyen súlyos a fogyasztók szá-
mára a jogszabályi rendezés elmaradása – az állam természe-
tesen nem lesz jogalkotói késlekedéséért marasztalható, hiszen
hiányzik az államot irányelv formájában kötelezõ jogalkotási pa-
rancs”94. 

Azt is kiemeli Király Miklós Irene Klauer alapján, hogy az
államok kártérítési felelõssége csak kiegészítõ jogi eszköz, vala-
miféle „Notbehelf”95. „Ezért igénybevétele elõtt elõbb le kell
folytatni az elsõdleges polgári eljárást. Amennyiben ezen alapel-
járásban valaki sikertelenül hivatkozik egy irányelv kínálta véde-
lemre – mert a vitában releváns direktívának nincs horizontális
közvetlen hatálya, és az értelmezési alapelv sem kínál segítséget
a hazai jog közösségi joghoz igazodó interpretációjához –, ak-
kor egy külön, azaz második eljárásban kísérelheti meg a sérel-
met szenvedett közösségi polgár, hogy a tagállam mulasztása
miatt szunnyadó jogaiért kártérítést követeljen a tagállamtól. Ez
rendkívül hosszadalmas és költséges módja az igényérvényesí-
tésnek. Esetenként bizonytalan lehet a tagállamot terhelõ kárté-
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rítési kötelezettség mértéke is, hiszen hogyan határozható meg
az a kár, ami azért érte a fogyasztót, mert az irányelv honosí-
tásának elmaradása miatt kevesebb tájékoztatást kapott arról
a szolgáltatásról (például szervezett utazás) amelyet igénybe
vett.”96

Király Miklós megállapításai figyelemre méltóak, a témáról
való további gondolkodást felvetései nyilvánvalóan elõre viszik.
A funkcionális immunitásra tett utalása azonban túlságosan váz-
latos és ebbõl adódóan félrevezetõ. Sokkal differenciáltabb és szé-

lesebb körû jelenség ugyanis a funkcionális immunitás annál,
mint ahogy azt a hivatkozott szerzõ tartja. Álláspontom szerint a
jogtudományi gondolkodásban egyelõre fontosabbnak tûnik az
állami kárfelelõsség és a jogalkotásért való kárfelelõsség, valamint
a jogalkotásért és a jogharmonizációért való állami kárfelelõsség
összekapcsolása, mint a funkcionális immunitási tan által megen-
gedett állami kárfelelõsség és a jogharmonizációért való EU-jogi
tagállami kárfelelõsség szétválasztása97. 

Dr. Kecskés László
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Az utaló magatartás (biztatási kár) a Ptk.-ban
és a bírói gyakorlatban

Bevezetés

Az utaló magatartás jogintézményének nincs nagy múltra vissza-
tekintõ tételes jogi szabályozása és bírósági gyakorlata. Ha azon-
ban behatóbban megvizsgáljuk a biztatási kárról kialakult jogiro-
dalmi, gyakorlati álláspontokat, hamar kiderül, hogy egy alapel-
vi szinten szabályozott, szubszidiárius intézményrõl van szó, me-
lyet „ha nincs más” alapon, számos kereseti kérelemben megta-
lálunk, bár kivételes jellegû szabályként kezeljük.

Milyen jellegzetességekkel bír tehát e jogintézmény?
Jelen tanulmánynak nem célja, hogy az utaló magatartás tör-

vényben meghatározott elemeit sorra véve, azokat elemezve be-
mutassa e jogintézmény „tankönyvi” jellemzõit, az azonban
igen, hogy a kártérítési jog ezen önállósodott, rendszertanilag a
kártérítési fejezeteket megelõzõ, de funkciójában azt kísérõ sze-
repben lévõ szabályáról a kényes pontokon kérdéseket tegyen fel,
megpróbáljon azokra válaszolni és elemezze a biztatási kár gya-
korlatát. Az utaló magatartás ugyanis a körülötte lévõ bizonyta-
lanságokkal, értelmezésekkel gyengítheti kártérítési jogunk ko-
herens rendszerét, de erõsítheti, ki is egészítheti azt, amennyiben
speciális kártelepítõ szabályát megfelelõen alkalmazzák.

A biztatási kár jogintézménye egyre nagyobb szerephez jut
mind az egyes gazdasági kapcsolatok rendezésénél, mind a Ptk.
újrakodifikálása kapcsán. Így szükséges pontosan megvilágítani
az utaló magatartás 

– rendszertani elhelyezkedésébõl eredõ problémáit, 
– alkalmazási körét, és
– a kártérítés általános szabályaihoz való viszonyát,
továbbá érdemes behatóbban foglalkozni a biztatási kár ál-

tal felvetett dogmatikai kérdésekkel és a bírósági gyakorlat ál-
tal kialakított értelmezésekkel, válaszokkal, még akkor is, ha a
szerzõ által képviselt álláspontok, gondolatok vitát és ellenér-
veket is szülhetnek. 

I. Az utaló magatartás a jogszabályban

1.1. Az utaló magatartás megjelenése

Az utaló magatartás (vagy annak szinonimájaként használt „biz-
tatási kár”) szabályozását a Polgári Törvénykönyv Bevezetõ ren-
delkezései között találhatjuk meg.

Hatályos jogunkban a Ptk. 6. §-ában definiált jogintézmény
iránt a magyar jogirodalomban Fürst László mutatott elõször
mélyebb érdeklõdést a század 20-as éveinek végén. Utaló maga-
tartások1 címû könyvében a biztatási kár (angolszász) gyökerei-
tõl kezdve elemzi a jogintézményt, akkor még hatályos jogszabá-
lyi háttér nélkül, sõt, még a Magánjogi Törvényjavaslat egyik
változata sem emelte paragrafussá e szabályt.

Az utaló magatartás jogszabályi megjelenése 1959-ig, a Pol-
gári Törvénykönyv kodifikációjáig váratott magára. Mielõtt
azonban rátérnénk a Ptk. 6. §-ának behatóbb elemzésére, érde-
kes megvizsgálni azt, hogy a jogalkotó milyen céltételezéssel lát-
ta el e jogintézményt, s talán így érthetõbbé válik, hogy a bíró-
ságok miként és miért töltik meg többlettartalommal, vagy ép-
pen hogyan szûkítik a biztatási kár törvényben (is) megfogalma-
zott intézményét. 

1.2. A Miniszteri Indokolás

A Ptk. Miniszteri Indokolása az utaló magatartásért való helytállás
territóriumát negatív módon úgy határozza meg, hogy az emberi

magatartásnak olyan megjelenési formáiért is felelõsséggel tartoz-
hatunk, amelyek sem a szerzõdéses, sem a jogellenes magatartáso-
kon alapuló jogviszonyok közé nem tartoznak, azaz nem tükröz-
nek egyértelmûen szerzõdési akaratot, de nem minõsülnek tiltott
cselekménynek sem. Amennyiben valaki ilyen magatartásban bíz-
va költekezik, vagy egyéb magatartást tanúsítva károsodik és a bi-
zalmat keltõ fél szándékosan járt el, a károsodó fél pedig jóhisze-
mû volt és a közönséges életfelfogás szerint az e bizalmon alapuló
eljárása indokoltnak tekinthetõ, sor kerülhet érdeksérelmének tel-
jes, vagy részbeni kompenzálására. Az Indokolás külön kiemeli,
hogy az érdek-kielégítésre nem kerülhet sor akkor, ha a károkozó
eljárása szerencsejáték-jellegûnek minõsíthetõ. A biztatási kár alap-
motívumai: a jóhiszemû bizalom más személy komolynak látszó
szándékos magatartásában és a felróhatóság a károkozói oldalon.2

1.3. A Ptk. 6. paragrafusa3

1.3.1. A Ptk. 6. §-a és a Miniszteri Indokolás diszharmóniája

A Ptk. nem tükrözi kellõképpen az Indokolás kívánalmait. Így
a törvényhely megfogalmazásából nem lehet egyértelmû követ-
keztetést levonni arra nézve, hogy az utaló magatartás alapján
a helytállás a szerzõdéses és a jogellenes magatartásokon ala-
puló jogviszonyok körén kívül esõ magatartásokért áll fenn.4

A biztatási kár Ptk.-n belüli rendszertani elhelyezkedése sem
támasztja alá az Indokolás által szabályozni kívánt felelõsségi
kört, azaz az olyan magatartásokért való helytállást, amelyek
sem szerzõdési akaratnak, sem tiltott cselekménynek nem mi-
nõsülnek, hiszen az alapelvi rendelkezések általában hiány-
pótló jelleggel bírnak, de egyben alkalmazandóak a Ptk. egésze
tekintetében5, úgy a Ptk. 6. §-a elsõsorban a kötelmi joghoz
kapcsolódik, és a jelen bekezdés elején megfogalmazott jogvi-
szonyokra nem vonatkozik.

Az Indokolás továbbá azzal, hogy kijelenti: a javasolt rendel-
kezés alapja az, hogy a felróható magatartásáért mindenki fele-
lõsséggel tartozik, felveti a kérdést: a Ptk. 6. §-ában foglalt szán-
dékosság milyen tartalommal bír, továbbá megjelenik-e a felró-
hatóság a Ptk. 6. §-ában.

Érdekes végezetül az, hogy az Indokolás a szerencsejáték-jel-
legû károkozó eljárást külön nevesítve vonja ki a biztatási kár
alapjául szolgáló tényállások közül, más eseteket azonban nem
említ meg.

1.3.2. Értelmezési nehézségek az utaló magatartás
tényállásában

a) Ki okozza a kárt?

Ez az utaló magatartás legfõbb diferencia specifikája, amely
miatt a biztatási kár leválik a felelõsség kötelmi részben lefekte-
tett szabályozásától. A Ptk. 339. § alapján a károkozó magatar-
tása a károsult további magatartása (közrehatása)6 nélkül idézi
elõ a kárt, míg a 6. §-nál az utaló magatartás kifejtésekor még
nincs kár. A biztató cselekmény ugyanis „csupán” szükségszerû-
en elindítja a késõbb károsodó magatartását7, mely közvetlenül
elõidézi a kárt. Tehát maga a kár a másodikként bekövetkezõ, a
késõbb kárt elszenvedett személy magatartásának közvetlen kö-
vetkezménye. A polgári jog azonban az utaló magatartás jogin-
tézményével a kár közvetett okozóját, a biztatást megvalósító
magatartását tekinti dominánsnak, a kár bekövetkeztével azt ér-
tékeli negatívan, azaz teszi szankcionálhatóvá8.



b) Jogos vagy jogellenes a károkozás?

Mind a Miniszteri Indokolás, mind a Ptk. Kommentár arra az ál-
láspontra helyezkedik, hogy az utaló magatartás nem követel meg
jogellenességet.9 A Kommentár kijelenti, hogy ez „nem delik-
tuális felelõsségi tényállás, mindenekelõtt nem követel meg jogel-
lenességet”, továbbá kiemeli, hogy a biztatási kár következménye-
ként nem kártérítés, hanem kártalanítás jár. Véleményem szerint
ez az álláspont összemossa az utaló magatartás mint a Ptk. 6. §-ában
definiált jogintézmény jogellenes károkozó jellegét és az utaló maga-
tartás mint e jogintézmény elsõ cselekményének nem jogellenes jellegét.

A fenti állítást vizsgálva („az utaló magatartás nem követel meg
jogellenességet”), azt abban a terjedelemben helytállónak tartom,
amennyiben az a kártól elkülönítve kezeli az utaló magatartást,
mely további cselekedetre sarkallja a késõbb károsodót. Egyetértek
azzal, hogy önmagában az utaló magatartás (mint a folyamat elsõ
momentuma) nem jogellenes, pontosabban Eörsi Gyula álláspont-
ját elfogadva „rendszerint nem jogellenes”10, de nem tartom helyt-
állónak a biztatási kár intézményébõl kiragadva jellemezni egy fo-
lyamat elsõ cselekményét, úgy, hogy a Ptk. 6. §-ának jogintézmé-
nyét nem minõsítjük sem jogosnak, sem jogellenesnek. Ugyanis a
Ptk. nem csupán egy utaló magatartást definiáló szabályt tartalmaz,
hanem egy kártelepítõ rendelkezést, melynek kiinduló pontja a biz-
tatás, végpontja a kár és így a jogpolitikailag értékelt közvetett kár-
okozás. Így nem értek egyet a Kommentár utaló magatartás követ-
kezményérõl alkotott azon véleményérõl, miszerint az „[utaló ma-
gatartás] következményeként nem kártérítés, hanem kártalanítás
ítélhetõ meg. Ezt a bíróságok rendszeresen figyelmen kívül hagy-
ják, s felelõsséget állapítanak meg, kártérítést szabnak ki.”11

Álláspontom szerint az utaló magatartással megvalósított károko-
zás azért jogellenes károkozás:
– mert a polgári jog egyik alapvetõ elve szerint kárt okozni ti-

los, a kárért az azt elõidézõnek – megfelelõ exculpatio hiányá-
ban – felelnie kell, így a károkozás jogellenessége automatiku-
san fennáll. Ez a helyzet a 339. § tekintetében is, ahol a káro-
sultnak szintén nem kell külön bizonyítani jogellenességet12,
mert amennyiben a károsult bizonyítja a kár bekövetkeztét, a
jogellenesség már megáll, s a károkozónak kell bizonyítania
felróhatóságának hiányát vagy a károkozás jogszerûségét.

– mert a Ptk. nem nyilvánítja jogos károkozásnak. 
A jelen tanulmány így az utaló magatartást mint (tágabb érte-

lemben vett) károkozó folyamatot, a kártelepítésig bezárólag elemzi, s
tekinti jogellenesnek, hiszen a bekövetkezett kár minõsíti a biztatási
cselekményt (a szûkebb értelemben vett utaló magatartást), s így te-
szi a jog által szankcionálttá.

Az itt kifejtett álláspont ellenérveként felhozható, hogy
amennyiben a (tágabb értelemben vett) utaló magatartással oko-
zott kár jogellenes károkozás, úgy e „speciális” kockázattelepítõ
szabály szigorúbb, mint a polgári jog általános felelõsségi klau-
zulája, hiszen kimentést nem tûrõ helytállást állapít meg és így
erõteljesen közelít a 345. §-ban megfogalmazott felelõsséghez.
Ez a következtetés azonban véleményem szerint azért nem von-
ható le, mert ugyan a 6. § kimentést expressis verbis nem tartal-
maz, de azzal, hogy a helytállás csak és kizárólag öt elem13 kon-
junktív fennállása mellett áll be, a károkozó tág körben kiment-
heti helytállási kötelezettségét bármelyik elem hiányát bizonyít-
va, továbbá a bíróság mérlegelésétõl függ, hogy megítéli-e (rész-
ben, vagy egészben) a kár megtérítését14, továbbá nem áll fenn
vélelem egy elem fennállta mellett sem. Természetesen a „kimen-
tési” lehetõség nem egyenértékû a 339. §-ban megfogalmazott
„az adott helyzetben általában elvárható” klauzula nyújtotta tá-
gabb körû exculpátio-s lehetõséggel.

c) Mire irányul a szándékosság?

A biztatási kár törvényi definíciójában megjelenõ utaló magatar-
tás szándéka három fokozatban jelenhet meg:

1. a szándék a másik személy megkárosítására irányul,
2. a szándék a másik személy magatartásának beindítását céloz-

za, annak lehetõségét számba veszi,
3. a szándék a károkozó közlésének konkrétságára, átgondoltsá-

gára, komolyságára irányul, terjed ki.

ad 1.
Ezen esetben célzatos jogellenes magatartásról van szó (a kár

bekövetkezte nélkül is), így az ilyen esetek a 339. § (és a bünte-
tõjog értékelése) alá tartoznak, ahol a 6. §-al szemben a károsult-
nak elegendõ a kárt és az okozati összefüggést bizonyítania.

ad 2., 3.
E két fokozatig kell terjednie a szándékosságnak, azzal, hogy

amennyiben a szándék a 3. pontban megjelölt mélységig elér,
úgy álláspontom szerint az utaló magatartás kifejtõje már min-
dent elkövetett, ami megalapozhatja helytállását, a többi elem
megvalósulása már a károsodó magatartásának függvénye.15 Az-
az, amennyiben az utóbbi jóhiszemûen, alapos okkal cselekszik
(és így kvázi magatartása kárt okoz), továbbá nem terheli önhi-
ba az egész folyamat tekintetében, a károkozó biztatási kárt idé-
zett elõ.

E kérdést zárva fontos megjegyezni azt – visszautalva a Mi-
niszteri Indokolás kijelentésére, miszerint az utaló magatartás
alapja az, hogy a felróható magatartásért mindenki felelõsséggel
tartozik –, hogy a Ptk. 6. §-ában nem jelenik meg a 339. §-ban
definiált felróhatóság, azaz „az adott helyzetben általában el-
várható magatartás”, hiszen az utaló magatartás kifejtõjének a
339. § szerinti értelemben nem kell felróhatóan cselekednie ah-
hoz, hogy a kár és további tényálláselemek megvalósulásával fele-
lõssége beálljon. A biztatási kár esetén álláspontom szerint a fel-
róhatóságot a károsult cselekményét beindító szándékos magatar-
tás jelenti.

II. Utaló magatartás a bírói gyakorlatban

2.1. „A 6. paragrafust csak akkor alkalmazzuk, ha nem jött
létre szerzõdés”

Egybehangzónak tûnik a bírósági gyakorlat abban, hogy „a Ptk.
6. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazására éppen azokban az
esetekben kerülhet sor, amikor a felek között szerzõdés nem jön
létre; a szerzõdés megkötése esetében ugyanis fogalmilag kizárt
a fenti rendelkezés alkalmazása.”16 Más eseti döntésekben is egy-
értelmûen fogalmaz a bíróság: „A Legfelsõbb Bíróság minden-
ben egyetértett az elsõfokú bíróságnak azzal az álláspontjával is,
hogy a szerzõdéses kapcsolatban a Ptk. 6. §-ának alkalmazására
nincs lehetõség. A felek magatartását a szerzõdési feltételek alap-
ján kell megítélni.”17 „Megjegyzendõ, hogy az alperes részérõl
azért nem vehetõ mulasztásként figyelembe a szerzõdés nélküli
teljesítés, mert szerzõdés létrejötte esetén kizárt lenne a Ptk.
6. §-ában foglaltak alkalmazása, a jogszabály éppen olyan kár
megtérítésérõl szól, amely szerzõdés hiányában keletkezett.”18, 19

2.1.1. A bírósági álláspont magyarázata

Ez az álláspont két oldalról igazolható:
a) Egyrészrõl azzal, hogy a bíróságok szubszidiárius, kiegészítõ

jellegû szabálynak fogják fel az utaló magatartás intézményét.
A kár áthárításának kivételes szabályaként kezelik a jogin-
tézményt20, melyet ismét csak két érveléssel támasztanak alá.
Az egyik szerint, a „jogalanyok ugyanis elsõsorban maguk vi-
selik magatartásuk kockázatát, a következmények áthárítására
csak kivételesen, megszorító jellegû törvényi feltételek megál-
lapíthatósága esetén kerülhet sor.”21, tehát a casus nocet domino
és a saját üzleti kockázat viselésének elveibõl kiindulva kivéte-
les ez a szabály. A másik szerint e szabály a polgári jog általá-
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nos felelõsségi rendelkezéseihez képest minõsül kiegészítõ jel-
legû kártelepítõ szabálynak.

b) Másrészrõl pedig azzal, hogy ha a felek között szerzõdés jött
létre, akkor a bíróságok álláspontja szerint elsõsorban az alap-
ján kell megítélni a károkozó cselekményt is, tehát ilyen eset-
ben helytállást keletkeztetõ szabályt ne alkalmazzanak a konk-
rét és irányadó szerzõdési nyilatkozatoktól és akaratoktól füg-
getlenül – a Ptk. 6. § elemei alapján.

2.1.2. A bíróságok gyakorlatának értékelése

A Ptk. szövegébõl nem vezethetõ le, hogy a biztatási kár intéz-
ményének alkalmazása fogalmilag kizárt akkor, ha szerzõdéses
jogviszony megítélésérõl van szó. Ugyan az Indokolás ezt az ál-
láspontot jelzi, másrészrõl azonban azzal bocsátotta útjára e pa-
ragrafust, hogy „Átfogó jellegénél és jelentõségénél fogva a be-
vezetõ rendelkezések között szerepel az ún. utaló magatartáso-
kért való helytállást kimondó szabály is”22, tehát rendszertanilag
azért található a Ptk. Bevezetõ rendelkezései között, mert az ösz-
szes rész tekintetében irányadó. Mindezek ellenére, úgy gondo-
lom mégis elfogadható a bíróságok gyakorlata, hiszen az utaló
magatartás alapvonásai a szubszidiaritás és a kivételes jelleg, és
így a biztatási kár speciális kártelepítõ szabályának akkor kell ér-
vényesülnie, ha a szerzõdés nem jött létre a felek között. Ellen-
kezõ esetben a kártérítés kérdését a 318. és 339. § alapján kell
megítélni, és nem azon 6. § szerint, amely jóval több és nehezeb-
ben bizonyítható feltételt gördít a kár megtérítésének útjába,
mint az általában alkalmazandó 339. §. 

