
Felelősségi és kártérítési jog
- A kár bekövetkezéséhez vezető események bár a világ törvényszerű-
ségei szerint, mégis, az ember számára előre kiszámíthatatlanul 
kapcsolódnak össze és válnak együttesen jogilag releváns okfolyamattá, 
további események eredőjévé; a polgári jog ingerküszöbét elérő 
találkozásuk a káreseményben valósul meg. Majd a következmény maga 
is okká válik, szálai szétválnak, szerteágaznak és további 
következmények végtelen sorozatát indítják el. 

- A kártérítési jog a folyamat két végpontját és magát a folymatot is 
vizsgálja: a múlt mely eseményeit, ezek mely összekapcsolódásait 
tekinthetjük jogi okozatosságnak. Másrészt, mely következményeket 
tekinthetünk még a káresemény részének, kompenzálandó 
következményének, vagyis hogyan alakítja ki a jogrend a megtérítendő 
kár fogalmát, hol húzza meg határait. A kártérítési jog így azt is tükrözi, 
hogy az adott társadalomban mit tartanak értéknek, hiszen csak az 
minősülhet kárnak, amit a társadalom értékvesztésnek tekint.

- A kártérítési jog e két kérdés megválaszolására irányuló törekvéseivel 
a lehetetlenre tesz kísérletet: az eredeti állapot helyreállításával, 
megközelítésével bizonyos értelemben vissza kívánja fordítani az idő 
kerekét, meg nem történtté kíván tenni megtörtént eseményeket. 
A felelősségi és kártérítési jogban kulturális, szociológiai, jogpolitikai 
és dogmatikai kérdések sűrítetten vannak jelen.

A vasútállomáson a vonat után futott egy 
utas, s a vasúttársaság egyik 
alkalmazottja a már haladó vonaton állva 
húzta fel őt a szerelvényre, míg egy másik 
vasutas a vágány mellett futott vele, és 
alulról tolta, segítette őt felszállni. Az utas 
elejtette a csomagját, amelyben 
pirotechnikai eszközök, tűzijátékok voltak, 
s a csomag földet érve felrobbant. A 
robbanás ereje feldöntötte a peron másik 
végében elhelyezett nagy és nehéz vasúti 
mérlegeket, s ezek egyike rádőlt a 
felperesre. 
(Palsgraf v. Long Island Railroad Co., 248 
N.Y. 339, 162 N.E. 99 (N.Y. 1928))

Kép: Margaret Hagan

“Az új Polgári Törvénykönyv 
alapvető, koncepcionális vál-
tozásokat hozott a kártérítési jog 
területén. Fuglinszky Ádám 
munkája átfogóan, több mint 
nyolcszáz oldal terjedelemben, a 
teljesség igényével mutatja be az 
új Ptk. kártérítési felelősségre 
vonatkozó rendelkezéseit.”

Jogösszehasonlítás, 
vegyes jogrendszerek, 
jogharmonizáció
- Ahol két jogrendszer találkozik és hatást gyakorol egymásra, ott az 
egyes jogrendszerek szerves fejlődése felgyorsul; bizonyos 
jogintézmények kölcsönhatásba kerülnek, melynek következtében 
hatékony és igazságos megoldások születhetnek (ratio communis). 

- A vegyes jogrendszerek tanulmányozása közelebb visz az elemzett 
jogterület alapproblémáinak megértéséhez, egyúttal lehetővé teszi a 
hazai megoldások kritikai felülvizsgálatát, továbbá mintegy 
megvalósíthatósági tanulmányként megmutatja a nemzetközi (így 
különösen az európai uniós) jogegységesítési törekvések lehetőségeit 
és korlátait. 

- Kanada föderális államberendezkedése és a szövetségi jog 
illeszkedik Québec kontinentális eredetű kodifikált magánjogához és a 
többi tartományban irányadó common law-hoz is. 

- Mindemellett az európai jogközelítés és a hazai polgári jog 
rekodifikálása következtében Magyarország is egyre inkább vegyes 
jogrendszerűvé válik.

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.971/2012/4 sz. jogerős ítéletében 
rögzítette, hogy  „a „borkviz.hu”, a „borroulette.hu” és a 
„borrulett.hu” domain nevek asszociáció révén 
összekapcsolhatók a „Borkaszinó” védjeggyel, amely a magyar 
nyelvben egy újszerű, meghökkentő szókapcsolat. Az 
átlagfogyasztó számára a kaszinó kifejezés elsősorban 
szerencsejáték nyújtásával kapcsolatos szórakoztatásra utal, 
olyan helyet jelent, ahol roulette-tel és egyéb 
szerencsejátékokkal találkozhat és ez megteremti a gondolati 
kapcsolatot a védjegyszó és a „borrulett.hu”, a „borroulette.hu” 
szavak között. A „borkviz.hu” esetében ez a kapcsolat a 
felperesi szolgáltatást ismerők számára a szolgáltatás egyik 
eleme révén alakul ki. Mindezekre tekintettel az elsőfokú 
bíróság a védjegybitorlást megállapította ebben a körben is.”
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Québec tartomány joga vegyes jogrendszer. 
A vegyes jogrendszerek tanulmányozása kö-
zelebb visz az elemzett jogterület alapproblé-
máinak megértéséhez, egyúttal lehetôvé teszi 
a hazai megoldások kritikai felülvizsgálatát. To-
vábbá – mintegy megvalósíthatósági tanulmány- 
ként – megmutatja a nemzetközi jogegységesí-
tési törekvések lehetôségeit és korlátait, ezál-
tal hasznosítható tapasztalatokkal szolgálhat az 
Európai Unió jogalkotása számára.

A könyv mindezt a felelôsségi jog (és a kártérí-
tési jog) példáján keresztül mutatja be. Teszi ezt 
azért, mert a kártérítési jog kihat az ember va-
gyoni és nemvagyoni eszközeinek, érdekeinek 
összességére. A kártérítési jog tükrözi, hogy az 
adott társadalomban mit tartanak értéknek, hi-
szen csak az minôsülhet kárnak, amit a társada-
lom értékvesztésnek tekint. A felelôsségi és kár-
térítési jogban kulturális, szociológiai, jogpolitikai 
és dogmatikai kérdések sûrítetten vannak jelen.

E könyv a McGill Egyetemen (Montréal) foly ta- 
tott kutatás eredménye, amelyet az International 
Council for Canadian Studies ösztöndíja tett le-
hetôvé.
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