A fentiekben kifejtettek alapján pedig felmerül az a kérdés,
hogy megfelelõ tartalommal, és legfõbbképpen rendszertanilag
megfelelõ helyen került-e szabályozásra az utaló magatartás in-
tézménye.23

2.2. Újra a jogellenességrõl

Az utaló magatartás jogszerû vagy jogellenes mivoltával mint el-
méleti kérdéssel a bírói gyakorlat különösebben nem foglalkozik.
Álláspontjára következtetést elsõsorban abból lehet levonni,
hogy kártérítésként és nem kártalanításként ítéli meg a kár meg-
térítését, amely egyértelmûen kifejezi a bíróságok e kérdésrõl al-
kotott véleményét. Mindemellett található olyan eseti döntés is,
mely kiemeli, hogy „Az e jogszabályban megfogalmazott utaló
magatartás nem követel meg sem jogellenességet, sem vétkes-
séget”24, mely véleményem szerint az 1.3.2./b. pontban kifejtet-
tek alapján értelmezendõ.

2.3. Mi minõsül kárnak? – a biztatási kár és a saját
üzleti kockázat 

E kérdés megválaszolása nem minden esetben okoz nehézséget.
Így házassági ígéret megszegése esetén a kárt szenvedett elõadja
azt, hogy az elköltözéssel, esetleges munkahely-változatással stb.
milyen kár érte, majd a bíróság – szûk körben – mérlegel, hogy
e tételek mekkora részét ítéli meg. Szerzõi mû alkotóját kár éri
azzal, hogy a megrendelõ biztatása után a mû elkészül, majd a
megrendelõ mégsem kíván a szerzõdést kötni: a kár alapja egy-
értelmû, csak a mértéke lehet kérdéses.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Ptk. 6. §-ának al-
kalmazása attól függ, hogy a felmerült kár az utaló magatartás ál-
tal áthárítható kár esetkörébe tartozik-e. Erre nézve egyértelmû
a bírósági gyakorlat. 

Érdemes e kérdéskör megvilágítását negatív elhatárolással
kezdeni. Az egyik esetben a kárt szenvedett felperes csirkekelte-
téssel és elõneveléssel foglalkozott üzletszerûen. Speciális tápját
évek óta ugyanattól – az alperesi – takarmánybolttól szerezte be.
Egy alkalommal a közeledõ ünnepekre tekintettel a felperes elõ-

re megrendelte a tápot, de az áru az ünnepek elõtt sem érkezett
meg, és a felperes a közelben lévõ boltokból sem tudott megfe-
lelõ tápot szerezni, így jelentõsen csökkent a tojáshozam. Ez
esetben sem a másodfokú, sem a Legfelsõbb Bíróság nem a Ptk.
339. §-a, hanem a 6. § alapján vizsgálta a kártérítés feltételeit,
azonban a Legfelsõbb Bíróság megalapozatlannak találta a felpe-
res kérelmét, mert úgy vélekedett, hogy saját termelési kockázat-
ról van szó, és a felperes nem tett meg mindent a táp beszerzé-
se, vagy nagyobb mennyiségû tartalékolása érdekében. Így „[...]
nem állapítható meg kártérítési kötelezettség, ha a károsultnak
számolnia kellett a károsodással, s ezért nem önhibáján kívül ér-
te károsodás. ... ezért e § nem szolgálhat a károsodó mulasztásá-
ból eredõ károk elhárítására.”25 Ez a feltétel tehát az önhiba ka-
tegóriájának egy speciális fajtája, mely átvezet az utaló magatar-
tás körén kívül esõ tényekhez: a saját üzleti kockázathoz.

A Legfelsõbb Bíróság gyakorlata következetesen alkalmazza a
GK 14. számú állásfoglalásában leírtakat: „A vállalat a tevékeny-
ségének kockázatát maga viseli még akkor is, ha károsodásra ve-
zetõ magatartásra más vállalat közlései indították. Ha azonban a
közlés annyira határozott, hogy a vállalat kellõ megalapozottság-
gal számolhatott a szerzõdés létrejöttével, különösen, ha emiatt
más irányú kötelezettség vállalásáról lemondott vagy nagyobb
arányban indokoltan költekezett, a bíróság a Ptk. 6. §-a alapján
a kár egészben vagy részben megtérítésére kötelezheti azt a vál-
lalatot, amelyik részérõl a közlés történt.” Az itt megfogalmazott
„küszöb” több eseti döntésben is meghatározta az utaló maga-
tartás jogintézményének alkalmazhatóságát. 

Lássunk elõször egy olyan indokolást, mely az általánosság
szintjén juttatja érvényre a fentieket. „[...] Egy szerzõdés megkö-
tése érdekében a feleknek szükségképpen kölcsönösen meg kell
tenniük olyan lépéseket (pl. üzleti megbeszélésre utazás), ame-
lyeknek költségkihatása van. Az állandó bírói gyakorlat szerint
azonban a szerzõdéskötés elõmunkálatainak a költségei a felek
saját rendes üzleti kockázatának a körébe tartoznak. Magának a
megkötendõ szerzõdésnek az elõkészítésével szükségképpen
együtt járó költségek tehát a Ptk. 6. §-a alapján kárként nem há-
ríthatók át. A Ptk. 6. §-a alapján csak az olyan „többletmagatar-
tásokkal” összefüggõ károk háríthatók át, mint pl. ha a károsult
a szerzõdéskötésben bízva, más szerzõdések megkötésérõl le-
mond, más üzleti lehetõségeket elszalaszt, vagy éppen a várt
szerzõdéskötésre tekintettel vállalt el más kötelezettségeket.”26

Majd következzen egy olyan döntés, mely egy ingatlan adás-
vételi szerzõdés megkötése kapcsán konkrétan rámutat arra,
hogy mi minõsül a Ptk. 6. §-a alapján megtéríthetõ kárnak: „[...]
ingatlan adásvételére vonatkozó szerzõdés megkötése elõtt – kü-
lönösen, ha a perbelihez hasonló nagyobb értékû ingatlanról van
szó – a vevõ részérõl általában szokásos értékbecslés beszerzése
útján tájékozódni a megfelelõ vételárról. Az értékbecsléssel fel-
merülõ költség tehát nem tekinthetõ olyan ráfordításnak, ame-
lyet a szerzõdést kötni szándékozó fél csak a szerzõdés megköté-
se esetére eszközölne. A Legfelsõbb Bíróság mint felülvizsgálati
bíróság álláspontja szerint a felperest nem is az alperes szándé-
kos magatartása, hanem a saját érdeke indította arra, hogy maga
is értékbecslést szerezzen be.”27

Egy másik esettel összefüggésben elvi éllel állapítja meg a
Legfelsõbb Bíróság, hogy „[...] egy esetleges szerzõdéskötéshez
szükséges pénzeszközök rendelkezésre tartása az üzleti kockázat
körébe tartozik, s mint ilyen kárként nem hárítható át.”28, míg
egy következõ döntésbõl kiderül, hogy való tényeket tartalmazó
tájékoztatás önmagában nem alapozza meg a Ptk. 6. § szerinti
kártérítési kötelezettséget.29

Nem adható taxatív felsorolás arra nézve, hogy mi minõsül-
het kárnak. Egyrészt azért, mert a polgári jog – és egyéb civiljo-
gi jogágak – különbözõ területei adhatnak példákat az utaló ma-
gatartás elõfordulására és így a kártérítési kötelem e speciális
megjelenésére.30 Másrészt pedig maga a kár, mint a 339. § eseté-
ben is, tényleges kárként, elmaradt haszonként, illetve a vagyoni
és a nem vagyoni kár minden fajtájaként megjelenhet. A saját üz-
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leti kockázat „küszöbszabálya” azonban segít eligazodni a meg-
térítendõ károk területén, már ahol az üzlet, az üzletszerûség
értelmezhetõ.31 Véleményem szerint félrevezetõ, hogy az idézett
GK vállalatokról rendelkezik és nem szól a magánszemélyekrõl.
Természetesen a GK megalkotásakor fennálló ideológiai és gaz-
dasági rendszer nem támogatta a magántulajdont, és így a nem
állami vállalatok magántulajdonon alapuló piaci szerzõdéseit, így
korrekcióra szorul a „vállalatok” meghatározása is, mely kiter-
jesztõen értelmezendõ, mind a gazdasági társaságokra, mind pe-
dig az üzleti életben megjelenõ magánszemélyekre. 

2.4. A magatartás szándékosságának mértéke befolyásolhatja
a kár egészben vagy részben történõ megtérítését

A bírósági gyakorlat egyik eseti döntésében furcsa és kissé meg-
foghatatlan indokolással hozott ítéletet a kár részben történõ
megtérítésérõl. A tényállás szerint egy megkötendõ felhasználási
szerzõdésben bízva a felperes iparmûvész két intarzia tervet ké-
szített, melyek közül a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus a II.
számú tervet kivitelezésre elfogadta. A megrendelõ alperes a
szerzõdéskötési szándékától a tervek elkészülte után elállt, ezért
a felperes a Ptk. 6. §-a alapján igényelte a kárának megtérítését.
A bíróság az alperesnek a Lektorátushoz írt megrendelõ levelé-
bõl megállapította, hogy az alperes a felperest kívánta megbízni
az intarzia megtervezésével és a „kivitelezés mûvezetésével”. Az
intarziával kapcsolatos megrendelõi igény is határozott megfo-
galmazást nyert. A megrendelõ levélnek az a kitétele pedig, hogy
„kérjük a vonatkozó szerzõdéstervezetet mielõbb megküldeni szí-
veskedjenek, melynek folyamán a vonatkozó részletek is egyezte-
tésre kerülnek”, az iparmûvészeti szolgáltatás tárgyára vonatkozó
és az elõzõekben részletezett elõírásokra tekintettel csak úgy értel-
mezhetõ, hogy az a „kivitelezés mûvezetésére” vonatkozó feladat-
körrel kapcsolatos. A megrendelõ levél a teljesítési határidõt is
feltüntette, így a felperes kellõ alappal láthatott hozzá a faintar-
zia terveinek elkészítéséhez. A Lektorátus az alperest a zsürizés
idõpontjáról tájékoztató levelébõl pedig az is megállapítható,
hogy a tervek elkészültek, illetve mely meghatározott idõpontig
készülnek el. Az alperes ugyanakkor a szerzõdéskötési szándéká-
tól való elállást csak ezt követõen jelentette be. A bíróság állás-
pontja szerint az alperes alaptalanul hivatkozik arra, hogy az
iparmûvész kellõ körültekintés nélkül, saját kockázatára készí-
tette el a terveket, arra ugyanis a mûvészt az alperes szándékos
magatartása késztette. „A mû elkészítésére irányuló alperesi kész-
tetés (biztatás), a szándékos magatartás mérve (a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Lektorátus kijelölési tevékenységébõl eredõ bizonyta-
lansági tényezõk) azonban nem indokolták a kár egészének
megtérítését.”32

Véleményem szerint egy magatartásban a szándékosság meg-
jelenése, vagy meg nem jelenése osztja a jogellenesség sorsát.
Ugyanis a jelen (utaló) magatartás vagy szándékos, vagy nem,
mint ahogy a károkozás is vagy jogellenes, vagy jogszerû. Miután
azt is nehéz elhatárolni, hogy a szándéknak mire kell kiterjednie33,
álláspontom szerint ingoványos területre téved a bíróság, ha a
már fennálló szándékosság mértékét kezdi elemezni. Arról nem is
beszélve, hogy az eset körülményeiben rejlõ bizonytalanságot a
kár részben való megtérítésével értékelheti a károkozó javára – a
szándékosság mérvének figyelmen kívül hagyásával.

A kár részben vagy egészben történõ megtérítésénél érdekes
továbbá a bíróság egyik eseti döntésében kifejtett azon vélemé-
nye, miszerint „a Ptk. 6. §-a alapján történõ kártérítésnél nincs
helye kármegosztásnak, hanem a bíróságnak azt kell vizsgálnia,
hogy milyen összegû kár áll okozati összefüggésben az alperes
magatartásával, indokolt-e a teljes kár megtérítésére kötelezni,
vagy csak részbeni megtérítésre kerülhet sor.”34 Ezen álláspont
érthetõ, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Ptk. 6. §-a mit szab
meg expressis verbis a bíróságok számára, azonban akkor, ha gya-
korlati végeredményét nézzük annak, hogy mit takar a kármeg-

osztás, akkor látható: ha kármegosztást alkalmaz a bíróság, nem
tesz mást, mint részben rendeli megtéríteni a kárt. Így vélemé-
nyem szerint nem helytálló a fenti kijelentés, miszerint nincs he-
lye végeredményben a kármegosztásnak, hiszen valójában a kár
részbeni megtérítése esetén kármegosztásról van szó.

2.5. Okozati összefüggés?

A Kommentár a kár részben vagy egészben történõ megtérítte-
tése kapcsán úgy foglal állást, hogy a kár mértékének megállapí-
tása után a kár bekövetkezte és a károkozó magatartása között
húzódó okozati összefüggés külön vizsgálandó.35 Véleményem
szerint félrevezetõ a Kommentár azon következtetése, miszerint
a kár mértékének megállapítása az okozati összefüggés külön
vizsgálandó. Hiszen a biztatási kár azon fogalmi elemének bekö-
vetkezésével, miszerint a közvetett károkozó, tehát az utaló ma-
gatartás megvalósítója biztassa, indítsa be a károsult magatartá-
sát, megvalósul az okozati összefüggés az utaló magatartás és a
kár bekövetkezte között. Amennyiben tehát a biztatási kár törvé-
nyi feltételei megvalósulnak, automatikusan megállapítható az
okozati összefüggés is.

A Kommentár kijelenti továbbá, hogy a kárnak csupán az a
része térítendõ meg, mely a károkozó magatartása révén kelet-
kezett, tehát az nem, amely a károsult magatartására vezethetõ
vissza. Tekintettel arra, hogy maga a károsult cselekménye okoz-
za közvetlenül a kárt, pontatlannak tûnik a Kommentárban ki-
fejtett álláspont. Helyesebb lenne akként fogalmazni, hogy a kár-
nak csupán az a része térítendõ meg, mely a károkozó utaló ma-
gatartása alapján cselekvõ károsult magatartása révén keletkezett,
az azonban nem, amely a károsult olyan magatartására vezethe-
tõ vissza, amely nem a biztatást kifejtõ személy magatartásával
összefüggésben keletkezett.

2.6. Az utaló magatartás számok tükrében 

2.6.1. Az utaló magatartás megjelenési gyakorisága
a magánjog területén

A biztatási kár majd 40 éves tételes jogi története alatt 60–70
százalékban a kötelmi jog területéhez kapcsolódó eset jelentke-
zett a bírósági gyakorlatban, elsõsorban szerzõdés meg nem kö-
tésébõl eredõ károk megtérítésére. Míg a ’60-as években elõfor-
dult 1-1 eset a munkajog36 és a családi jog körében, addig a ’70-
es, ’80-as években néhány szerzõi jogi alapokon nyugvó utaló
magatartás okozta kár került a bíróságok elé, bõvítve a kötelmi
joghoz tartozó eseteket. A dologi jog területérõl egy-két ügy
mellett csak néhány öröklési jogi eset látott napvilágot. 

Általánosságban azonban az állapítható meg, hogy bármely
jogterülethez is kapcsolódik az adott eset, a (szûkebb értelemben
vett) utaló magatartás és a szerzõdés hiánya mellett, valamely
szerzõdés megkötése, meg nem kötése körül forognak e jogvi-
ták. Így leggyakrabban valamilyen kötelmi jogi szerzõdéstípus,
munkaszerzõdés, szerzõi jog területére tartozó szerzõdés, vagy
éppen házasság(i szerzõdés) meghiúsulása torkollik a biztatási
kár jogintézményébe.

2.6.2. Az utaló magatartás megítéltsége elsõ-, másodfokon
és a Legfelsõbb Bíróság elõtt

Az utaló magatartást és így kártérítést gyakrabban tartottak meg-
ítélhetõnek egy adott tényállás esetén az elsõ- és másodfokú bíró-
ságok, mint a Legfelsõbb Bíróság. Egyrészt azért, mert liberáli-
sabban és talán kevésbé szubszidiárius jellegû intézménynek fog-
ták és fogják fel a biztatási kárt, mint a Legfelsõbb Bíróság, amely
tartja a jogintézmény kivételes és speciális jellegét. Másrészt pedig
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az utóbbi fórum gyakorta vélekedik úgy, hogy – eltérõen az al-
sóbb fokú bíróságok álláspontjától – nem valósultak meg az adott
esetben a Ptk. 6. §-ában megfogalmazott kritériumok, melyeket
a Legfelsõbb Bíróság szigorúbban vizsgál és értelmez.37

Csupán statisztikai adatként és adalékként érdemes megemlí-
teni – további következtetések levonásának igénye nélkül –, hogy
a vizsgált esetekben a bíróságok körülbelül 30–40%-ban ítélték
meg jogerõsen a kérelmezõk biztatási kár iránti igényeit38.

III. Az utaló magatartás szükségessége
és helye a Ptk.-ban

Amennyiben jogellenesnek tartjuk a biztatási kár intézményét,
felmerül a kérdés, hogy különbözik-e és ha igen, mennyiben mu-
tat különbséget a Ptk. 339. §-ától.

Erre a kérdésre két megközelítésbõl adható válasz. Egyrészt
elméleti síkon, amely a két említett jogszabályhely tételes össze-
vetésébõl áll, másrészt gyakorlati síkon, elemezve a bíróságok
gyakorlatát, feltéve a kérdést, vajon azokban az esetekben, ame-
lyekben a bíróság megítélt kártérítést az utaló magatartás alap-
ján, alkalmazhatta volna-e a kártérítés általános szabályait?

3.1. A jogszabályhelyek összevetése

Álláspontom szerint a két tényállás különbsége közül két elem
kiemelése releváns és kíván összevetést. 
a) A 339. § szerint a kárt általában közvetlenül a károkozó ma-

gatartása, míg a 6. § alapján mindig a károsult magatartása
okozza. 

b) A 339. § az okozati összefüggés erõsebb, de egyszerûbb,
könnyebben bizonyítható szálát igényli, míg a 6. § bonyolult és
egyben több láncszembõl álló okozati összefüggéssort ölel át a
maga speciális helytállási (kártérítési) esetére specializálódva. 
A kérdésfeltevés tehát így hangzik: megítélhetõ-e kártérítés a

339. § alapján akkor, ha a kárt közvetlenül a károsult okozza
(6. §), és ezzel összefüggésben kibõvíthetõ-e annyira az okozati
összefüggés láncolata a felelõsség általános szabályánál, ameny-
nyire azt a 6. § megengedi. A két lényeges pont felmutatása után
azonnal nyilvánvalóvá válik köztük a logikai kapcsolat, hiszen
amennyiben a 339. § alapján is megállapítható az okozati össze-
függés az utaló magatartás és végsõ soron – több láncszemen
át – a kár között, úgy megítélhetõvé válhat a kártérítés a 339. §
alapján a kárt közvetetten okozó terhére, hiszen a hangsúly a
közvetett károkozásra kerül át.

Az okozati összefüggés tételes jogi összevetése nem vezethet
eredményre, hiszen az okozatosságot jogelméletek boncolgatják,
de jogszabályok nem határozzák meg. Miután pedig „[...] a bíró
az eset összes körülményeinek méltatásával ott vágja el a számítást
az okozatosság távolodó fokain, ahol a belsõ meggyõzõdése sze-
rint indokoltnak látja.”39, e kérdés vizsgálata átvezet a bírósági gya-
korlat elemzéséhez. 

3.2. A bíróságok gyakorlata

A megvizsgált döntések azt mutatják, hogy az utaló magatartás-
nak van létjogosultsága. Szükség van egy olyan tényállásra, mely
szigorúan meghatározott feltételek beállta mellett a kárveszélyvi-
selés korrekcióját nyújtja, három okból.

Egyrészt azért, mert az az okozati láncolat, melyre a Ptk. 6. §
épül, különösen nehéz ódiumot tenne a károsult vállára, ha azt a
339. § keretein belül kellene bizonyítania. Hiszen a biztatási kár
intézménye egy speciális okozati összefüggést kínál fel, úgy,
hogy annak elindítója a felelõsséget viselõ károkozó és végpont-
ja a kárt elszenvedett és az azt közvetlenül okozó személy. To-
vábbmenve, az okozati összefüggés láncolatának elemei maga a
szándékos jelzés (output), az abból indukálódó input: a kiala-

kuló alapos ok, komolyság és hitelesség, majd az ebbõl jóhiszem-
mel, önhibán kívül létrejövõ újabb output (magatartás és kár).
Ennek a 6. §-ban mûködõ folyamatnak a bizonyítása egyszerûen
a károkozó magatartása és a kár közötti okozatosság felmutatá-
sával több, mint bonyolult és nehéz feladat a károsult számára,
és kétséges, hogy a bíróság nem kívánná-e hamarabb „elvágni a
számítást az okozatosság fonalán”, minthogy kétséges okozatos-
ság mellett állapítson meg felelõsséget. 

Ha a biztatási kár tényállási elemei bizonyítottak, létrejön a
helytállási kötelezettség, kimentési lehetõség nélkül, és ez a má-
sodik ok. Azaz, a 6. § a konjunktívan fennálló feltételeinek ellen-
bizonyítását megengedi, de mint arról már volt szó, általános ki-
mentési klauzulát nem tartalmaz. A „szigorúbb kimentési kör”
elengedhetetlen az utaló magatartás eseteiben, hiszen a károko-
zó az adott helyzetben általában elvárható magatartást mindig
könnyebben bizonyítja, mint a 6. §-ban definiált tényálláselemek
meg nem létét, így a biztatási kár 6. § szerint mûködõ szisztémá-
ja nem bírja el az adott esetben általában elvárhatóság mércéjét.

Elképzelhetõnek tartom, hogy néhány esetben egy okozati
láncot kibõvítõ bíróság és egy károsulti oldalról jól bizonyítható
okozatosság megteremtheti a 339. § alkalmazhatóságát. Azon-
ban összességében, véleményem szerint szükség van arra, hogy
egy speciális tényállás szabályozza az utaló magatartásért beálló
felelõsséget, és hárítsa át a kárviselést a kár közvetett okozójára.

Harmadik okként pedig az jelölhetõ meg, hogy a Ptk.-ban
szabályozott szerzõdés-kötéskori együttmûködési kötelezettség40

sem ad kellõ jogvédelmet a Ptk. 6. §-a által lefedett esetekre. Hi-
szen az utaló magatartás megvalósítója sok esetben ugyan
együttmûködik a károsodó féllel, de mégis olyan output-ot hoz
létre, amelyért felelõssé válik a kár bekövetkeztével. 

3.3. A Ptk. 6. §-ában szabályozott biztatási kár
és egyéb kötelmi jogi rendelkezések összevetése

A Ptk. mind a kötelmi általános, mind a kötelmi különös részé-
ben több olyan rendelkezést is tartalmaz, amely hasonló esetkört
szabályoz, mint az utaló magatartás tényállása. 

3.3.1.

„A szerzõdés létrejötte” alcím alatt találhatóak a még hatá-
lyossá nem vált nyilatkozat visszavonására vonatkozó szabályok,
és ezek között egy speciális szabály arra az esetre, ha mindkét
szerzõdõ fél gazdálkodó szervezet:

„Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, az ellenszolgáltatást
(vételár, díj) vállaló fél a nyilatkozatát a szerzõdés létrejöttéig
visszavonhatja, a másik fél költségeit azonban meg kell téríte-
nie.” [Ptk. 214. § (3) bekezdés.]

A jelen szabály a negatív interessze megtérítésének alapját terem-
ti meg, és a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan felmerült költségekért
való felelõsség kérdését rendezi. Esetköre lényegesen szûkebb, mint
a Ptk. 6. §-a alá vonható tényállások, tekintettel arra, hogy a szer-
zõdéskötés folyamatában, szûkített alanyi körre vonatkozik és csu-
pán a költségek megtérítésének kötelezettségérõl rendelkezik, kár-
térítésrõl azonban nem (a jelen kérdésrõl lásd még a 3.4. pont alatt
kifejtetteket is). Mint ahogy azt a Kommentár is kifejti, a jelen eset-
ben a költségek megtérítése mellett felmerülhet a Ptk. 6. §-án ala-
puló biztatási kárigény is. Kiemelendõ továbbá, hogy ebben az
esetben nem valósul meg az utaló magatartás igazi specifikuma,
miszerint a késõbb károsult magatartását a közvetett károkozó cse-
lekménye indítja be.

3.3.2.

A „Szavatosság a tulajdonjog átruházásáért és tehermentessé-
géért” alcím rendelkezései között a vevõ elállási jogát rögzíti a
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Ptk. arra az esetre, ha harmadik személynek olyan joga áll fenn
az adásvétel tárgyán, amely a vevõ tulajdonszerzését akadályoz-
za. Ezzel összefüggésben, hasonlóan a „A szerzõdés létrejötté”-
nél elemzett szabályhoz, az alábbi bekezdést érdemes megvizs-
gálni és összevetni az utaló magatartás szabályával:

„Ha az eladó jóhiszemû volt, csak a szerzõdés megkötésébõl
eredõ károkat köteles megfizetni. Ez a vevõ elállási jogát nem
érinti” [Ptk. 369. § (4) bekezdés].

Ebben az esetben a szerzõdés érvényesen létrejött, azonban az
eladó mégsem tud szerzõdésszerûen teljesíteni, a vevõ pedig az
elállás mellett kártérítési igénnyel is élhet. A jelen tényállásnál
sem valósul meg az utaló magatartás károkozásban megvalósuló
specifikuma, eltérõen azonban a 3.3.1. pontban foglaltaktól, itt
– tekintettel a létrejött szerzõdésre – kár és nem költségek meg-
térítésérõl rendelkezik a Ptk. érdekes módon a Kommentár e
rendelkezés értelmezésénél úgy foglal állást, hogy ilyen esetben
az eladó kártérítési kötelezettsége a szerzõdés megkötésébõl ere-
dõ kárra, tehát az ún. biztatási kárra terjed ki.41

3.3.3.

„A Képviselet” fejezetcíme alatt az álképviselet kapcsán rögzíti a
Ptk. az alábbi rendelkezést:

„Aki képviseleti jogkörét jóhiszemûen túllépi, vagy anélkül,
hogy képviseleti joga volna más nevében szerzõdést köt, és eljá-
rását az, akinek nevében eljárt, nem hagyja jóvá, köteles a vele
szerzõdõ félnek a szerzõdés megkötésébõl eredõ kárát megtérí-
teni. A bíróság azonban a szerzõdés megkötésébõl eredõ kár
megtérítése alól mentesítheti, különösen, ha korábban képviselõ
volt, és képviseleti jogának megszûnésérõl a szerzõdéskötéskor
hibáján kívül nem tudott” [Ptk. 221. § (1) bekezdés].

A jelen tényállásnál már megkötött szerzõdésrõl szól a Ptk.,
azonban álképviselõ eljárása és a jóváhagyás elmaradása miatt a
szerzõdés nem megy teljesedésbe, a másik szerzõdõ felet poten-
ciálisan kár érheti. Álláspontom szerint ez a tényállás igen közel
áll a biztatási kár szabályához, hiszen a szerzõdõ felet úgy éri kár,
hogy – expressis verbis jogszabályi kitétel hiányában is – jóhiszemû
volt, és azt nem önhibája okozta, legalábbis abban az értelemben,
hogy mindent megtett azért, hogy ellenõrizze a képviselõ jogo-
sultságát, vagy az eset összes körülményébõl következõen alappal
nem kételkedett, nem kellett kételkednie az eljáró képviselõ kép-
viseleti jogában. Tehát az „alapos indok” is megvalósulni látszik,
továbbá a képviselõ részérõl a szerzõdés megkötésére irányuló
egyenes szándék is. Mindazonáltal a jelen rendelkezés álképvisele-
ti körre alkalmazása jelentõs szûkítés a Ptk. 6. §-ához képest, és
csak bizonyos többlettényállások mellett valósul meg az utaló
magatartás speciális károkozási folyamata.

3.3.4.

„A Semmisség és a megtámadhatóság” fejezetcím rendelkezései
között is található egy, a biztatási kár intézményével összefüg-
gésbe hozható szabály:

„Aki érvénytelen szerzõdés fennálltában jóhiszemûen bízott,
a felektõl a szerzõdés megkötésébõl eredõ kárának megtérítését
követelheti; ha azonban az érvénytelenség az egyik fél magatar-
tására vezethetõ vissza, a bíróság a másik fél marasztalását mel-
lõzi. Ha a felek valamelyike a harmadik személlyel szemben
rosszhiszemû volt, teljes kártérítéssel tartozik akkor is, ha az ér-
vénytelenség nem az õ magatartására vezethetõ vissza. Ezt a kár-
térítést a bíróság a szerzõdés teljes vagy részleges hatályban tar-
tása útján is nyújthatja.” [Ptk. 238. § (2) bekezdés.]

Hasonlóképpen az álképviseletnél leírtakhoz, itt is egy olyan
eseménysort és feltételrendszert figyelhetünk meg, amely a leg-
több elemében azonos a biztatási kár elemeivel (jóhiszemûség,
fogalmi okokból önhibán kívüliség és valószínûsíthetõen alapos

ok, kár bekövetkezése). Azonban, eltérõen a képviseletnél ismer-
tetettektõl, itt külön vizsgálni kell a szándékot, hiszen a tényállás
specifikuma szerint két (vagy több) fél által már megkötött (ér-
vényes) szerzõdésben bízva cselekszik a végül károsodó fél, azaz
azt, hogy a szerzõdõ felek szándéka 
– a másik (végül károsodó) személy magatartásának beindítását

célozta-e, annak lehetõségét számba vette-e, de legalább
– a károkozó közlésének konkrétságára, átgondoltságára, ko-

molyságára irányul-e, terjedt-e ki.

3.3.5.

Összefoglalva, ezek speciális kötelmi jogi tényállások, amelyek
meghatározott feltételek beállása esetén adnak lehetõséget kárté-
rítésre. Azonban ezek az esetkörök specifikusságuknál fogva
messze nem merítik ki a Ptk. 6. §-ának alkalmazhatósági körét,
így véleményem szerint az utaló magatartás intézményének el-
törlése tekintettel a fenti esetkörökre, nem indokolt. Ami az
elemzett tényállások létjogosultságát illeti, úgy gondolom, hogy
azok speciális esetkörben és feltételek mellett rendelkeznek költ-
ségek és/vagy károk (azaz a legtöbb esetben biztatási kár) meg-
térítésérõl, úgy, hogy nem kell a 6. §-ban foglalt egyéb törvényi
elemeket bizonyítani. Tehát, ezen esetkörök „beolvasztása” a
Ptk. 6. §-ába sem indokolt.

3.4. Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának
álláspontja

A Kodifikációs Fõbizottság által elfogadott Koncepció igen
szûkszavúan foglalkozik a biztatási kárral. A Bevezetõ rendelke-
zések helyett az „új Kódex alapelvei”-rõl szól, ahol értelemszerû-
en nem kapott helyet az utaló magatartás. Késõbb azonban, a
Negyedik Könyvben sem emelik ki e jogintézményt, sem a „Kö-
telmi jog általános szabályai”, sem a „Felelõsség szerzõdésen kí-
vül okozott károkért” címû részekben.

Egyetlen utalás a szerzõdés megkötése, culpa in contrahendo
alcím alatt található, amely akként foglalt állást, hogy „Konkrét
tényállásban célszerû biztosítani a szerzõdéskötés elmaradása es-
tén is annak a kárnak a megtérítését, amelyet valamelyik fél a má-
siknak a szerzõdéskötés folyamatában tanúsított nem helyénvaló
magatartásával okoz. A negatív interessze ugyan a Ptk. 6. §-a sze-
rint is rendszerint megítélhetõ, de talán helyesebb a culpa in con-
trahendo miatti kártérítési igényt önálló tényállásba foglalni, és
az utaló magatartás szubszidiárius kötelemfakasztó tényállását
ettõl az esetcsoporttól megszabadítani.”

A Polgári Jogi Kodifikáció c. folyóirat hasábjain Kecskés László
„Az új Polgári Törvénykönyv alapelvi rendelkezései” címû tanul-
mányában – hacsak érintõlegesen is, de – foglalkozott az utaló ma-
gatartás kérdésével.42 Kecskés elemzésében rögzíti, hogy a kármeg-
elõzés elve polgári jogunk egyik alapelve, jóllehet, arról a Ptk. be-
vezetõ rendelkezései között konkrét szabály nem olvasható. Indo-
koltnak tartja, hogy a kármegelõzés követelményét külön alap-
elvként fogadjuk el. Álláspontja szerint lényegében a kármegelõ-
zés elve nyilvánul meg az utaló magatartás szabályában is.

3.5. Az utaló magatartás helye a Ptk.-ban

A biztatási kár rendszertani elhelyezése véleményem szerint a
Bevezetõ rendelkezések között nem tartható. Az általános fele-
lõsségi alakzathoz képest ugyanis speciális és kivételes jellegû
magatartásról (magatartásokról) van szó, amelyekért a helytál-
lást a szerzõdés fennállta esetén a szerzõdésbõl kiindulva kell le-
vezetni és ezen esetekben nem alkalmazandó a 6. § tényállása.
Egyedi kártelepítõ szabályról van tehát szó, mely egyúttal közve-
tetten rendelkezik a felelõsség módjáról és a kártérítés mértéké-
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rõl. Így egyetértek Vékás Lajossal, aki szerint az utaló magatartást
a szerzõdésen kívüli felelõsség után javasolt szabályozni, a jog-
alap nélküli gazdagodás elõtt.43 Érdemes lenne egy „Különös kö-
telemfakasztó tények” fejezetet nyitni a II. Cím végén, és abban
elhelyezni az utaló magatartás, majd azt követõen a jogalap nél-
küli gazdagodás intézményeit – melyek egyébként több jogeset-
ben is egymással konkurálva jelentek meg44. Ezzel a megoldással
rendszertanilag megfelelõ helyre kerülne az utaló magatartás – a
kötelmi jog rész végére, s „társa” lenne egy olyan jogintézmény-
nek, amely szintén nem jogellenes magatartáson alapszik, és
amelynek alkalmazása szintén szubszidiárius jellegû.

3.6. Végül pedig a Ptk. 6. §-ban foglalt intézmény
elnevezésérõl

A jelen tanulmány is – konform módon a joggyakorlat és a
jogirodalomhoz – szinonimaként kezelte az utaló magatartás és
biztatási kár fogalmait. Miután a gyakorlat a biztatási kárt, külö-
nösen a kötelmi jog területén, egyként kezeli a negatív interessze
fogalmával, úgy gondolom, hogy pontatlan gyakorlat a negatív
interesszére szûkített biztatási kár fogalmát az utaló magatartással
azonos tartalommal kezelni. Mint ahogy a Kommentár is is-
merteti, a biztatási kár (negatív interessze) körébe „azok a károk
tartoznak, amelyek a szerzõdés megkötésébõl hárultak a vevõre,
tehát amelyeknek az oka az eladónak a szerzõdéskötéssel kapcso-
latos magatartása volt.”45 Mindezek alapján megfontolandónak

tartom, hogy a Ptk. 6. §-ában foglalt kártelepítési szabályt – akár-
merre is találja meg helyét az újrakodifikált magánjogi kódexben
– inkább az utaló magatartásnak nevezzük, és tartózkodjunk azt
biztatási kárnak hívni. Még akkor is, ha az utóbbi kifejezés talán
jobban kifejezi a Ptk. 6. §-ának lényegét.

IV. Összegzés

A Ptk. 6. §-a összetett, félreértelmezett és rendszertanilag rossz helyen
szabályozott, de szükséges kárkötelmet (helytállást) fakasztó speciális
tényállás. 

Összetett, mert tényállási elemei, fogalmai úgy igényelnek ma-
gyarázatot, hogy elsõ olvasásra egyértelmûnek tûnnek, azonban,
ha az adott esetre kell alkalmazni azokat, a kísérletek olykor szû-
kítik, máskor tágítják a tényállási elemek valódi jelentését és ma-
gát az utaló magatartás jogintézményét.

Félreértelmezett, mert néha alap nélkül átszabják a tényállási
elemek értelmét, vagy újabb jellegzetességgel „gazdagítják” a
biztatási kár tényállását.

Rendszertanilag rossz helyen szabályozott, mivel a jogintézmény
célja és gyakorlata rámutatott arra, hogy a Bevezetõ rendelkezé-
sek között biztosan nincs helye e speciális kártelepítõ szabálynak.

És szükséges e kárkötelmet (helytállást) fakasztó speciális tényállás,
mert bizonyos esetekben egyedüli megoldást nyújt a károsult ká-
rának jogszerû áthárítására. 

Dr. Légrády Gergely

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

JEGYZETEK

11 A Budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Magánjogi Sze-
mináriumának kiadványai, 1929.

12 Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása,
továbbá a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról
szóló 1960. évi 11. számú törvényerejû rendelet, Részletes Indokolás, El-
sõ Rész, Bevezetõ rendelkezések, 39. oldal, a továbbiakban: Miniszteri
Indokolás.

13 „A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezhe-
ti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemû személyt alapos okkal
olyan magatartásra indított, amelybõl õt önhibáján kívül károsodás érte.”

14 Vö. a bíróságok által kialakított állásponttal (2.1 pont).
15 Például: jóhiszemûség, tisztesség elve – Ptk. 4. § (1) bekezdés, joggal va-

ló visszaélés tilalma – Ptk. 5. § (1) bekezdés.
16 A károsult közrehatását egyéb felelõsségi szabályok segítenek értelmezni,

a kártelepítésnél értékelni. [Például: Ptk. 342. § (2) bekezdés].
17 Mely a nemtevéstõl kezdve bármilyen magatartásban megnyilvánulhat.
18 Ez a feltételes mód az utaló magatartás további specifikuma a 339. §-hoz

képest, hiszen az elõbbinél a bírónak mérlegelési joga van, megítéli-e a
kártérítést, amennyiben annak a 6. §-ban foglalt feltételei fennállnak, míg
az utóbbinál a bírónak meg kell ítélni a kártérítést, ha a károsult bizonyí-
totta kár bekövetkeztét és az okozati összefüggést a károkozó magatartá-
sa és a kár bekövetkezte között, továbbá a károkozó nem élvez kimentést.

19 Miniszteri Indokolás 39. oldal, A Polgári Törvénykönyv Magyarázata,
szerk: Gellért György, Elsõ Kötet, KJK, 2002, 53. oldal, a továbbiakban:
Kommentár. Ujváriné Antal Edit is osztja ezt az álláspontot (Felelõsségtan,
Novotni kiadó, 1998, 53–54. oldal).

10 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelõsség kézikönyve, KJK, Budapest,
1966, 124. oldal.

11 Kommentár 53. oldal.
12 Hogyan is lehetne bizonyítani minden károkozás esetén a jogellenességet?

„[...] A polgári jog – eltérõen a büntetõjogtól, amely taxatíve megállapít-
ja a büntetõjogi felelõsségre vonást megállapító tényállásokat – nem sorol-
ja fel a felelõsség alapjául szolgáló magatartásokat.” (Ujváriné Antal Edit:
Felelõsségtan, Miskolc, 1998, 45. oldal) Csak azt lehet bizonyítani – jog-
szabályhely felhívásával –, hogy a károkozás jogosnak minõsül.

13 Szándékosság, jóhiszemûség, alapos ok, önhibán kívüliség és kár.
14 „A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezhe-

ti azt [...]” (Ptk. 6. §), „[...] a marasztalás a bíróság mérlegelésétõl függ,
vizsgálódásának ki kell terjednie a megtérítés indokoltságára is” (Legf.
Bír. Pf. VI. 23 608/1998).

15 Fürst László frappáns megfogalmazása szerint, „A magatartásnak szán-
dékosnak kell lennie; a ténykedõ akaratából kell származnia és ennek az
akaratnak a magatartás ténybeli eredményére kell irányulnia.” (I. m. 75.
oldal).

16 BH 1986. 373. (Legf. Bír. Gf. V. 30 650/1985. sz.) 
17 BH 1992. 385. (Legf. Bír. Pf. I. 20 157/1992. sz.) 
18 BH 1986. 69. (Legf. Bír. Gf. V. 30 119/1985. sz.)

19 További példák hasonló tartalmú eseti döntésekre: BH 1984. 144, BH
1994. 179., FPK 1994/1. (Fõvárosi Bíróság 42. Pf. 26875/1993/3. sz.),
Legf. Bír. Pfv. IV. 22. 532/1997. sz.

20 BH 1982. 429, BH 1986. 319, BH 1994. 179, BH 1996. 586.
21 BH 1996. 586 (Legf. Bír. Pf. VI. 22. 942/1993. sz.)
22 Miniszteri Indokolás i. m. 39. oldal.
23 Errõl részletesebben lásd a 3.5 pontot.
24 Fõvárosi Bíróság 42. Pf. 26875/1993/3. sz.
25 BH 1986. 319 (P. törv. I. 20. 289/1985. sz.)
26 BH 1996. 586. (Legf. Bír. Pf. VI. 22. 942/1993. sz.)
27 BH 1994. 39. (Legf. Bír. Gfv. X. 30. 848/1993. sz.)
28 Legf. Bír. Pfv. VI. 22. 931/1997. sz.
29 Az eset tényállása: a felperes úgy vásárolta meg a késõbb lefoglalt gépjár-

mûvét, hogy az alperestõl annak rendszáma alapján felvilágosítást kért,
hogy az autót körözik-e. Az alperes a rendszám alapján visszaigazolta,
hogy a gépjármû „tiszta”. Az adásvétel után két évvel az autót a rendõr-
ség lefoglalta, mert egy ellenõrzés során kiderült, hogy lopott, és azonos
egy más rendszámon nyilvántartott és körözött gépjármûvel. A felperes
kérte kárának megtérítését az alperestõl, aki korábban azt a tájékoztatást
adta számára, hogy az autó nem lopott. A bíróság ítéletében megállapí-
totta, hogy a (hamis) rendszám alapján az alperes való tényeket közölt a
felperessel. Az utaló magatartás megállapításához többlettényállásra lenne
szükség (alperesi késztetés az adásvétel megkötésére), mely az adott eset-
ben hiányzott. (Legf. Bír. Pf. V. 20. 765/1997. sz.)

30 Errõl részletesebben a 2.6.1. pontban.
31 Például házassági ígéret megszegésébõl eredõ kár esetében nem hasznosít-

ható e küszöbszabály.
32 BH 1990. 257. (Pf. IV. 20. 92/1989. sz.)
33 A bíróságok gyakorlata több, mint nem egyértelmû, hiszen olyan eset is

napvilágot látott, ahol a szándékról úgy nyilatkozik a bíróság a Ptk. 6. §-a
tekintetében, mintha annak a károsodás bekövetkeztére kellene irányulnia.
(BH 1996. 586.) Vö. 1.3.2/c. pont.

34 BH 1984. 144. (P. törv. I. 20. 501/1983. sz.)
35 Kommentár 59. oldal.
36 A Pp.-ben a néhány éve módosult munkaügyi perek szabálya alapján, mun-

kaügyi pernek minõsül a munkaszerzõdés megkötését megelõzõ tárgyalás-
ra alapított igény érvényesítése is. Ebben a körben hangsúlyos szerepet
kaphat a Ptk. 6. §-ára alapított kártérítési követelés, így érdekes lehet meg-
figyelni azt, hogy növekvõ számban jelentkeznek-e majd munkaügyi bíró-
ságok elõtt érvényesített utaló magatartásból eredõ kártérítési igények.

37 A 2.3. pontban már ismertetett jogeset két szempontból is kiemelést igé-
nyel. Egyrészt azért, mert a felsõbb fokú bíróságok áttértek az adott eset
vizsgálatánál a felelõsség általános szabályairól a biztatási kár intézményé-
re – tehát a szubszidiaritást részesítették elõnyben –, másrészt mert állás-
pontom szerint helytelenül vetetették el a 339. § relevanciáját és vizsgál-
ták az esetet a 6. § szemüvegén keresztül. Ugyanis véleményem szerint a
perbeli felek között szállítási szerzõdés jött létre azzal, hogy a felperes



megrendelt meghatározott mennyiségû tápot, míg az alperes megjelölte a
teljesítési határidõt. Mivel a felek folyamatos kapcsolatban voltak, az ár
sem lehetett kétséges közöttük, így a (szállítási) szerzõdés a megrendelés
mint ajánlat elfogadásával létrejött. Amennyiben tartjuk magunkat 2.1.
pontban kifejtettekhez (szerzõdés fennállása esetén az utaló magatartás in-
tézménye nem alkalmazható), úgy az elsõfokú bíróság jogi álláspontja
azért volt helyes, mert a kérdést a 339. és a 348. paragrafusok alkalmazá-
sával vizsgálta, s ítéletében marasztalta az alperest. Ezzel szemben a má-
sodfokú bíróság kifejtette, hogy az alperes kártérítési felelõssége a 6. §
alapján állapítható meg, mivel megvalósult az említett jogszabályban fel-
sorolt valamennyi tényállási elem. A Legfelsõbb Bíróság helybenhagyta a
másodfok érvelését annyiban, hogy az helyesen vizsgálta a kérdést a 6. §
alapján, de álláspontja szerint nem valósultak meg maradéktalanul a biz-
tatási kár tényállási elemei – hiányzik az önhibán kívüliség –, így a felpe-
res kártérítési igényét elutasította. Álláspontom szerint, ha az esetet a kár-
térítés általános szabályai szerint bírálta volna el a Legfelsõbb Bíróság,

mint ahogyan azt már megtette az elsõfokú bíróság, a felperes igénye
megalapozottnak minõsült volna.

38 50 jogeset megvizsgálása alapján.
39 Marton Géza: A polgári jogi felelõsség (A kéziratot kiadás alá rendezte:

Zlinszky János, évszám nélküli), 142. oldal.
40 Ptk. 205. § (4) bekezdés.
41 Kommentár 1298. oldal.
42 Kecskés László: Az új Polgári Törvénykönyv alapelvi rendelkezései, Polgári

Jogi Kodifikáció, III. évf. 1. szám, 2001, 3–9. oldal.
43 Jelen tartalommal azért sem lenne helyes kártérítési tényállássá tenni a

6. §-t, mert akkor kártérítési jogunk általános kimentési klauzuláját is al-
kalmaznunk kéne a 6. § tényálláselemei mellett egy adott utaló magatar-
tás megítélésnél. 

44 BH 1996. 163 (Legf. Bír. Gf. V. 30. 986/1994 sz.), Pfv. VI. 20.
282/1998. sz., BH 1999. 297 (Legf. Bír. Pf. V. 22. 061/1996 sz.)

45 Kommentár 1298. oldal.

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

27

Viták

Elvárhatóság a magánjogban
Nem vagyok ugyan a polgári jog hivatalos oktatója, mégis a ró-
mai jogon keresztül egy életen át a magánjog mûvelésével fog-
lalkoztam, s ma mint a Ptk. szerkesztõ bizottságának tagja is ér-
zek bizonyos felelõsséget azért, hogy a magánjog újra kodifiká-
lása minél jobban betöltse hívatását, alkalmas legyen a társadal-
mi viszonyok helyes kifejezésére, akár jobbítására is. Ennek okán
szeretném, egyébként a szerkesztõbizottság többi tagjával erede-
tileg egyetértésben, kialakított álláspontomat még egyszer rész-
letesen kifejteni, bízva abban, hogy az elõadottak belsõ logikája
meggyõzõn hathat a gondolatoktól idegenkedõkre is. 

A Ptk. deliktuálisnak mondott felelõsségi tétele (339. §) köz-
ismert. „A jogellenes károkozó köteles a kárt megtéríteni. Men-
tesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható.” Ez a megfogalmazás az
1953-as szerkesztõk számára a vétkességi felelõsség feloldására,
objektivizálására született. E vonatkozásban, bár félénk, de még-
is a fejlõdés, az objektív kárfelelõsség irányába mutató lépésként
értékelendõ.

Az új Ptk. szerkesztõbizottsága a tavalyi koncepció kiadása-
kor ennél egy lépéssel tovább ment. A kimentési ok nélkül fogal-
mazta meg a jogellenesen okozott kárért való felelõsség tételét, s
csupán a szociális méltányosság indokolta bírói mérséklésnek
adott helyt a kárfelelõsség megállapításánál. Lényegében a Mar-
ton Géza elmélete szerinti kárfelelõsség került megfogalmazásra,
azzal, hogy ez nagyban-egészben megfelel a bírói gyakorlatnak. 

A Legfelsõbb Bíróságon történt egyeztetés során a Bizottság
szövege nem várt határozott ellenállásba ütközött. A bírák, elége-
detten a jelenlegi szöveggel s az annak alapján kialakított gyakor-
lattal, ragaszkodtak a Ptk. kárfelelõssége elvárható magatartás
esetén történõ korlátozása meghagyásához, nem csak a kárviselé-
si kötelezettség mérséklése, hanem már a kárfelelõsség megálla-
pítása kérdésében is. Legalábbis abban a körben, ahol a fokozott
felelõsség valamely okon, kockázati indokok vagy bizonyítási ne-
hézségek miatt, a fokozott felelõsség irányában el nem megy.
(Fokozott veszélyeztetés stb. Ptk. XXX. fej.). Maga a kettõsség
egyszerû és fokozott magánjogi felelõsség között is mutatja a ra-
gaszkodást, legalábbis a magánfelek között, az objektivizáltan is
szubjektív felróhatósági tényezõhöz: hisz egyébként önmagában
a jogellenesség eléggé felróható lenne minden jogállami viszony-
latban!

Mit jelent, milyen üzenetet hordoz a társadalom felé a bírói
álláspont a Szerkesztõ bizottsági szöveghez képest? Nyilván azt,
hogy elképzelhetõ magánjogi elbírálás alá esõ élethelyzet, ami-
kor nem várható el a jogkövetõ magatartás a társadalmi, gaz-
dasági életben részt vevõ jogalanytól, amikor a jogellenesség és
az ezzel okozott kár elfogadandó, azt a sértett mintegy természe-
ti csapásként tûrni tartozik. Magyarán, jogállamban bizonyos

helyzetekben a jogkövetõ magatartás nem kötelezõ, nem várha-
tó el, túlzottan magas mércét jelent. Létezik engedett, tûrt, de
legalábbis nem szankcionált jogellenesség! 

Úgy vélem, a jog betartása és betarttatása mindannyiunk hi-
vatása. Minden olyan üzenet a társadalom felé, amely a jogköve-
tést nem minimumként írja elõ, hanem esetenként felmentést ad
ez alól, a jogbiztonság ellen intézett veszélyes, beláthatatlan
következményekkel járó támadás. A jogbiztonság a jogállam fõ
értéke, elõzi az igazságosságot. A társadalom tagjaitól a jogköve-
tés elvárása nem maximális, hanem minimális elvárás. Más kér-
dés, hogy ha a kárviselés tekintetében ennek következetes keresz-
tülvitele szociális igazságtalanságra vezetõ következményekkel
jár, a társadalmi szolidaritás jegyében esetleg mérsékelhetõ a jog-
szerû eredmény bírói mérlegeléssel, de erre a szerkesztõbizottság
eredeti koncepciója is módot adott volna. Az elvet azonban,
hogy a jog rendjének a követése minden körülmények között kö-
telezõ, nem szabad feladni, nem szabad azon rést nyitni. „Venti
velut agmine facto qua data porta ruunt et terras turbine perflant”
mondja Vergilius –, ahol kaput találnak a szelek, kirohannak
azon csatasorban, és felkavarják a föld színét. Egy tûrt jogelle-
nesség, egy el nem várható jogkövetés elismerése sorozatot von-
hat maga után, mert a jogállam lényegét töri át. Egy idõn túl
diszkrimináció lesz megkövetelni a jog betarttatását, a jogelle-
nesség kerülését! Ne nyissunk ilyen veszélyes kaput. Annál ke-
vésbé nyissunk, mert alakuló piacgazdaságunk teli van olyan
helyzetekkel, amiket a jogalkotó nem gyõz követni. Nem az a
baj, hogy túl magas a jog mércéje a társadalmi, gazdasági élet-
ben részt vevõk számára, hanem hogy túl alacsony. Különben
nem hangoznék egyre másra panasz azért, mert a jog nem tilt bi-
zonyos társadalmilag egyértelmûn elmarasztalt magatartásokat:
erkölcstelen, de jogos – mondjuk és sajnálkozva tárjuk szét tehe-
tetlenségünkben karjainkat! Ha viszont, amint bírói körökben
hangoztatják, az elvárhatóság azonos a jogos magatartás elvárá-
sával, a jogellenesség felróható, és a Ptk. szövegében csak a bizo-
nyítási teher megfordításáról van szó a kimentési lehetõségnél,
úgy lenne tiszta a megfogalmazás: mentesül a felelõsség alól,
ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben nem járt el jogelle-
nesen.

Még a római jog sem ment olyan messzire, hogy a jogellenes-
ség objektív tiltásán túlterjeszkedett volna – halljuk az ellenve-
tést. Sõt, a római jog finomodásának gyümölcse, hogy a dam-
num iniuria datum lex Aquilia szerinti objektív jogellenesség
alapján megállapított büntetõ felelõsségéhez legalább a culpa
levissima, a hiba minimuma bizonyítását megkívánta: aki úgy
okozott jogellenes kárt, hogy semmiféle cselekvõsége nem volt a
dologban, mentesült a kárviselés kötelezettségének büntetése
alól. Térjünk most vissza a barbár elõidõkbe?
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Tetszetõs az érvelés, de hibás. Elõször is, a római jog a kárté-
rítést magándelictumként büntette, tehát nem reparációs, hanem
pönális követelést állapított meg az iniuria, jogellenesen okozott
kár esetében. Még e büntetõ tartalom ellenére sem tért rá e té-
ren a kárfelelõsség szubjektív, vétkességi alapjaira, csupán vala-
mely cselekvõséget kívánt meg. Mulasztással a deliktuális kárért
való büntetõjogi felelõsséget nem lehetett megalapozni. Más-
részt a római jog azokban az esetekben, amikor szerzõdésen
kívül, de valamely társadalmilag elvárható állapot fenntartása,
õrizet ellátása terén mulasztás történhetett, mert a kötelezettség
terén jogellenes kára keletkezett kívülálló harmadiknak, cselek-
võségre tekintet nélkül marasztalt: a háztulajdonost, a vadállat-
tartót, a rabszolga (majd az alkalmazott) közremûködését igény-
be vevõt, a családért, háznépért felelõs pater familiast. Ahogy
Marton megállapította, azokat, akiknek lehetõségük volt a viszo-
nyok alakítása terén a kárveszély elhárítására, tekintet nélkül ar-
ra, hogy adott esetben õket személyes felróhatóság a kár létrejöt-
te miatt terhelte-e.

Másrészt a római jog egy sor esetben a jogellenes okozás ke-
rülésén túli magatartást is elvárt a kárelhárítási lehetõség köré-
ben. Ismeretes Labeo leírása a faágakat nyesõ emberrõl, akit
marasztalni lehet a ledobott ágak okozta kárért, ha az arra járók
figyelmeztetésérõl nem gondoskodott, függetlenül attól, hogy
saját területén, tehát jogosan dobálta-e le az általa levágott ága-
kat. Ismeretes a szerzõdõ felek kötelezése nem csak a megfelelõ
tájékoztatás kérdésre történõ megadása vonatkozásában, hanem
felelõssége a rejtett hiba elhallgatása esetére is, bárha a másik fél
errõl nem is igyekezett tájékozódni, tehát a maga részérõl nem
járt el a teljes diligentiával, gondossággal. Ismeretes Cicero kije-
lentése a megbízottal kapcsolatban, aki ugyan ingyen adós a ró-
mai jogban, tehát csak a dolustól, a vétkes rosszhiszemû maga-
tartástól való tartózkodásra kötelezné a törvény. Mégis, nem
elég, ha nem dolozus, akkor is marasztalták, ha negligentius, ha-
nyagabban járt el, mint azt  a társadalom adott esetben elvárta,
és aminek mértékéül a más ingyen vállalt ügyében is a saját
ügyekben tanúsított gondosságot szabta meg a kialakuló gyakor-
lat, diligentia quam suis rebus.

Még inkább így volt ez a római közjog területén, ahol az in-
gyen viselt politikai, közhatalmi tisztség ellátásában a társadalmi
elvárhatóságot mércéül szabta a jog, és annak megsértését poli-
tikai felelõsségre vonás tárgyává tette. Ne áltassuk magunkat az-
zal, hogy az ilyen felelõsségre vonások mélyén mindig pártpoli-
tikai, hatalmi villongási indítékok rejlettek. Inkább a fordított
igaz: késõbbi idõben, a köztársaság vége felé, a mandatum miat-
ti felelõsség feloldása történhetett politikai indokokon, fõleg a
népgyûlés hatáskörébe tartozó közbüntetõ eljárásban. Caesar
nem véletlenül indított az egyik hatalmával durván visszaélõ pro-
vinciai helytartó ellen polgári, formuláris pert a praetor peregri-
nus elõtt: ott számíthatott arra, hogy az elbírálás ment lesz a  po-
litikai szempontoktól.

Ugyanilyen objektív elvárhatósági mércéje volt a római jog-
nak minden szakértelmet követelõ vállalással kapcsolatban: im-
peritia culpae adnumeratur. Áll ez mindazokra, akik szakértelmet
igénylõ tevékenységre, szolgáltatásra vállalkoznak, de mindazok-
ra is, akik magasabb képzettségük, tanultságuk révén állnak má-
sok szolgálatára. Ha egyrészt nem is várható el az eredménykö-
telem orvosnál, jogásznál, mesterséget gyakorlónál, földmérõ-
nél, arbiternél, viszont a kellõ alaposság, a szakmai ismeretek lel-
kiismeretes alkalmazása igen. Iudex, arbiter, qui litem suam facit,
a negligentiája, a szakértelem hiánya, vagy nem kellõ alaposság-
gal való alkalmazása miatt felelõsségre vonható abban a körben,
amelyben az tõle joggal elvárható volt.

Számos tárgyi bizonyítéka van tehát annak, hogy a római jog
túlment a kifejezetten kikötött teljesítés megkövetelésén, a nor-
ma szószerinti betartásának elvárásán, s e vonatkozásban a
finomodása, a rendszer fejlõdése, nem a jogellenesség megköve-
telésének csökkentése, hanem a társadalmi elvárásnak a puszta
törvény betartásán túl való növelése felé mutat. A formai jogkö-

vetés mindvégig megálló mértéke mellé a tartalmi jogkövetés kö-
vetelménye épül be a jogrendszerbe: a contra legem tiltásán túl az
in fraudem legis agere szankcionálása. Non verba legum tenere, sed
vim ac potestatem, nem a törvény szavát, hanem a benne rejlõ ha-
talmi célzatot (vim) és annak utasítását kell követni. 

Erre a fejlõdésre teszi fel a koronát a klasszikus kor gyakorla-
ta, amelyet Papinianus megfogalmazása õrzött meg számunkra
legszebben, noha számos példából, elemzésbõl le lehetne vezet-
ni: az erkölcsileg tiltott magatartásnak nem lehet jogot keletkez-
tetõ hatása, nem minõsül jogilag facere-nek, releváns aktusnak.

A Legfelsõbb Bíróság legutóbb az ún. Tocsik-ügyben ezt az
álláspontot fogalmazta meg, mikor semmisnek minõsítette a tár-
sadalmi erkölcsbe ütközõ szerzõdést, megvonva attól a jogha-
tályt. Bátor, iránymutató lépés volt ez, de a jogalkotónak nem
szabad mindenben a bírói gyakorlatra hagyatkoznia. Alsóbb bí-
róságaink tétovázása azon ügyekben, amelyekre nyílt világos
norma nem vonatkozik, a kodifikátortól még inkább megköve-
teli, hogy ahol lehet, nyilatkozzék világosan.

Két veszély is leselkedik a jogfejlõdés során a magánjogi vi-
szonyok világára. Az egyik, hogy a jogalkalmazó a törvény szö-
vegéhez ragaszkodva, attól egyenest indíttatva, elkezd mérlegel-
ni tûrhetõ és tûrhetetlen jogellenesség között. Óhatatlan az
irányban fog ez vezetni, hogy szubjektíve lesznek olyanok, akik-
tõl elvárható, és olyanok, akiktõl nem várható el a jogkövetés.
S míg a bíró, nyilván jóindulatú mérlegelés szerint, egyes nép-
rétegek, csoportok jogsértését, kártevését még belül fogja érté-
kelni az elvárhatóságon (ezzel egyúttal e csoportok hátrányos
helyzetében nyújtva pozitív diszkrimináció révén kiegyenlítõ
igazságosságot) – a társadalom viszont további szegregációval,
együttmûködés elkerülésével, a maga kártól való megóvását kí-
vánva elérni, ugyanezen csoportok fokozott diszkriminálásával
fog reagálni az ilyen gyakorlatra. (Hajdan az „albérlõt nem le-
het kitenni” elv a kiszolgáltatottak védelmére született, és az al-
bérletek uzsoraárúvá tételét eredményezte: a társadalom megfi-
zetteti a kockázatot, általában rátartással, a védelem épp azt
eredményezte, amit kerülni akart, ellehetetlenítette az albérlõk
helyzetét.)

A másik veszély, hogy elkezdenek a kötelezettek alkudni a
maguk felelõsséggel kapcsolatos kötelezettségeirõl. Az elvárha-
tóság fogalmának elõnye, hogy a bírónak jogot ad esetenként a
társadalmi helyzet, a társadalmi elvárás mérlegelésére, sõt ezt kö-
telezettségévé teszi: csak adott körülmények ismeretében dönt-
hetõ el, mi várható el valójában tárgyi, személyi körülményeket
figyelembe véve. Ám ha az elvárhatóság a jogellenesség megen-
gedését szolgálja, azok, akiktõl a társadalom joggal „vár el” gon-
dosságot, odaadást, akár áldozatot is, majd elkezdik méricskélni,
mi is az, ami még belefér a jogellenesség keretei közé.  

Íme, a példa máris kínálkozik. A Magyar Orvosi Kamara ki
kívánja hagyni az Egészségügyi Törvénybõl az orvostól elvárha-
tó „legmagasabb” gondosságot. Nem várható el a legmagasabb,
érvelnek, hiszen ez tévedhetetlenség megkövetelését eredmé-
nyezné az orvossal szemben: ma csak a kórházzal szemben, azaz
végeredményben az egészségügyi költségvetés terhére születnek
ilyen elvárások, (és marasztalások), de holnap majd a privatizált
egészségügy magánvállalkozójával szemben! Ki vesz ilyen felté-
telek közt kórházat? Márpedig a költségvetés szabadulni akar az
Alkotmány biztosította tehertõl. 

(In parenthesim: Az államnak most nyújtja be az élet a szám-
lát az 1947 óta elpazarolt, nem tõkésített betegségbiztosítási já-
radékokért, hiszen akik a többletet annak idején megtermelték,
most elöregedve kérnék a biztonságot, az öregkori betegellátást,
a nyugdíjat. És nincs már elegendõ fiatal, aki kitermelje újra, ami
az elõdöknek joggal járna. Fél évszázad hibás népesedéspolitiká-
ja, önzése visszaüt. Magánkézbe hát a kórházat, amint odaadtuk
a lakást, a hitelintézeteket, odaadjuk a postát, a kultúrát, a köz-
lekedést, mindazt, amirõl egykor ígérték, hogy „nincs ugyan a
borítékban, de jár!” Egyszer már megfizette mindennek árát a
társadalom, fizesse meg még egyszer, s fedezzék a továbbiakban
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jogos igényeiket a rászorulók a piacról, az állam mossa kezét,
megszûnt a központi források „újraelosztása”.)

Mi lehet a válasz az orvosoknak? Ha az orvos szakmai hibát
vét, megszegi saját hivatása tételes elõírásait (vizsgálatot mulaszt,
ellenõrzést hagy ki stb.), az imperitia pro culpae adnumeratur sza-
bálya szerint felelni tartozik, mert a felelõsség alapesete szerint:
jogellenesen járt el, nem tartotta be a rá kötelezõ szakmai elõ-
írást. Felel ugyanúgy, mint a cipész, a statikus mérnök, a villany-
szerelõ, felel, mint szakember. Ám az orvostól több várható el,
mint a szabályok pontos, de lélektelen betartása. A beteg ugyan-
is nem kezelendõ kóreset, hanem ember. Együttmûködést, rész-
vétet, beleérzést igényelhet. A betegség nem is sablonos, nem
modellezhetõ, esetenként más és más. A diagnózisnak kockázata
van, a beteg tûrõképessége változó. Az orvostól elvárható e
többlet, de e téren tévedhet, hibázhat, a szakmai szabályok be-
tartása mellett is. Éppen hogy nem várható el tõle az abszolút té-
vedhetetlenség csak a szakmai szakértelem és a lelkiismeretesség. 

Itt van a jogellenességen túli elvárhatóság szerepe: az orvos, a
tanár, a politikus, az ügyvéd, a bíró többel tartozik, mint csupán
a szigorú jogkövetéssel. Helyzet szerinti lehetõ teljes gondosság-
gal. Ebben, ismétlem, benne van a tévedés lehetõsége: a tévedhe-
tetlenség nem elvárható. De több van benne, mint a szigorú szak-
mai tételes elõírás megtartása – hiszen e szabad szellemi pályák
vagy akár a valódi mesterségek vonalán teljes körû elõírást min-
den helyzetre elõre nem lehet készíteni. Itt a diligentia, a gondos-
ság várható el, hogy milyen mértékben, a helyzettõl függ. 

Nyilván szakmai körön belül dönthetõ el, hogy valaki dili-
genter, vagy negligentius járt el adott esetben. Nem kell félni at-
tól, hogy a magas tét, az egészség védelme miatt az elvárható
gondosság maximuma az elõírás. Olyan ez, mint a bonus et dili-
gens paterfamilias társadalmi mércéje: vele is megeshet tévedés, s
ezért már legfeljebb az érdekeltség és a bizonyítási teher függvé-
nyében lehet felelõssé tenni. Ám ezt az elvárhatóságot a hivatást
gyakorlóknak kellene esetrõl-esetre behatárolniok, egymás közt
megkövetelniök. Mivel õk nem teszik, a jogászokra marad a
mérlegelés, tehát az orvosnak hivatásbeli elvárása helyébe a tár-
sadalom sokszor hamis, az orvosban akár Istent látó elvárása lép.
Ez ellen tiltakozik a Kamara, a törvény módosítását kívánva ott,
ahol a helytelen gyakorlatot kellene módosítani.

Ki lesz a vesztes az elvárhatóság e ferde értelmezése folytán?
Mindkét esetben a károsult magánfél, a jogkövetõ személy.

A legfelsõbb bíróság kollégiumának a Ptk. szerkesztõ bizott-
ság szövegével szembeni heves ellenállása arra indított, hogy új-
ra gondoljam az általam eredetileg Marton nyomán javasolt tör-
vényszöveget. (Magyar Jog 2001. 8. 449–456.) Segített ebben a
fent jelzett Legfelsõbb Bírósági döntés a „Tocsik-ügy” polgári
részében, de az Orvosi Kamara törvénymódosító javaslata is.
Úgy vélem, valóban helyt kell adni a bírák eligazítása és a helyes
társadalmi nevelés, preventio és kárelosztás elérése céljából az el-
várhatóság gondolatának. Ám nem a jogellenes magatartásért
való alapvetõ felelõsséget korlátozó, hanem a társadalom elvárá-
sai szerinti magatartás megszegéséért megállapítható kárfelelõs-
ség kiterjesztése értelmében.

Így javaslom módosítani az általam megszövegezett Fejezet
1. § szövegét:

1. § (1) Jogellenes magatartásáért minden jogalany felelõssé
tehetõ (felelõsséggel tartozik). Minden jogalany tartozik viselni
a teljes kárt, amelyet jogellenes magatartásával (tevõleg vagy
mulasztással) más(ok)nak vagy a közösségnek okozott.

(2) Jogellenes magatartással szerzett hasznot mindenki tarto-
zik kiadni, a szerzõdõ félnek, a sértett félnek, vagy ha ilyen nincs,
a közösségnek (az államnak). A kötelezettség a teljes jogellene-
sen elért haszonra kiterjed, függetlenül attól, hogy a sértett (a

másik szerzõdõ fél, a jogosult, a közösség) a hasznot maga
elér(het)te volna vagy nem. 

(3) Azon kárért, amelyet valamely jogalany társadalmilag
elvárható magatartás megszegésével vagy elvárható magatar-
tás elmulasztásával, (luxuriozus, joggal visszaélõ, erkölcste-
len módon), bár jogsértés nélkül, másnak (a közösségnek)
okozott, a bíróság az okozót felelõssé teheti. 

(4) A kár és a haszon egyaránt az oksági lánc bizonyítható ha-
táráig számítandó.

Úgy vélem, a jogállami fejlõdés utolsó évei alapján, bírósá-
gaink a (3) pont alatt nyújtott fogódzót joggal várják a jogalko-
tótól. Míg a jogellenesség tárgyi mérce, megállapítása többnyire
egyszerû, s az érte való felelõsség megállapításánál csupán méltá-
nyossági mérlegelés játszhat szerepet. A társadalmi elvárhatóság
terén viszont egyelõre nagy a zavar és sok a bizonytalanság. Fõ-
leg a köz- és magánszféra összekeveredése, már csak a privatizá-
ció okán is, a közvagyont kezelõk jogilag sokszor kettõs arcula-
ta, a jogszabályi elhatárolások és a szakmai etikai elõírások meg-
fogalmazásának késedelmessége láthatón túl nagy terhet róttak a
bíróságokra. Ehhez járul, többnyire a kényes, mert nagy érdeke-
ket sértõ ügyekben, a média és sajtó korántsem mindig a jogsze-
rût és erkölcsöst támogató hangja. Sokszor érezheti magát úgy a
Bíróság, mint a szamárral utazó apa és fia: bármelyik ül rajta,
vagy ha mellette mennek is, mindig akad gáncsoskodó, míg vé-
gül õk viszik a szamarat.

A szó grammatikai értelme egyébként a javasolt szöveget tá-
masztja alá. A jogellenes tiltása természetes. Magánjogi viszony-
latban egyértelmû és nincs szüksége korlátozásra, legfeljebb a je-
lentkezõ teher elosztásánál méltányosságra. A társadalom azon-
ban a tételes jogszabály betartásán túl még sok mindent elvár
tagjaitól. Nem azt kívánja megengedni, hogy a jogon túltegyék
magukat. Ez senkinek sincs hatalmában. Azt várja el, hogy a tár-
sadalmi béke, a jóhiszemû és tisztességes együttmûködés, a köl-
csönös tájékoztatás, egymás kímélése, a közös értékek gondos
óvása, kezelése, jövõ nemzedékek érdekének szemmel tartása te-
rén, a szolidaritás, a szakszerû és pontos hivatásteljesítés, más ér-
dekeire odafigyelés terén a tõlük telhetõt megtegyék. A magán-
jog és a közigazgatási szabályok, mindenik a maga területén, er-
re nevel, és ennek érdekében alkalmaz preventív intézkedéseket,
szankciókat. Nem kell mindjárt a büntetõjog nehéztüzérségét
felvonultatni. Közigazgatási és magánjog nyújtanak megfelelõ
zárt rendû eszköztárat a társadalom békéjének és biztonságának
védelmére. Már ha élünk vele!

Marton Géza annak idején a bírói rendbe vetett nagy és meg-
ingathatatlan bizalommal vallotta, hogy a bírói kar, ha adják szá-
mára az eszközöket, azok esetrõl esetre történõ felhasználását
meg fogja oldani, és mivel csakis a bírói székbõl oldható meg biz-
tosan az egyes káreset, meg is kell hozzá a döntés felhatalmazását
adni. Ez ma sincs máskép. Csak nem elbizonytalanítani kell a bí-
rói kart, hanem feltétlen társadalmi bizalommal, esetleg a kétes
esetek tudományos, politikamentes, jogelméleti elemzésével kell
támogatni abban a nehéz munkában, amellyel jogkövetõvé kell
tenni a közelmúlt szocialista jogtalanságától elriasztott átlagpol-
gárt, a gyors megvagyonosodás reményével megkínált, és a bíró-
ság intézkedéseinek gyenge hatásfokában bízó, kártékony társa-
dalmi elemeket. Fizessen rá jogellenességére minden körülmé-
nyek között a jogsértõ, ne hivatkozhasson joghézagra a társada-
lomtól joggal elvárt magatartást nem vállaló egyed. Ne kelljen
együtt élni a jogállamban, piacgazdaság esetén sem, a tisztesség-
telen haszon, a más terhére élõsködés lehetõségével! Ezt célozza
elõadott javaslatom.

Zlinszky János
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Külföldi kitekintés

Az állam javára való marasztalásról
A következõkben arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk,
melyek azok a jogpolitikai célok, amelyek a jogszabályba, vala-
mint a nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközõként semmis szerzõdé-
sek érvénytelenségének jogkövetkezményei körében speciális sza-
bályozást tesznek szükségessé, ezeket a jogpolitikai célokat mely
szabályok milyen hatékonysággal képesek szolgálni, és ennek tük-
rében fogjuk vizsgálni a hatályos magyar szabályozást és annak le-
hetséges alternatíváit. Mindez azt is jelenti, hogy az érvénytelen
szerzõdések jogkövetkezményeinek általános kérdéseivel csak
annyiban foglalkozunk, amennyiben azt a jelen tanulmány tár-
gyaként felvetett problémák tárgyalása szükségessé teszi. 

A jelen tanulmányban kifejtett álláspont szerint az állam javá-
ra való marasztalás olyan jogintézmény, amely mögött a piacgaz-
dasággal is összeegyeztethetõ jogpolitikai célok húzódnak meg,
és amelynek fenntartása továbbra is indokolt. 

1. A szerzõdés érvénytelenségének
jogkövetkezményei

Az érvénytelen szerzõdésbõl jogok és kötelezettségek nem fakad-
hatnak, a szerzõdés nem kényszeríthetõ ki. Ha a szerzõdés alap-
ján egyik fél sem teljesített szolgáltatást, ez nem is okoz gondot,
az érvénytelenség következménye a felperes szerzõdésre alapított
követelésének elutasítása. Ha a szerzõdés alapján legalább az
egyik fél akár csak részlegesen is teljesített, elsõsorban két kér-
dést kell megválaszolni: az egyik, hogy az érvénytelen szerzõdés
teljesítésével a teljesített szolgáltatás tulajdonjoga átszáll-e a jo-
gosultra, a másik pedig az, hogy a szolgáltatás jogalap nélküli
gazdagodás címén visszakövetelhetõ-e. 

1.2. Tulajdoni igények

Az érvénytelen szerzõdés alapján teljesített szolgáltatás tulajdon-
jogának átszállása elsõsorban a tulajdon átruházására irányuló
ügylet kauzális vagy absztrakt természetétõl függ.  

A német jog a tulajdon-átruházás terén az absztrakciós elvet
követi. Az absztrakciós elv (Abstraktionsprinzip) a tulajdonátru-
házás ügyleti kettõsségén alapszik. Ez az ügyleti kettõsség a tu-
lajdon átruházása során megkülönbözteti a kötelmi kötelezõ és a
dologi rendelkezõ ügyletet. A kötelmi kötelezõ ügylet (Verpflich-
tungsgeschäft) a tulajdon átszállását önmagában nem váltja ki,
csak jogot keletkeztet arra, hogy a kötelezõ ügylet alapján a jo-
gosult a szerzõdés teljesítéseként a tulajdon átruházását követel-
je. A tulajdon átruházása külön ügylettel, a dologi rendelkezõ
ügylettel (Verfügungsgeschäft) történik. Az absztrakciós elv a kö-
telmi kötelezõ és a dologi rendelkezõ ügylet között a tulajdon át-
szállásához nem követel meg kauzális kapcsolatot, a kettõt egy-
mástól függetleníti. E függetlenítés eredménye, hogy a kötelmi
kötelezõ ügylet érvénytelensége nem eredményezi a dologi ren-
delkezõ ügylet érvénytelenségét. Ha a kötelezõ ügylet érvényte-
len, bíróság elõtt nem kényszeríthetõ ki, de ha a dologi ügylet
érvényes, akkor azzal a tulajdonjog átszáll. Fõszabályként a tulaj-
don átszállásához elegendõ a dologi rendelkezõ ügylet érvényes-
sége, a tulajdon átszállását csak a dologi ügylet érvénytelensége
akadályozza meg. Ha a dologi ügylet érvényes, a tulajdonjog ak-
kor is átszáll, ha a kötelezõ ügylet érvénytelen. Az absztrakciós
elv a jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközõ ügyletek kapcsán is
érvényesül, azaz azok a körülmények, amelyek semmissé teszik a
kötelezõ ügyletet, akkor, és csakis akkor akadályozzák a tulajdon
átszállását, ha egyidejûleg közvetlenül a dologi rendelkezõ ügy-
letet is semmissé teszik. A tulajdon átszállását fõszabályként csak

a dologi rendelkezõ ügylet semmissége gátolja. Másik „irány-
ban” egyébként az elv nem érvényesül: a dologi rendelkezõ ügy-
let érvénytelensége rendszerint a kötelezõ ügylet érvénytelensé-
gére vezet.

A jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések bizonyos esetköreiben a
német bírói gyakorlat ezt az absztrakciós elvet áttöri, és ha a tu-
lajdon átszállása a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések tilalmához fû-
zõdõ jogpolitikai célokkal ellentétes eredményre vezetne, egyes
esetekben a prioritást a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések tilalmá-
nak engedi át, megakadályozva ezzel a tulajdon átszállását. Az
absztrakciós elvnek ez az áttörése ugyanakkor kivételes, és a jó
erkölcsbe ütközõ szerzõdések azon esetköreire jellemzõ, amelyek
a közérdek vagy harmadik személyek érdekeinek sérelme miatt
semmisek. Azokban az esetkörökben, amelyekben a jó erkölcsbe
ütközés miatti semmisséget a szerzõdõ fél érdekeinek sérelme
idézi elõ, a bírói gyakorlat az absztrakciós elvet töretlenül és kö-
vetkezetesen követi.1

A tulajdon átszállásának következménye az, hogy az átruházó
dologi (in rem) jogi igényt a szerzõdõ féllel vagy harmadik sze-
mélyekkel szemben nem érvényesíthet. Az átruházót dologi jogi
igény híján a másik féllel szemben a teljesítés visszakövetelése-
ként csak in personam igény illeti meg, és a szolgáltatást kapó má-
sik féllel szemben jogalap nélküli gazdagodásra alapított igény-
nyel élhet. 

Az angol jog szerint is átszállhat a tulajdonjog érvénytelen
szerzõdés alapján. Az angol jog a szerzõdések érvénytelenségé-
nek három kategóriáját különbözteti meg: a kikényszeríthetetlen
(unenforceable), a semmis (void), és a megtámadható (voidable)
szerzõdésekét. A szerzõdés semmissége ebben az összefüggésben
lényegében azokat a helyzeteket jelenti, amelyekben a szerzõdés
a mi fogalmaink szerint nem jön létre. Az angol esetjog a jogel-
lenes szerzõdéseket (ide tartoznak a jó erkölcsbe ütközés és a
public policy esetkörei is) nem semmisnek, hanem kikényszeríthe-
tetlennek tekinti, és ennek eredményeként a szerzõdés alapján a
tulajdonjog átszállhat. Ennek alapja nem a némethez hasonló
absztrakciós elv, hanem a franciához hasonló konszenzuális
rendszer, amelynek alapján a tulajdonjog – ingók esetén – nem
külön jogügylettel, hanem magával a szerzõdéssel száll át. A tu-
lajdonjog a kikényszeríthetetlen szerzõdés alapján akkor nem
száll át, ha azt jogszabály kifejezetten kizárja. További kivételt je-
lent, hogy ha a felperes jogellenes szerzõdés alapján teljesített
szolgáltatást, és azt olyan jogcímen követeli vissza, amit nem a
szerzõdés jogellenességére alapít – tulajdoni igényt támaszt –, a
bíróság a követelésnek helyt adhat, feltéve, hogy a szóban forgó
érvénytelen szerzõdésben a felperes nem a tulajdonjogot, hanem
csak annak részjogosítványát ruházta át.2 Ha a tulajdonjog át-
száll, az érvénytelen szerzõdést a maga részérõl teljesítõ fél a má-
sikkal szemben dologi igényt nem, csak in personam igényt érvé-
nyesíthet, és a másik féltõl a teljesítést jogalap nélküli gazdago-
dásként (unjust enrichment) követelheti vissza. 

A francia jog eltérõ megoldást követ. Eszerint az érvényte-
len szerzõdés alapján a tulajdonjog a konszenzuális rendszer el-
lenére nem száll át. Ha a szerzõdés érvénytelen, annak követ-
kezménye a szerzõdéskötést megelõzõ állapot helyreállítása. Az
átruházó az általa szolgáltatott dolgot tulajdoni igényt érvénye-
sítve követelheti vissza.3 A svájci jog szerint az érvénytelen
szerzõdés szintén nem alkalmas arra, hogy annak alapján tulaj-
don szálljon át. Az érvénytelen szerzõdés alapján teljesített
szolgáltatásra nézve az átruházó in rem tulajdoni igényt érvé-
nyesíthet.4

A magyar jog az átruházással való tulajdonszerzés során a
kauzális tradíció elvét követi. Ebbõl az következik, hogy csak ér-
vényes szerzõdés lehet alkalmas a tulajdonjog átruházására.



A kötelezõ ügylet érvénytelensége önmagában megakadályozza
a tulajdon átszállását a szerzõdés alapján. Ha a szerzõdés érvény-
telen, annak alapján tulajdonjog nem szállhat át, következésképp
az átruházó igénye tartalmát tekintve tulajdoni igény lehet akkor
is, ha a szerzõdés érvénytelenségének jogkövetkezményeit a Ptk.
237. §-a nem a dologi és kötelmi igények közötti különbségtétel
mentén, hanem önálló, szerzõdési jogi jogkövetkezmények kere-
tében rendezi.  

1.3. A restitúció megtagadása jó erkölcsbe ütközõ
szerzõdések esetén

A szerzõdés érvénytelenségének jogkövetkezményei keretében a
szerzõdés alapján szolgáltatást nyújtó fél, ha tulajdoni igényt a
szolgáltatására érvényesíteni nem tud, azt kötelmi igényként jog-
alap nélküli gazdagodás címén követelheti vissza. Vannak azon-
ban olyan jogpolitikai szempontok, amelyek jó erkölcsbe és jog-
szabályba ütközõ szerzõdések esetén a jogalap nélküli gazdago-
dás iránti igény megtagadása, az arra alapított kereset elutasítása
mellett szólnak. Ezek a jogpolitikai szempontok a következõk
szerint összegezhetõk.

1.3.1. Nemo suam turpitudinem allegans

A római jogtudósok a nemo auditur suam turpitudinem allegans
elve alapján – mely a Ptk. 4. § (4) bekezdésében is megfogalma-
zódik – közelítették meg a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdés alap-
ján visszakövetelt szolgáltatás kérdését, s nem tartották vissza-
követelhetõnek a prostituált részére adott díjat, mert – bár ma-
ga az ügylet is jó erkölcsbe ütközik – az ilyen fizetést csak a
férfi részérõl tartották erkölcstelennek. A condictio ob turpem
causam tényállását csak az „átvevõ” erkölcstelensége esetén tar-
tották megállapíthatónak.5 Ez arra is utal, hogy az ügylet er-
kölcsbe ütközését elsõsorban valamelyik fél erkölcstelen maga-
tartására vezették vissza, s az ilyen szerzõdések tényállását ke-
vésbé tekintették objektívnek. Nem követelhette vissza ugyan-
akkor valaki a bírónak vagy tanúnak megvesztegetés céljára
adott pénzt, azt a pénzt sem, amelyet a tettes az õt tetten érõ
személynek annak hallgatásáért adott, vagy amelyet általában
erkölcstelen cselekmények fejében nyújtottak.6 Ezekben az ese-
tekben tehát – függetlenül a másik fél erkölcsös vagy erkölcs-
telen eljárásától – a szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatást az
azt nyújtó fél az ügylet erkölcstelensége miatt nem követelhette
vissza, mivel maga is erkölcsbe ütközõ módon járt el.   

Az az elv, hogy saját felróható magatartására elõnyök szerzése
végett senki sem hivatkozhat, a magánjog tradicionális elve. Ha
ezt az elvet a szerzõdések érvénytelenségének jogkövetkezményei
körében is érvényre kívánja a jog juttatni, ezt azzal teheti meg, ha
az érvénytelen szerzõdés alapján teljesített szolgáltatás esetén a
bíróság elutasítja annak a félnek a szolgáltatás visszakövetelése
érdekében érvényesített, jogalap nélküli gazdagodásra alapított
igényét, aki az érvénytelenség okát felróható magatartásával ma-
ga okozta.

1.3.2. Megelõzés és visszatartás

A jog által nem kívánt magatartástól való visszatartás és elretten-
tés nem tartozik a magánjogi szabályozást elsõdlegesen megha-
tározó jogpolitikai célok közé, és ez nem funkciója a szerzõdés
érvénytelenségének jogkövetkezményeit meghatározó normá-
nak, továbbá a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak sem.
Széles körben elfogadott ugyanakkor, hogy a magánjognak is tö-
rekednie kell arra, hogy a személyeket visszatartsa és elrettentse
a jog által nem kívánt magatartás tanúsításától. 

A visszatérítési igény kapcsán a problémát elsõsorban az
okozza, hogy amennyiben a jog a turpis fél részére a szerzõdés

érvénytelensége miatt jogalap nélküli gazdagodás (in integrum
restitutio) címén az általa a másik félnek nyújtott szolgáltatás
visszakövetelésére lehetõséget ad, és ezt a bíróság megítéli, a jog-
szabályba vagy jó erkölcsbe ütközés tilalmának (esetleg más to-
vábbi érvénytelenségi okoknak) visszatartó ereje minimális lesz.
Emiatt nem tud érvényesülni az a jogpolitikai érdek sem, ami az
ilyen ügyletek tilalmának alapja. Az erkölcsi vagy jogi normát
sértõ fél nem kockáztatna semmit, hiszen legfeljebb visszakapja,
amit nyújtott. Kézenfekvõnek tûnik az a megoldás, hogy a bíró-
ság tagadja meg attól a féltõl a visszakövetelési igényt, amelyik
a szerzõdés érvénytelenségét maga idézte elõ. Ezzel az a fél, aki
jó erkölcsbe ütközõ módon jár el, szolgáltatását nem követelhe-
ti vissza, s mivel annak elvesztésével kell számolnia, ez feltehetõ-
leg visszatartja õt ilyen szerzõdés kötésétõl, vagy legalábbis telje-
sítésétõl. 

Valószínûleg ilyen megfontolásból zárja ki a német BGB is a
jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütközõ módon eljáró személy
jogalap nélküli gazdagodás7 iránti igényét. A BGB 817. § úgy
rendelkezik, hogy ha valamely szolgáltatás célja annak természe-
tébõl határozottan megállapíthatóan olyan volt, hogy annak el-
fogadásával az, aki kapta, jogszabályt sértett, vagy a jó erkölcs-
be ütközõ módon járt el, köteles azt visszatéríteni. A 817. § má-
sodik mondata szerint ugyanakkor a visszakövetelés kizárt, ha a
teljesítõ fél terhére ugyanilyen eljárás esik. Ebben az esetben a
kötelezettség mindkét fél részérõl erkölcsöt (jogot) sért, a jog-
ellenes (erkölcstelen) teljesítéssel szemben ugyanilyen kötele-
zettség áll, a teljesítés visszaszolgáltatása tehát nem követelhetõ.
A BGB 817. §-a csak azokra az igényekre tartalmaz rendelke-
zést, amelyeket jogellenesen vagy erkölcsbe ütközõ módon eljá-
ró személytõl követelnek vissza. Nem szabályozza azt az esetet,
ha a teljesítést nyújtó személy sértett erkölcsi normát, de az, aki
a szolgáltatást kapta, az erkölcs és a jog szabályainak megfelelõ-
en járt el.

A BGB-nek ez a – 817. § második mondatában megfogalma-
zott – rendelkezése több szempontból is problematikus. Az
egyik kritika a visszatérítési igény megtagadása kapcsán az, hogy
nem egyértelmû az ezzel pontosan elérni kívánt jogalkotói cél.
A német felsõbírósági gyakorlatban korábban a tiltott magatar-
tás büntetése került jogpolitikai szempontként elõtérbe, az újabb
gyakorlat inkább a jogi védelem hiányát hangsúlyozza: aki a jog
vagy a jó erkölcs ellen vét, ezzel kívül helyezi magát a jogon,
ezért nem is részesítheti õt a jog védelemben, még a jogalap nél-
küli gazdagodás terén sem. Az irodalomban már eleve a vissza-
térítési igény megtagadásának megalapozottságát is megkérdõ-
jelezik.8 Mind az irodalom, mind a bírói gyakorlat egységes ab-
ban, hogy a 817. §-nak ezt a visszatérítési igényt kizáró szabályát
azokban a helyzetekben is alkalmazni kell, amelyekben mindkét
fél nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközõ módon járt el.9 Ebbõl vi-
szont az is következik, hogy ha a szerzõdés jó erkölcsbe ütközé-
se mindkét fél felróható magatartásának eredménye, és az egyik
fél teljesíti a szerzõdést, õ sem követelheti vissza a teljesítést jog-
alap nélküli gazdagodás címén. Ennek eredményeként a teljesí-
tés az egyébként szintén jó erkölcsbe ütközõ módon eljáró alpe-
resnél marad, még akkor is, ha az õ magatartása a felperesénél
semmivel sem volt kevésbé elítélendõ. Villányi szerint például
jogpolitikai szempontból ennek a helyessége is erõsen megkér-
dõjelezhetõ, különösen, mivel az absztrakciós elvvel együtt a jog
diszfunkcionális mûködését eredményezi.10

Annak megakadályozása érdekében, hogy a BGB 817. §-a a
kétoldalú turpitudo eseteiben arra vezessen, hogy a felperessel
egyaránt vagy  akár még inkább jó erkölcsbe ütközõ módon
eljáró alperes megtarthatja a gazdagodást, a bírói gyakorlat a
817. § merev szabályát a BGB 242. §-ának alkalmazásával korri-
gálja, és a Treu und Glauben elve alapján, a felek magatartásának
összemérésével ítéli vagy tagadja meg kétoldalú turpitudo esetén
a visszakövetelési igényt.11

A francia Code civil nem tartalmaz rendelkezést a szerzõdés-
kötéssel jó erkölcsbe vagy közrendbe ütközõ módon eljáró fél ré-
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szére visszajáró szolgáltatásra. A szerzõdés semmisségére bárki,
tehát akár a turpis fél is hivatkozhat (action en nullité). A bírói
gyakorlat ugyanakkor – hasonlóan a BGB 817. §-ában foglalt
rendelkezésekhez – következetesen és az elmélet által is támoga-
tottan alkalmazza a nemo auditur propriam turpitudinem allegans
elvét, továbbá azt szabályt, mely szerint ha a szerzõdést kötõ
felek mindegyike egyformán turpis volt, saját szolgáltatása visz-
szakövetelésének joga egyik felet sem illeti meg (in pari causa
turpitudinis cessat repetitio). A felek magatartásának összemérése
alapján dönt a bíróság abban a kérdésben, hogy egyformán sér-
tették-e a felek a jó erkölcsöt. Ha valamelyik fél eljárása kevésbé
volt turpis, õ a szolgáltatást visszakövetelheti. Abban az esetben,
amelyben a szerzõdés, mint a német megszálló erõket támogató
volt jogellenes, a szolgáltatás nem volt visszakövetelhetõ, míg a
restitúciós igénynek a bíróságok például hivatali vesztegetési ese-
tekben helyt adnak.12

Az angol common law tradicionális elve szerint a jogel-
lenesség13 fõszabályként jó védekezés lehet a jogalap nélküli gaz-
dagodásból származó igénnyel szemben. Ennek alapja az, hogy
a bíróság ne nyújtson jogvédelmet olyan felperes részére, aki
nem jogszerûen járt el. Az angol bírói gyakorlat vezérelve is az,
hogy a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdésbõl jogok nem fakadhatnak
(ex turpi causa non oritur actio). A már – legalább részben – tel-
jesített jó erkölcsbe ütközõ szerzõdéseknél követett szabály az,
hogy ha mindkét fél egyformán turpis volt, egyik sem követelhe-
ti vissza az általa nyújtott szolgáltatást a másik féltõl, a birtokos
a dolog kiadására nem köteles (in pari delicto potior est conditio
possidentis). A legnagyobb problémát ezeknek az elveknek az al-
kalmazása során az jelenti, hogy a jog mindkét fél magatartását
egyformán szankcionálja anélkül, hogy a társadalmi magatartási
szabályt sértõ cselekményük súlyát figyelembe venné.14

Az angol esetjog sem alkalmazza a visszatérítést merev, kivé-
telt nem ismerõ szabályként. A restitúciós igényt érvényesítheti
az a fél, aki bizonyítani tudja, hogy nem volt in pari delicto hely-
zetben, aki az ügylettõl a locus poenitentiae alatt visszalép, ha a tu-
lajdonjogára a szerzõdés nélkül is hivatkozni tud, vagy ha az ér-
vénytelenségi ok célja a társadalom meghatározott tagjainak vé-
delme, és a felperes ehhez a társadalmi csoporthoz tartozik.15

A felperes általában nincs in pari delicto helyzetben, és restitúciós
igény illeti meg õt, ha kevésbé felelõs az ügylet érvénytelenségét
elõidézõ okért, mint az alperes. Ez a helyzet például akkor, ha a
felperes tévedésben volt az ügylet jogszerûtlenségét okozó ténye-
ket illetõen, vagy igényét egyébként releváns tévedésre tudja ala-
pítani, ha kényszerre tud sikeresen hivatkozni, ha az alperest in-
kább terheli felelõsség a jogellenes ügylet megkötéséért, mint a
felperest (általában errõl van szó olyankor, amikor az alperes a
felperes gyengébb pozícióját kihasználva éri el a szerzõdés meg-
kötését), vagy ha a felperest nem terheli felelõsség az ügylet jog-
ellenességéért, míg az alperest igen.16

A locus poenitentiae doktrínája azokra az esetekre vonatkozik,
amelyekben jogellenes szerzõdés alapján került sor tulajdon átru-
házására, de az átruházó önként visszalép az ügylettõl, mielõtt
még a szerzõdés jogellenes célja megvalósult volna. A locus poe-
nitentae alapján, ha bármelyik fél a szerzõdésnek a jogellenes (er-
kölcsbe ütközõ) részét még részben sem teljesítette, szándéka
megváltoztatásával a szerzõdéstõl elállhat és így szerzõdési kö-
töttségétõl szabadulva a másik féltõl az általa már nyújtott szol-
gáltatást visszakövetelheti (locus poenitentiae). Erre csak akkor
van lehetõség, ha a fél elállása önkéntes, külsõ körülmények (pél-
dául a másik fél „szerzõdésszegése”) által nem befolyásolt.
A locus poenitentiae alkalmazására elsõsorban a jogi vagy erkölcsi
normák kisebb fokú megsértése esetén kerülhet sor.17 A locus
poenitentiae doktrínájának határai sem világosak, és jogpolitikai
indokoltsága sem egyértelmûen alátámasztott, mert hatékonysá-
ga megkérdõjelezhetõ. Viszonylag meggyõzõen lehet ugyanis
amellett érvelni, hogy a locus poenitentiae nem tartja vissza az al-
perest a jogszerûtlen cél megvalósításától, hanem inkább bátorít-
ja arra, hogy minél elõbb teljesítsen annak érdekében, hogy a fel-

peres már ne léphessen vissza a szerzõdéstõl. Ez erõsen kétséges-
sé teszi a locus poenitentiae preventív hatását.18

1.3.3. Az igazságszolgáltatás tekintélye

Az igazságszolgáltatás tekintélyének megõrzése szintén erõs érv
a visszakövetelési igény megtagadása mellett. Ahogyan azt
Wilmot bíró az 1767-es Collins v. Blattern ügyben hozott dön-
tés során színes szavakkal kifejtette: „valamennyi jogtudósunk
egyetért abban, hogy beszennyezett kezek nem érinthetik az
igazság forrását. Ha valaki jogellenes szerzõdést kötött, és ez
alapján fizetést teljesített, azt a bíróság által vissza nem követel-
heti.”19 E megfontolás szerint a jogellenes szerzõdés alapján tel-
jesített szolgáltatás visszakövetelésének elbírálása szükségessé
teszi, hogy a bíróság a bizonyítási eljárás keretében részletesen
belemenjen az ügy tárgyalásába, és ez sok esetben már eleve
nem fér össze a bíróságról a társadalomban kialakult képpel, és
az általa megtestesített tekintéllyel. Az igazságszolgáltatás tekin-
télye általánosan elfogadott szempont volt nem csak a II. világ-
háború elõtti magyar magánjogi irodalomban és bírói gyakor-
latban,20 de annak számít az angol Law Commission jelentése
szerint is. A Law Commission ugyanakkor figyelembe veszi en-
nek a jogpolitikai szempontnak a szükségszerû korlátait is, mely
szerint a bíróság tekintélye csak akkor kerülhet ténylegesen ve-
szélybe, ha a szóban forgó ügylet jogellenessége valóban súlyos,
és kevésbé érintheti a bíróság tekintélyét, ha például kisebb,
technikai jellegû jogsértésrõl van szó.21

1.3.4. A büntetés 

Erõsen vitatható, hogy a büntetés valóban elfogadott jogpoliti-
kai célnak tekinthetõ-e a magánjogban, és hogy valóban elvá-
lasztható-e a prevenciótól és elrettentéstõl. Ha a büntetést el is
fogadjuk a magánjog egyik lehetséges funkciójának,22 akkor sem
kezelhetjük a magánjog terén elsõdlegesnek, mert a magánjogi
jogkövetkezmények nem alkalmasak arra, hogy a sérelmet oko-
zó fél egyéni körülményeihez megfelelõen igazított, egyéniesített
szankcióként mûködjenek. A magánjogi jogkövetkezmények, az
érvénytelenség és a kártérítés ehhez túl merevek. A visszakövete-
lési igény megtagadásának büntetõ szankció jellegét szemlélete-
sen hangsúlyozta Barna Ignác a polgári törvénykönyv tervezete
kapcsán 1914-ben tartott elõadáson tett hozzászólásában: „nem
lehet kétes, hogy minõ jellege van annak a szolgáltatásnak, amit
az egyik (hibás) fél teljesített és a mi a másiknál marad. Akár ide,
vagy oda forgatjuk, ez semmi más, mint poena. Ez poenalis ter-
mészetû dolog, mert az állam küzd az erkölcstelenségek ellen, és
ép úgy, ahogy megtagadja az egyoldalú turpitudo esetében a
condictiót ob turpem causam, éppúgy segít magán a condictio
kizárásával itt is, mert ha a fél visszakövetelhetné az õ saját szol-
gáltatását, akkor nem bûnhõdnék; spekulálhatna, mert vissza-
kapja, amit szolgáltatott. Mivel bûnhõdik ekkor?”23

2. A magyar magánjogi jogfejlõdés

2.1. A restitúciós igény visszatérítésének problémája
a II. világháború elõtti magánjogban

A II. világháború elõtti magánjog bírói gyakorlata nem követte
a német absztrakciós elvet. A tulajdon átszállása csak érvényes
kötelezõ ügylet alapján mehetett végbe. A bírói gyakorlat sze-
rint, amikor érvénytelen szerzõdés alapján teljesítés történt, a tel-
jesítést nyújtó fél vagy tulajdoni igény (rei vindicatio) érvényesí-
tésével, vagy jogalap nélküli gazdagodás címén követelhette visz-
sza a teljesítést. Úgy tûnik, hogy a bírói gyakorlat rei vindica-
tioként tette lehetõvé a teljesítés visszakövetelését, ha a szerzõdés
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kötését megelõzõ állapot természetbe helyreállítható volt, és jog-
alap nélküli gazdagodásként akkor, ha a természetbeni helyreál-
lítás a szolgáltatás eredeti vagy utólagos irreverzibilitása miatt
nem volt lehetséges.24 Ami a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések kö-
vetkezményeinek szabályozását illeti, a polgári törvénykönyv ter-
vezetei figyelemre méltó fejlõdést mutatnak. 

A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv 1900-as terveze-
tének (a továbbiakban: Tervezet) elsõ szövege csaknem szó
szerint követte a BGB 817. §-ának rendelkezését. A Tervezet
1769. §-a arra való tekintet nélkül, hogy a célzott eredmény
bekövetkezett-e25 vagy sem, visszakövetelhetõnek tekintette a
szolgáltatás, ha a másik fél annak elfogadása által törvényes tila-
lom vagy a jó erkölcsök ellen vétett. A visszakövetelést kizárta, ha
azt, aki a szolgáltatást teljesítette, hasonló hiba terheli, kivéve, ha
a szolgáltatás kötelezettség elvállalásában állott.26 A Tervezet sze-
rint az ilyen kötelezettség teljesítése fejében nyújtott szolgáltatás
vissza nem követelhetõ. Ezek a szabályok lényegében a BGB
817. §-ában foglalt rendelkezéssel egyeznek meg. A Tervezet má-
sodik és harmadik szövegében a rendelkezés megfogalmazásában
rövidebbé vált, tartalmilag azonban csak annyiban változott,
hogy a kötelezettség elvállalása, mint a restitúciós igény megtaga-
dása alóli kivétel a rendelkezésbõl elmaradt. A Tervezet elsõ és
második szövegének 1508. §-a szerint „oly szolgáltatást, amely-
nek elfogadása által a másik fél a törvény tilalma, a közrend vagy
a jó erkölcsök ellen vétett, vissza lehet követelni, hacsak a vissza-
követelõ fél a teljesítés által ugyanily vétséget nem követett el.” 

Ezt a megoldást széles körû kritika érte, elsõsorban a rendel-
kezés merevsége és kétoldalú turpitudo esetén a felek magatartá-
sának megfelelõ értékelésére való alkalmatlansága miatt. Trócsányi
például azért bírálta, mert szerinte nem veszi tekintetbe annak le-
hetõségét, hogy a teljesítést nyújtó fél turpitudója nem mindig
olyan minõségû, hogy feltétlenül arányos lenne ezzel az a vagyon,
amitõl ellenérték nélkül esett el a szolgáltatás elvesztésével.27

További lényeges ellenérv volt az, hogy a szabály alkalmazása
igazságtalan eredményre vezet, mert gazdagodást idéz elõ az al-
peresnél olyan helyzetben, amikor mindkét fél egyaránt turpisan
járt el. Abban a helyzetben például, ha a szerzõdés semmissége
mindkét fél jó erkölcsbe ütközõ magatartásának eredménye, a
visszatérítési igény kizártságának következménye az, hogy az al-
peres megtartja a gazdagodást úgy, hogy ezt semmilyen jogpo-
litikai érv sem támasztja alá.28 Beck kifejezetten azzal érvel, hogy
bizonyos helyzetekben a visszakövetelés megtagadásának vissza-
tartó ereje nincsen. Így vesztegetési ügyekben a vesztegetést el-
fogadót a visszatérítési igény megtagadása egyáltalán nem tartja
vissza a vesztegetési összeg elfogadásától, hiszen a visszakövete-
lés megtagadása számára kifejezetten elõnyös helyzetet teremt.29

Csaknem valamennyi, a II. világháború elõtt e körben vélemé-
nyének ma megismerhetõ módon hangot adó gyakorló jogász
ellenezte a Tervezetnek ezt a szabályát, különösen annak a kétol-
dalú turpitudo esetén való kevéssé hatékony eredménye miatt.30

A javasolt megoldások tekintetében azonban a vélemények je-
lentõsen megoszlottak. A visszakövetelési igény merev megtaga-
dását két különbözõ megoldással javasolták helyettesíteni. Az
egyik lehetséges felvetett megoldás az volt, hogy a bíróság kap-
jon széles körû diszkrecionális jogkört annak elbírálása során,
hogy adott esetben, az eset összes körülményeire tekintettel, a
méltányosság elvei szerint helyt kaphat-e a restitúciós igény vagy
sem.31 A másik javasolt megoldás arra az esetre, ha mindkét fél
jó erkölcsbe ütközõ módon járt el, a visszakövetelési igény elvo-
nása és állami alapok részére való juttatása vagy más jóléti célra
fordítása volt.32

A Tervezet negyedik szövege és az 1928-as Magánjogi Tör-
vényjavaslat módosította a tervezet korábbi szövegeit, és elsza-
kadva a német megoldástól a méltányossági alapon való bírósá-
gi diszkrecionális jogkör mellett foglalt állást. A Tervezet negye-
dik szövegének 1510. §-a és az Mtj. 1769. §-a szerint „oly szol-
gáltatást, amelynek elfogadása által a másik fél a törvény tilalma,
a közrend vagy a jó erkölcsök ellen vétett, vissza lehet követelni.

Ha a szolgáltatást teljesítõ fél a teljesítés által hasonló vétséget
követett el, visszakövetelésnek csak annyiban van helye, ameny-
nyiben azt az eset összes körülményeire való tekintettel a méltá-
nyosság megkívánja. E korlátozás nem áll, ha a visszakövetelt
szolgáltatás kötelezettségvállaló nyilatkozat; de áll az ilyen nyi-
latkozat alapján teljesített szolgáltatás tekintetében.” A méltá-
nyossági elv felé való elmozdulás az Mtj. idõszakára már egyér-
telmû tendenciává vált a bírói gyakorlatban.33

E javaslatok, visszatérve a kötelezettségvállaló nyilatkozat kivé-
telként való megfogalmazására, egy további problémát kívántak
orvosolni, mégpedig azt a helyzetet, ha váltóval történik az er-
kölcstelen ügyletben való kötelezettségvállalás biztosítása. A vál-
tó visszakövetelési jogának kizárása ugyanis arra az eredményre
vezet, hogy a váltót adó a váltót megszerzõ harmadik személlyel
szemben fizetésre köteles, ez pedig az erkölcstelen ügylet kikény-
szeríthetetlenségéhez, illetõleg a restitúciós igény megtagadásá-
hoz fûzõdõ jogpolitikai célokkal ellentétes.34

A méltányossági alapon való mérlegelésen alapuló döntéssel
kapcsolatban is felmerült az az aggály, hogy a tényállás szüksé-
ges felderítése érdekében a bíróságnak a bizonyítási eljárás kere-
tében az eset részleteit is fel kell tárnia. Ezzel a bíróság tekintélye
csorbul, így az igazságszolgáltatás tekintélyének megõrzéséhez
fûzõdõ jogpolitikai szempontokat ez a megoldás sem szolgálja.35

2.2. A hatályos megoldás: az állam javára való marasztalás 

Az 1959-es Polgári Törvénykönyv a turpis fél részére visszajáró
szolgáltatás szabályait a fentiektõl lényegesen eltérõ módon fek-
tette le, amikor csak az uzsorás szerzõdések körében ismerte el a
visszatérítés részbeni vagy egészben való elengedését, abban az
esetben, ha az a sérelmet szenvedõ felet részletfizetés engedélye-
zése esetében is súlyos helyzetbe hozná [202. § (3) bek.]. A szo-
cialista együttélés követelményeibe vagy a jogszabályba ütközõ
szerzõdés semmisségéhez jogkövetkezményként  elsõdlegesen az
eredeti állapot helyreállítását fûzte. [237. § (1) bek.]. Ezzel egy-
idejûleg bevezette az állam javára való marasztalás jogintézmé-
nyét. Elõírta, hogy uzsorás szerzõdések esetén a sérelmet okozó
félnek visszajáró szolgáltatást az ügyész indítványára az állam ja-
vára kell megítélni [202. § (3) bek.]. Ezen túlmenõen, a szerzõ-
dés érvénytelensége esetén alkalmazandó in integrum restitutio
folyamatába „belenyúlva” úgy rendelkezett, hogy a bíróság az
ügyész indítványára az állam javára ítélheti meg azt a szolgálta-
tást, amely a tiltott, a dolgozó nép érdekeibe vagy a szocialista
együttélés követelményeibe ütközõ szerzõdést kötõ, a megté-
vesztõ vagy jogtalanul fenyegetõ, továbbá az egyébként csalárd
módon eljáró félnek járna vissza [237. § (1) bek.].

Az állam javára való marasztalás gondolata ekkor már nem
volt új. Amint láttuk, a II. világháború elõtti magánjogi gyakor-
lat kapcsán is komolyan felmerült ennek a lehetõsége, a bírói
gyakorlat azonban ebbe az irányba nem mozdult el (az állam ja-
vára való marasztalás eljárásjogi feltételeinek hiányában ezt nem
is tehette volna), a gyakorlat a felvetett megoldások közül a mél-
tányossági alapon való egyedi elbírálást alkalmazta. 

A jelenleg hatályos Ptk. 237. § (4) bekezdése értelmében a bí-
róság az ügyész indítványára az állam javára ítélheti meg azt a
szolgáltatást, amely a tiltott, a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdést kö-
tõ, a megtévesztõ vagy jogtalanul fenyegetõ, továbbá az egyéb-
ként csalárd módon eljáró félnek járna vissza. Uzsorás szerzõdés
esetén a sérelmet okozó félnek visszajáró szolgáltatást az állam
javára meg kell ítélni. 

A Ptk. kodifikációja során e szabályozásnak az indoka abban
rejlett, hogy a viszontszolgáltatás elengedése a sérelmet szenve-
dett fél alaptalan gazdagodását jelenti, a következetes in inte-
grum restitutio pedig a szolgáltatások visszaadásával nem járna
polgári jogi represszióval. Ezeket a problémákat – amelyek való-
ban a fentebb ismertetett, piacgazdaságon alapuló jogrendszerek
által alkalmazott megoldások hiányosságaként jelentkeztek – az
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állam javára való marasztalás lehetõsége úgy tûnik, valóban ki-
küszöböli. Az állam javára való marasztalás elvi vezérfonalát a
gyakorlat számára a Legfelsõbb Bíróság 1966-ban megalkotott
7. sz. irányelve tartalmazta. Az Irányelv tág teret engedett a bí-
rói gyakorlat számára annak mérlegelése során, hogy helye van-
e az állam javára való marasztalásnak. Az Irányelv szerint az ál-
lam javára való marasztalás alkalmazása során „gondosan kell
mérlegelni mindazt, aminek számbavételével megnyugtatóan el-
bírálható, hogy a visszajáró szolgáltatás, illetõleg gazdagodás el-
vonásával az adott esetben a jogintézmény megfelelõen betölthe-
ti-e a rendeltetését.” Az Irányelv értelmében a bíróságnak az ál-
lam javára való marasztalás alkalmazása során „arra kell töreked-
nie, hogy e szankció alkalmazása ne idézzen elõ olyan helyzetet,
amelyben nagyobb hátrány éri vagy esetleg egyedül éri hátrány
azt a felet, akinek a magatartása kevésbé felróható, mint a
másiké.”36

Az állam javára való marasztalás e rugalmas – már az Irány-
elv elõtt is követendõnek tekintett – alkalmazása lehetõséget biz-
tosított olyan megoldásokra is, mint az angol locus poenitentiae,
amennyiben olyan esetben, amikor valamelyik fél még a jog által
helytelenített magatartásának felfedezése elõtt maga küszöbölte
ki az elõidézett eredményt, az állam javára való marasztalást a bí-
róság mellõzhette. Figyelemre méltó, hogy a korai irodalomban
és gyakorlatban még felmerült az állam indokolatlan gazdago-
dásának megakadályozása is.37 Az állam javára való marasztalás
alkalmazása során a bírói gyakorlat a felek helyzetét, személyes
körülményeit is figyelembe vette, és elsõsorban a jogintézmény
preventív funkciójából indult ki. Ez egyúttal azt is jelentette,
hogy alkalmazása során a szerzõdés érvénytelenségén felüli to-
vábbi többlet-elemet követelt meg, ami miatt a hagyományos
polgári jogi szankciók elégtelennek mutatkoznak.38

A 7. sz. irányelvet 1990. február 1-jei hatállyal a 21. számú
irányelv helyezte hatályon kívül. A hatályon kívül helyezés elsõd-
leges indoka a jogintézménynek a piacgazdasággal való össze-
egyeztethetetlensége volt.39 Ezt a lépést az állam javára való ma-
rasztalás bíróságok általi alkalmazásának rendkívüli megritkulása
kísérte, ami már-már e jogintézmény desuetudójához vezet.

Kérdés, hogy magánjogunkat valójában éri-e veszteség a jog-
intézmény „eltûnésével”? A visszatérítés problémáját a fent is-
mertetett jogrendszerek kétoldalú turpitudo esetén gyakorlati-
lag képtelenek úgy megoldani, hogy ne érvényesüljön a római
jogban mûködött „elv”, nevezetesen, hogy jobban jár, aki ügye-
sebb vagy szerencsésebb volt, mert neki nem kell visszatérítenie,
amihez jutott, annak ellenére, hogy õ maga jó erkölcsbe ütközõ
módon járt el.40 Az elvonási lehetõség nélkül egyébként is csak
két lehetõség van: az in integrum restitutio vagy a visszatérítés
megtagadása. Egyoldalú turpitudo esetén a visszatérítési igény
elutasítása, esetleg a méltányosság vagy a jóhiszemû és tisztes-
séges eljárás elve alapján való elbírálása többnyire megnyugtató
megoldáshoz vezethet. Kétoldalú turpitudo esetén azonban az
eredmény aligha lehet kielégítõ, hiszen akár a visszatérítés meg-
tagadása, akár a visszatérítési igénynek való teljes vagy részleges
helyt adás ellentmond a jóhiszemû és tisztességes eljárás követel-
ményének,41 nincs preventív hatása, és bizonyos helyzetekben
nincs összhangban a társadalmi szinten elfogadott anyagi igazsá-
gossággal, ezért csökkenti a jog érvényesülésének hatékonyságát. 

Felvethetõ, hogy az állam javára való marasztalás büntetõjo-
gias (represszív) jellegû szankció-e, s ehhez képest beilleszthetõ-
e a magánjog szankciórendszerébe. Korábbi irodalmunkban el-
tértek a megközelítések. A skála széles volt: az állam javára való
marasztalás kifejezett büntetõjogias szankcióként való kezelésé-
tõl42 ennek tagadásán át43 egészen addig terjed, hogy a büntetõ-
jogias jelleg ellenére is beilleszthetõ e jogintézmény a polgári jog
szankciórendszerébe.44 Eörsi Gyula például az állam javára való
marasztalás polgári jogi jelegét abban találja meg, hogy az a
nemo auditur propriam turpitudinem allegans általánosított tételé-
re, valamint a jogalap nélküli gazdagodás hovafordításának sza-
bályozására vezethetõ vissza,45 s formailag ellentétesnek, lényegi-

leg azonosnak tekinti a kártérítéssel, tekintettel arra, hogy ha-
sonló elveken nyugszanak.46 Ezek az értelmezések – csakúgy,
mint maga az állam javára való marasztalás – a jelenlegitõl gyö-
keresen eltérõ társadalmi, gazdasági és jogi környezetben szület-
tek, ma már pro és kontra érvekként önmagukban kevéssé lehet-
nek mérvadók. 

Az állam javára való marasztalás vagy hasonló funkciót betöl-
tõ más jogintézmény nélkül a turpis fél részére visszajáró szolgál-
tatás problémáját jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütközõ szerzõ-
dés esetén a Ptk. 237. §-ában írt rendelkezések alkalmazásán túl
a Ptk. 4. § (4) bekezdésében foglalt nemo auditur propriam tur-
pitudinem allegans elv alkalmazásával lehetne megoldani. Bár a
jelenlegi bírói gyakorlat erre nem tûnik hajlamosnak,47 mind a
bírói gyakorlatban, mind a jogirodalomban erõs érvek jelentek
meg amellett, hogy a saját felróható magatartásra elõnyök szer-
zése végett való hivatkozás a szerzõdés semmisségére való hivat-
kozás korlátozásával a restitúciós igény megtagadásához
vezetne.48 Álláspontom szerint jogpolitikai indokok nem tá-
masztják alá, hogy a semmisségre való hivatkozás alanyi korlá-
taiként ne vegyük figyelembe a Ptk. alapelvi rendelkezéseit.
Egyetértve Weiss álláspontjával a jóhiszemû és tisztességes eljárás
követelménye, a joggal való visszaélés tilalma, és a saját felróha-
tó magatartásra elõnyök szerzése végett való hivatkozás tilalma
korlátozzák a semmisségre való hivatkozás lehetõségét.49

7.3. Az érvénytelenség jogkövetkezményei
és kétoldalú turpitudo 

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek kétoldalú turpitudo
esetén való alkalmazása sajátos problémákat vet fel. Kérdés,
hogy valóban szükségesek-e különös szabályok ezeknek a helyze-
teknek a kezeléséhez. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához
elõször meg kell határozni az irányadó jogpolitikai szemponto-
kat, és meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló alternatívákat, to-
vábbá azok elõnyeit és hátrányait is.  

7.3.1. A jogpolitikai szempontok

A fenti áttekintés alapján azok a jogpolitikai célok, amelyek a mind-
két fél eljárásának eredményeként jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések
következményeinek az általánostól eltérõ szabályozását indokolhat-
ják, a visszatartásban és prevencióban, az igazságszolgáltatás tekin-
télyének megõrzésében, a saját felróható magatartásra elõnyök
szerzése végett való hivatkozás tilalmának érvényesítésében, továb-
bá a büntetésben állhatnak. Erõsen kérdéses azonban, hogy a telje-
sített szolgáltatás visszakövetelésének megtagadása, és általában a
szerzõdés érvénytelenségének magánjogi szabályozása valóban al-
kalmas-e ezeknek a céloknak a hatékony megvalósítására. 

A visszatartás és prevenció központi eszköze a restitúciós igény
megtagadása. Ennek hatékonyságával kapcsolatban az a kétely vet-
hetõ fel, hogy az csak azt a kötelezettet tartja vissza a jó erkölcsbe
ütközõ szerzõdés megkötésétõl, amelyik részérõl a restitúciós
igény felmerülhet.50 Azt a felet azonban nem, amelyik a teljesítés
jogosultja: aki a szolgáltatást kapja, az a szabály eredményeként
annak megtartásával számolhat. Számára a visszakövetelési igény
megtagadása hátrányt semmilyen módon sem jelent. A teljesítés
visszakövetelésének megtagadása ezért reá nézve visszatartó erõvel
egyáltalán nem bír. A restitúciós igény megtagadása ugyanakkor
hatékony és szükséges eszköz lehet a már megkötött szerzõdések
esetén a szolgáltatásban részesített személynek a szerzõdés teljesí-
tésétõl való visszatartásában. Ha neki a szolgáltatás visszaadásával
kell számolnia, az a szerzõdésben vállalt tilos szolgáltatás elvégzé-
sére ösztönözheti: a szolgáltatás visszaadása számára kevésbé von-
zó alternatíva lehet, mint a maga részérõl is a teljesítés. 

Lényegében ugyanezek az érvek merülhetnek fel a saját felró-
ható magatartásra való hivatkozás tilalma kapcsán. Önmagában
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a nemo suam turpitudinem tilalmának, a szolgáltatásban részesí-
tett fél elõnyben részesítésével ebben a körben értékelhetõ jog-
politikai tartalma nincsen. Megfelelõ hivatkozási alap lehet a
szolgáltatás visszatérítésének megtagadásához, de csak annyiban
van önálló szerepe és célja, amennyiben a szolgáltatás visszatérí-
tésének megtagadása az adott helyzetben, az eset egyedi körül-
ményei folytán ilyen önálló szerepet betölteni képes. 

Az igazságszolgáltatás tekintélyének megõrzése feltehetõen
csak kevés esetben kerül valóban veszélybe, ráadásul a szerzõdés
semmisségének alapjául szolgáló tényállás felderítése már bizo-
nyos mértékig mindenképpen szükségessé teszi azt, hogy a bíró-
ság az eset körülményeivel foglalkozzon. Ha például a bíróság
mérlegelheti, hogy a restitúciós igénynek helyt ad-e vagy sem,
már bele kell mennie a tényállás tisztázása érdekében a bizonyí-
tási eljárás során az eset részletes körülményeibe. A bíróság te-
kintélyét nem a tényállás – elkerülhetetlen – tisztázása vagy az
annak kapcsán felmerülõ tények sérthetik, hanem az, amilyen ké-
relmet a bíróság elé terjesztenek. Az igazságszolgáltatás tekinté-
lyét sértheti például, ha a bíróság olyan szolgáltatást értékel,
amelynek természete ennek az értékelésnek a lehetõségével ellen-
tétes. Olyan helyzetben azonban, amikor valaki pénzszolgáltatást
igényel vissza, a bíróság tekintélye általában nem csorbul. Ön-
magában ezért a szolgáltatás visszakövetelésének megtagadását
az igazságszolgáltatás tekintélyének megõrzése nem támaszthat-
ja alá.51 A bíróság az eset körülményei alapján dönthet arról,
hogy milyen kérelmeknek vagy indítványoknak ad helyt.   

A büntetés nem lehet a magánjog elsõdleges jogpolitikai cél-
ja, mert szabályai nem teszik lehetõvé a büntetés egyediesítésé-
hez szükséges szempontok értékelését és ilyen eszközök alkalma-
zását. Azonban, még ha a büntetést a magánjog egyik lehetséges,
bár korlátozottan érvényesíthetõ céljaként el is fogadjuk, kétsé-
ges, hogy a visszatérítési igény megtagadása a kétoldalú turpitu-
do eseteiben, a szolgáltatásban részesített fél jutalmazásával való-
ban megfelelõ büntetési eszköz-e. 

Összességében megállapítható, hogy a jó erkölcsbe és jog-
szabályba ütközõ szerzõdésektõl való visszatartás, a büntetés és
az igazságszolgáltatás tekintélyének megõrzése – különbözõ
mértékben – elfogadott jogpolitikai céljai lehetnek a tilos szer-
zõdések érvénytelenségére vonatkozó szabályoknak, és ezek a
szempontok elsõsorban az érvénytelenség következményei kö-
rében érvényesíthetõk. Ezeknek a szempontoknak az érvénye-
sítése az általánostól eltérõ, különös szabályokat igényel. A tel-
jesített szolgáltatás visszatérítésének megtagadása erre nem
megfelelõ eszköz.

7.3.2. Az állam javára való marasztalás továbbra is
lehetséges alternatíva

Az állam javára való marasztalás nem a szocialista szabályozás-
hoz kötõdõ, piacgazdaságtól idegen jogintézmény. A restitúciós
igény megtagadásának reális alternatívájaként merült fel már a
II. világháború elõtt, és elsõsorban a gyakorló jogászok körében.
A magánjogi „elkobzás” továbbá az új európai jogalkotásoktól
sem idegen megoldási lehetõség. Legújabban a 2002-es angol
Proceeds of Crime Act vezetett be magánjogi elkobzási rend-
szert, amely büntetõbírósági bûnösséget kimondó ítélet nélkül,
fõszabályként büntetõeljárástól, vagy annak eredményétõl füg-
getlenül is lehetõvé teszi a jogellenes magatartással szerzett elõny
elvonását. Az elkobzást magánjogi szempontok alapján rendeli el
a bíróság, ha bebizonyosodik, hogy valaki jogellenes cselek-
ményt követett el (any matters alleged to constitute unlawful
conduct have occured) vagy valaki pénzt jogellenes magatartás
keretében akart felhasználni (any person intended to use any
cash in unlawful conduct).52 A magánjogi elkobzást egy külön az
erre a célra létrehozott intézmény, az Assets Recovery Agency
kérelmére ítéli meg a bíróság.

Az állam javára való marasztalás a hazai joggyakorlatban je-
lentõs mértékben visszaszorult, és részben ennek alapján az új
Polgári Törvénykönyv koncepciója sem kívánja fenntartani.53 Az
állam javára való marasztalás alkalmazásának visszaszorulását jól
mutatja, hogy egy 1998-as ügyészségi jelentés adatai szerint
1995. szeptember 1-je és 1997. december 1-je között mindössze
öt alkalommal lépett fel az ügyészség állam javára való maraszta-
lást indítványozva, az állam javára marasztalt összeg összesen 24
millió forint volt, amelybõl a bíróságok jogerõsen elutasítottak
19 millió forintnyi igényt.54

Az állam javára való marasztalás alkalmazásának ez a jelek sze-
rint desuetudot eredményezõ visszaszorulása feltehetõen elsõ-
sorban a jogintézmény körüli bizonytalanságra vezethetõ vissza,
amelyet mindenekelõtt két ok idézett elõ. Az egyik ok a Legfel-
sõbb Bíróság 7. sz. Irányelvének hatályon kívül helyezése,55

amely több szempontból is bizonytalansághoz vezetett. Egyrészt
az Irányelv hatályon kívül helyezése és a piacgazdasággal való
összeegyeztethetetlenné nyilvánítása önmagában elõre vetítette a
jogintézmény megszûnésének reális lehetõségét, másrészt pedig
kiiktatta azokat a szempontokat, amelyeket a gyakorlatnak az al-
kalmazás során követnie kellene. A másik ok az ügyészségnek a
magánjog terén betöltött szerepének bizonytalanná válásában
rejlik. Az ügyész polgári ügyekben való fellépésének lehetõségét
jelentõsen szûkítette az Alkotmánybíróság 1/1994. (I. 7.) sz. ha-
tározata, majd a Pp. ennek nyomán bekövetkezett 1995. évi LX.
törvénnyel való módosítása.56 Az ügyészségnek a polgári ügyek-
ben való szerepvállalása ennek következtében jelentõs mértékben
visszaszorult, és maga az ügyészi szervezet sem tûnik alkalmas-
nak ilyen funkció hatékony ellátására. 

Az állam javára való marasztalással kapcsolatban megállapítá-
sainkat a következõk szerint összegezhetjük. Az állam javára
való marasztalás olyan jogintézmény, amely alkalmas arra, hogy
a jó erkölcsbe ütközõ szerzõdések jogkövetkezményeit az érvé-
nyesíteni kívánt jogpolitikai célok hatékony érvényre juttatásával
rendezze. A piacgazdaságtól semmivel sem idegenebb, mint az
alternatív megoldásként felmerülõ megtagadása a restitúciós
igénynek. A restitúciós igény megtagadása sem a piacgazdaság-
gal való kompatibilitás, sem a tulajdon elvonására vonatkozó
alkotmányossági elvek szempontjából nem támasztható alá job-
ban: a restitúciós igénynek a másik félnél való megtartása (a
részére való juttatása) és az állam javára való elvonása között lé-
nyegi különbség ebbõl a szempontból nincsen. 

Az állam javára való marasztalás hiányában csak a restitúciós
igény megtagadása lehet alternatív megoldás, amelyre nézve – a
jelenlegi legfelsõbb bírósági bírói gyakorlattal szemben – a jog-
irodalomban és a gyakorlatban is meggyõzõ érvek merültek fel.
A szerzõdés semmisségére való hivatkozás alanyi korlátozása
azonban önmagában nem elegendõ eszköz a jó erkölcsbe ütközõ
szerzõdések érvénytelensége kapcsán felmerülõ jogpolitikai szem-
pontok érvényesítéséhez. Egyrészt azért, mert bírói mérlegelés
nélkül csak a – már a II. világháború elõtt elvetett – restitúciós
igény merev megtagadására vezetne, a felek magatartásának ösz-
szemérésére pedig a Ptk. 4. § (4) bekezdése nem megfelelõ esz-
köz. Ezen enyhítene a restitúciós igény megítélése kapcsán a bí-
róságnak biztosított széles körû mérlegelési lehetõség, azonban a
kétoldalú tupitudo által felvetett problémákat ez sem oldja meg. 

Mindezek alapján álláspontom szerint az állam javára való
marasztalás jogintézményének fenntartása indokolt. Hatékony
mûködése érdekében azonban – a 7. sz. Irányelv hatályon kívül
helyezésével megszûnt – megfelelõ iránymutatást kell adni a jog-
alkalmazás számára, és újra kell gondolni annak intézményi ke-
reteit, ide értve mindenekelõtt azt, hogy az ügyészség valóban
megfelelõ intézmény – vagy azzá tehetõ-e – az állam javára való
marasztalás indítványozására vagy esetleg ezt a funkciót egy új
vagy másik intézmény hatékonyabban tudná-e ellátni. 

Menyhárd Attila
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a pénzét nem kaphatta vissza. Ezzel a jogellenes ügylettel az alperes gaz-
dagodott. A döntés különösen azért ellentmondásos, mert valójában csak
a francia alperes volt, aki saját államának jogát sértette, az angol felperes
nem. Ld.: P. S. Atiyah: An Introduction To The Law Of Contract (Oxford,
1981) 259. o.

15 Andrew Burrows: The Law of Restitution (Butterworths, London/Dub-
lin/Edinburgh, 1993) 333. o. 

16 Graham Virgo: The Principles of the Law of Restitution (Clarendon
Press, Oxford, 1999) 747. o.

17 ANSON’s Law of Contract 349. o.
18 Law Comission for England and Wales Consultation Paper 154 on Illegal

Transactions (The Effect of Illegality On Contracts and Trusts), 7. 63.
19 ANSON’s Law of Contract (27th ed. Beatson) 389. o.
20 Errõl még az alábbiakban bõvebben lesz szó. 
21 Law Commission Consultation Paper 154. 6. 6.
22 Vannak olyan magánjogi jogintézmények, amelyek hordoznak bizonyos

represszív, büntetõ karaktert. Van olyan álláspont, amely szerint ilyen pél-
dául a nem vagyoni kártérítés elégtétel adási funkciója, a személyiségi jo-
gok megsértésének egyik szankciójaként az elégtétel-adás következménye.
A német jogirodalomban például erõsen vitatott, hogy a BGB 817. § 2.
mondatában foglalt – a jelen dolgozatban is részletesen tárgyalt – rendel-
kezés, amely szerint a jogalap nélküli gazdagodás címén nem követelheti
vissza a fél a vagyoni elõnyt, ha az õ terhére is jó erkölcsbe ütközõ maga-

tartás esik. Canaris szerint például e rendelkezés nem büntetõjogias, mert
hatása esetleges, amennyiben csak a már teljesítõ felet sújtja, másrészt pe-
dig nem is arányosítható. Schäfer a rendelkezés büntetõjogi jellege mellett
érvel. A vitára és érvekre ld. Carsten Schäfer: Strafe und Prävention im
Bürgerlichen Recht [AcP 202 (2002) 399–434. o.] 407. o. 

23 Barna Ignác hozzászólása Schuster Rudolf elõadásához. Schuster Rudolf: Tur-
pis causa és a polgári törvénykönyv javaslata, elõadás MJÉ X. 1914., 19. o. 

24 Vékás: i. m. 290. o. azzal, hogy a döntésekbõl ma nem olvasható ki egy-
értelmûen, hogy melyek voltak a döntõ szempontok, amelyek alapján a
bíróság tulajdoni vagy kötelmi igénynek adott helyt. 

25 Vö. az angol jogról írtakat a locus poenitentiae kapcsán.
26 A kötelezettség elvállalása elsõsorban az értékpapírba (mindenekelõtt vál-

tóba) vagy más absztrakt kötelembe (mint absztrakt tartozáselismerés)
foglalt kötelezettséget jelentette. 

27 Trócsányi József: Erkölcstelen ügyletek (turpis causa) (Budapest, 1909) 236.
o. A bírói gyakorlat egyébként nem követte mereven a tervezetnek ezt a
szabályát. Trócsányi például kritikusan idézi a Curia azon döntéseit is, me-
lyekkel az a vadházasság okából történt tulajdon átruházására vonatkozó
szerzõdést semmisnek tekintette, és a szerzõdés alapján történt tulaj-
donátruházás telekkönyvi törlését rendelte el, visszaszolgáltatva azt a két-
oldalú turpitudo kapcsán állandóan követett joggyakorlat ellenére a felpe-
reseknek. Uo. 228. o. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a bírói gyakorlatban
születnek általa helyesnek tartott, mérlegelésen alapuló döntések is. Az
arányosítás és egyéniesítés követelményét fogalmazza meg a szegedi tábla
azon két (1903-ban és 1904-ben meghozott) döntése, amelyekben a bí-
róság kifejti, hogy az állandó bírói gyakorlat szerint a törvény által tiltott
ügyletbõl nem követelhetõ a kikötött szolgáltatás teljesítése, ebbõl azon-
ban nem következik feltétlenül a visszatérítési igény kizártsága pusztán
azért, mert a szolgáltatást a szerzõdõ fél valamely tiltott eredmény bizto-
sítása céljából nyújtotta. A bíróság szerint az eset összes körülményeinek
figyelembevételével kell eldönteni, hogy van-e helye visszakövetelésnek
vagy sem. [1903. G. 279. T. VIII. 622. valamint 1904. G. 1906. T. IX.
781., Vö.: Trócsányi: i. m. 239.o.] További, a restitúciós igénynek helyt
adó bírósági gyakorlatra ld. Dálnoky Teleky Endre: Adatok a turpis causa
kérdéséhez (Jogtudományi Közlöny, 1913/8. szám, 9. o.).

28 Schuster Rudolf: Turpis causa és a polgári törvénykönyv javaslata, elõadás Ma-
gyar Jogászegyleti Értekezések, X. 1914. 13. o., Liebmann Ernõ in: Bírá-
ló vélemények a polgári törvénykönyv törvényjavaslatáról Magyar Jogászegyle-
ti Értekezések, 1914. IX. 59–62, 81. o.

29 Beck Salamon: Turpis causa – követelési jog? Jogtudományi Közlöny
1922/7. s. 52–53., s. 53.

30 Ld még Reichard Zsigmond: Az erkölcstelen szerzõdés a polgári törvénykönyv
tervezetében (in: Jogtudomány Közlöny 1913. évi (48. évf.) 39. szám,
329–331. o., 329. o.

31 Schuster: Turpis causa… 16. o., Barna Ignác (Hozzászólás Schuster Rudolf
elõadásához) 19. o., Doroghy Kálmán: A polgári törvénykönyv javaslata bi-
zottsági szövegének 1510. §-áról, Ügyvédek Lapja 1916/46. 6. o., Schuster
Rudolf: Turpis causa esetén – visszakövetelési jog? Jogtudományi Közlöny
1922/6. sz. 42–43. o., 43. o. A probléma kezelésére Reichard Zsigmond is
a visszatérítés méltányossági alapon való korrekcióját javasolja azzal, hogy
„a helyes szabályozásnak azon kellene alapulni, hogy ez erkölcstelen szer-
zõdés és az ezzel egy tekintet alá esõ, a közrendbe és a törvénybe ütközõ
szerzõdés semmisségének elve mellett a méltányosságnak is teret kellene
engedni. Ha az erkölcstelen szerzõdés egyik oldalról sem foganatosítta-
tott, akkor a szerzõdés semmissége elégséges szabály. De ha foganatosít-
tatott, akkor gyakran a méltányosság követelménye, hogy bármelyik fél az
elõbbi állapot helyreállítását kívánhassa.” Reichard Zsigmond: i. m. 331. o.
A visszakövetelési jog méltányossági alapon való elbírálása (és az állam ja-
vára való marasztalás) ellen [Liebmann Ernõ: A Tervezet és az erkölcstelen
szerzõdések. (in: Jogtudomány Közlöny 1913. évi 48. évf. 41. szám 356–
357. o.), ahol szerinte a bírói gyakorlatot túl merevnek tartja, egyetlen
megnyugtató álláspontnak az in integrum restitutio alkalmazását tekinti.
A magánjogi elkobzás szerinte a magánjogtól idegen, büntetõ jogintéz-
mény, a méltányosság elvének alkalmazása pedig ilyen esetekben jogbi-
zonytalanságra vezet.], majd álláspontját megváltoztatva a méltányossági
alapon való elbírálás mellett ld. még Liebmann Ernõ: A turpis causa kérdé-
séhez (Jogtudományi Közlöny 1922/9. szám 67–68. o., 68. o.)

32 Beck S.: Turpis causa – követelési jog? 53. o., Almási Antal Magyar Jogász-
egyleti Értekezések X. 1914. 23. o. (hozzászólás Schuster Rudolf elõadásá-
hoz), Fürst Mátyás Jogtudományi Közlöny 1913 évi (48. évf.) 32. 258.
o. (Jogi különösségek), Schwarz Izidor: A turpis causának egyik esete és a kir.
Kúria (Jogtudományi Közlöny 1916/27. szám, 237. o.), Doroghy Kál-
mán: A polgári törvénykönyv javaslata bizottsági szövegének 1510. §-áról
Ügyvédek Lapja, 1947/47. szám 6–7. o., 7. o., korábban is Doroghy Kál-
mán: A polgári törvénykönyv javaslata bizottsági szövegeinek 1510. §-áról
(Ügyvédek Lapja 1916/46. sz. 6–7. o.) 7. o.)

33 Liebmann Ernõ: Az erkölcstelen ügyletek a Magánjogi Törvénykönyv javasla-
tában és a bírói gyakorlatban (in: Bíráló vélemények a magánjogi törvény-
könyv javaslatáról (Franklin, 1929, 69–77. o.) 71. sk. o.

34 Az erkölcstelen ügyletet kötõ váltóbirtokos az ellenérték fejében való for-
gatással vagyoni elõnyhöz jut, miközben a váltóadós fizetésre lesz köteles



a forgatmányossal szemben. Erre hívja fel a figyelmet Schuster [Schuster
Rudolf: A turpis causának egyik esete és a kir. Kúria (Jogtudományi Köz-
löny, 1916/25. szám, 218–219. o) 219. o.] és Doroghy [Doroghy Kálmán:
A polgári törvénykönyv javaslata bizottsági szövegének 1510. §-áról Ügyvédek
Lapja, 1947/47. szám 6–7. o.] 

35 Hamar Gyula: A polgári törvénykönyvjavaslat külön bizottsági szövegének
1510 §-áról (Ügyvédek Lapja 1941/42, 3. o.). 3. o.)

36 A Legfelsõbb Bíróság 7. sz. irányelve az állam javára marasztalás (a visz-
szajáró szolgáltatás illetõleg gazdagodás elvonása) kérdéseirõl a. és b.
pont. Az Irányelv kiküszöbölte továbbá a kettõs joghátránnyal való sújtás
lehetõségét is, amikor úgy rendelkezett, hogy a büntetõ bíróság által el-
kobzott érték nem ítélhetõ meg az állam javára való marasztalás címén.  

37 Zoltán Ödön: Adásvétel és csere (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1962) 119. o. Ugyanígy már az 7. sz. Irányelv elõtt is követte a gya-
korlat elkobzás esetén a kettõs büntetés kizárásának elvét. Ha a büntetõ-
ügyben a büntetõ hatóságok a szerzõdés tárgyát elkobozták, a gyakorlat
csak azzal a féllel szemben alkalmazott állam javára való marasztalást, akit
az elkobzás nem érintett, de akinél az elkobzott tárgy ellenértéke ennek
folytán megmaradt. A bírói gyakorlat ezekben az esetekben igazságos
megoldásra törekedett, és abból indult ki, hogy ha az ügyészi indítványt
mindkét féllel szemben elutasítanák, akkor az a fél (rendszerint a vevõ),
akit az elkobzás érint, veszít, miközben a másik (az eladó) nyer, hiszen
megtartja a kapott vételárat. Ha mindkét féllel szemben helyt adna a bí-
róság a keresetnek, azaz „az eladót a vételárnak, a vevõt pedig a szerzõdés
tárgya értékének az állam javára való marasztalásra kötelezné, ez ugyan-
csak igazságtalan eredményre vezetne, mert az eladó csak a kapott vétel-
árat vesztené el, a vevõ pedig a szerzõdés tárgyát, és emellett a vételárat
még egyszer meg kellene fizetnie, az állam pedig a szerzõdés tárgyához és
a vételár kétszeres összegéhez jutna hozzá, tehát végeredményben három-
szoros értéket kapna. Ezért az látszik a legcélszerûbb megoldásnak, ha a
bíróság csak az eladót kötelezi a kapott vételárnak az állam javára való
megfizetésére.” Uo. 123. o.

38 Zoltán Ödön: Vállalkozási szerzõdés (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1963) 98. o.   

39 Az Irányelv indokolása szerint az állam javára marasztalás lehetõségét a
Ptk. 1959-ben elsõsorban az állampolgároknak a tilos szerzõdések meg-
kötésétõl való visszatartása végett vezette be. Az állam javára marasztalás
büntetõ jellegû szabályai nehezen illeszkedtek az egyenjogú felek viszo-
nyait szabályozó polgári jog rendszerébe, a hagyományos polgári jogi
szemléletbe. Ezért az állam javára marasztalás törvényi rendelkezéseinek
alkalmazása a bírói gyakorlatban bizonytalanságokkal, szemléleti torzulá-
sokkal járt együtt. Az állam javára marasztalás szabályainak alkalmazása
egyébként is hosszú idõ óta kivételes jelenség a bírói gyakorlatban, az
ilyen szankció alkalmazására az ügyész csak elvétve tesz indítványt. Az ál-

lam szerepének módosulása, a piacgazdaság kibontakoztatása olyan jog-
szabályok megalkotásához vezettek, amelyek egészen szûk területre korlá-
tozták az állam javára marasztalás alkalmazásának lehetõségét. (BH
1990/2. szám)

40 Vö: Nizsalovszky Endre: Az állam javára marasztalás – visszatérítés helyett
(in: Magyar Jog 1958 március 75–79. o.) 75. o.

41 Kelemen gondolatmenete, mely szerint kétoldalú turpitudo esetén a vissza-
térítés megtagadása mellett szól az az érv is, hogy két jó erkölcsbe ütközõ
módon eljárt fél közül ráadásul a jóhiszemû és tisztességes eljárás elvét is
sérti, aki még vissza is követeli szolgáltatását, még akkor sem elég meggyõ-
zõ, ha a méltányossági elvet elfogadja korrekciós alapnak. Ld.: Kelemen
László: Jóhiszemûség és tisztesség a magánjogban (Szeged, 1937) 142. o.

42 Uo. 77–79. o.
43 Asztalos László: A polgári jogi szankció (Budapest, 1966) 269. o.
44 Weiss Emilia: A szerzõdés érvénytelensége a polgári jogban (KJK Budapest,

1969) 120. o.
45 Eörsi Gyula: Az állam javára való marasztalás alapkérdései a Ptk. tervezetével

kapcsolatban (in: Magyar Jog 1958. november 333–336. o.) 335–336. o.
46 Eörsi Gyula: A jogi felelõsség alapproblémái – a polgári jogi felelõsség (Buda-

pest, 1961) 422. o.
47 A Legfelsõbb Bíróság gyakorlata szerint „a szerzõdés jogszabályba ütkö-

zõ voltából fakadó semmisség jogkövetkezményének alkalmazásánál nin-
csen jelentõsége a semmisségi ok bekövetkezésével kapcsolatos felróható-
ságnak” (BH 1994/362. sz.)

48 Kemenes István: A szerzõdés érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szer-
zõdéses gyakorlatban (Polgári Jogi Kodifikáció IV. évf., 2002. évi 2. szám
7–27. o.) 18. o.

49 A bíróságot „az érvénytelenség hivatalból észlelésében és különösen a jog-
következményeinek megvonásában is szükségszerûen kötik ezek az elvek,
még akkor is, ha ezek éppen ezeknek a szabályoknak a félretételét fogják ered-
ményezni.” Weiss: i. m. 206. o.

50 Ld. Paper of the SPTL Society of Legal Scholars, De Montfort Univerity,
Leicester, Conference 2002 Contract and commercial law section 12
September 2002, Jacques Parry (a továbbiakban: Illegality Paper) 69.   

51 Hasonló: Illegality Paper 73. 
52 Proceeds of Crime Act 2002, s. 241. (3). 
53 Ld. az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, Magyar Közlöny

2002/15/II. Negyedik Könyv (Kötelmi jog) Második rész B, III. 3. d.
54 Ig. 96/1998. sz. 
55 Ld. a 21. számú Irányelvet a kötelmi jogi tárgyú irányelvek felülvizsgála-

táról. 
56 Ld. az 1995. évi LX. tv. 1. § és 31. §-át. Az 1995. évi LX. tv. 1. §-át

egyébként azóta az 199. évi CX. tv. 174. § (1) bekezdésének j) pontja ha-
tályon kívül helyezte. 
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Hamarosan megjelenik!

Polgári jogi fogalomtár
(Második, bõvített kiadás)

Szerzõk: Dr. Bakó Károly, Dr. Jobbágy Zsuzsa, Sáriné dr. Simkó Ágnes, Dr. Simon Rita, Dr. Sümegi Péter,
Szerzõk: Dr. Tass Enikõ
Szerkesztõ: Sáriné dr. Simkó Ágnes
Lektor: Dr. Kisfaludi András

A kötet tartalmazza a polgári jogra vonatkozó alapfogalmakat, az egyes szócikkeknél bemutatva, hogy az
adott kifejezés eltérõ jelentései – az egyes jogszabályokra tekintettel – mennyiben és mi okból mások. Felso-
rolja továbbá a kiadvány azoknak a jogszabályhelyeknek a jegyzékét is, ahol az adott fogalomnak jelentõsé-
ge van, valamint jelöli azt, hogy annak mely más fogalmakkal van kapcsolata.
Ára: 5900 Ft + áfa

Hamarosan megjelenik!

A mediáció
A közvetítõi tevékenység

Szerzõk: Dr. Barinkai Zsuzsanna, Dr. Bártfai Judit, Dr. Dósa Ágnes, Dr. Gulyás Kálmán,
Szerzõk: Dr. Herczog Mária, Dr. Horváth Éva, Dr. Kutas Mária, Dr. Lovas Zsuzsanna
Szerkesztõ: Sáriné dr. Simkó Ágnes

A mediációnak, magyar fordításában közvetítésnek nevezett tevékenység lényege, hogy a vitás ügyükben dön-
tésképtelenné váló felek a hazai szabályozás alapján a bírósági eljárás megelõzése érdekében egy semleges,
pártatlan harmadik személy, a közvetítõ bevonásával megkísérlik vitás ügyükben megtalálni a mindkét fél szá-
mára megfelelõ megoldást, amelyet a felek írásos megállapodásban rögzítenek.

A könyv célja, hogy bemutassa a hazánkban már mûködõ békéltetõ, közvetítõ testületek munkáját, nem
hagyva ki a választottbírósági eljárás keretében folytatott közvetítést sem. A kötetben megtalálhatók azok az
ügycsoportok, amelyekben a közvetítésnek már hazánkban is több éves múltja van (ezek elsõsorban a család-
jogi konfliktusokhoz, a fogyasztóvédelemhez és az egészségügyhöz, valamint nagyobb vállalatok, cégek kö-
zötti szerzõdéses kapcsolathoz, munkajoghoz kapcsolódnak), és megismerheti az Olvasó a közvetítésre vo-
natkozó hazai jogkörnyezetet, ideértve az Országgyûlés által nemrégiben elfogadott, a közvetítõi tevékeny-
ségrõl szóló törvény fõbb rendelkezéseit.
Várható ára: 4500 Ft + áfa

Új kiadvány!

Jogviták határok nélkül
Joghatóság, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása polgári ügyekben

Szerzõk: Dr. Brávácz Ottóné, Dr. Szõcs Tibor
Szerkesztõ: Sáriné dr. Simkó Ágnes

Eljárhat-e belföldi bíróság egy külföldi magánszeméllyel vagy külföldi székhelyû vállalkozással szembeni jogvi-
tában? Ha igen, érvényt lehet-e majd szerezni a határozatnak a marasztalt személy lakóhelye vagy székhelye
szerinti államban, vagy pedig eleve hiábavaló lenne a belföldi perlés? Ez a két kérdéskör – a joghatóság, vala-
mint a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása – képezi egy dinamikusan fejlõdõ új jogterület, a nem-
zetközi polgári eljárásjog „alfáját és ómegáját”.

A kézikönyv szerzõinek célja, hogy megkönnyítsék a jogalkalmazók eligazodását az e kérdésekre vonatko-
zó (a közelmúltban átfogóan módosított) hazai jogi szabályozásban, valamint a két- és többoldalú nemzetkö-
zi egyezmények rendelkezéseiben; továbbá kitekintést nyújtsanak az Európai Unió e tárgykörben eddig meg-
alkotott szabályozására.
Ára: 5473 Ft + áfa

Megrendelésüket a következõ címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. • 1384 Bp., Pf.: 797
Telefon: 340-2304, 340-2305 • Fax: 349-7600 • Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672

Internet: www.hvgorac.hu • E-mail: hvgorac@hvgorac.hu



ÚJDONSÁG!   •   ÚJDONSÁG!   •   ÚJDONSÁG!

EURÓPAI JOGI FÜZETEK
Jogszabály- és bírósági határozat gyûjtemény

Nyomtatott formában elsõként kerül kiadásra a közösségi jognak az Igaz-
ságügyi Minisztérium koordinálásában készült magyar nyelvû fordítása.

Az Európai Jogi Füzetek kiadványsorozat jogterületenként tartalmazza:

• a vonatkozó közösségi jogszabályokat és
• az Európai Bíróság határozatait

az Igazságügyi Minisztérium szakértõi és a HVG-ORAC Kiadó szerzõinek
válogatásában.

A kiadványsorozat a következõ témákban jelenik meg:

• AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ALAPSZERZÕDÉSEI – VÁLOGATÁS
• GLOSSZÁRIUM (TERMINOLÓGIAI ADATBÁZIS)
• ÜGYVÉDEKRE VONATKOZÓ JOGANYAG
• MUNKAJOG, FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
• ELEKTRONIKUS GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA
• SZÁMVITEL
• TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG
• BEFEKTETÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN
• ADÓJOG
• KÖRNYEZETVÉDELMI JOG
• VERSENYJOG

Az Európai Jogi Füzetek terjedelemtõl függõ, várható ára:
2200–3000 Ft + áfa/db

Megrendelésüket a következõ címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. • 1384 Bp., Pf.: 797
Telefon: 340-2304, 340-2305 • Fax: 349-7600 • Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672

Internet: www.hvgorac.hu • E-mail: hvgorac@hvgorac.hu


