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A köz igaz ga tás fe le lõs sé gé re vo nat ko zó
R (84) 15. szá mú aján lás az Euró pa Ta nács
köz igaz ga tá si jog te rü le tén vég zett mun ká já -
nak lo gi kus kö vet kez mé nye, amely az ál -
lam pol gá rok vé del mét cé loz za a ha tó sá gok -
kal való kap cso la tuk so rán. A köz igaz ga tá -
si szer vek ugyan is az összes tag ál lam ban egy-
re nö vek võ sze rep hez jut nak. Mi vel te vé -
keny sé gük fo lya ma tos és meg ha tá ro zó be fo -
lyás sal bír a kö zös ség éle té re, a köz jo ga i ra és 
ér de ke i re, vi tat ha tat la nul fel me rül szá mos
konf lik tus hely zet és kár oko zá si ese mény
en nek so rán. A kér dés a kö vet ke zõ: A ká ro -
sul tak tól mi lyen mér ték ben, mely ha tá ro -
kig vár ha tó el az, hogy vi sel jék a kárt a köz
ér de ké ben? A prob lé ma euró pai jog har mo -
ni zá ci ós igényt ve tett fel, és 1980-ban a Jogi
Együtt mû kö dés Euró pai Bi zott sá ga (CDCJ) 
arra uta sí tot ta a Köz igaz ga tá si Jog Szak ér tõi
Tes tü le tét (CJ-DA), hogy vá zol jon fel egy
meg fe le lõ jog in téz ményt, amely az ál lam fe -
le lõs sé gé nek ezzel a spe ci á lis ol da lá val fog -
lal ko zik. Eb ben arra a kö vet kez te tés re ju -
tot tak, hogy az ál ta lá nos jog elv megterem -
tése mel lett – mely sze rint a köz igaz ga tá si
ha tó sá gok nak fe le lõs nek kell len ni ük cse -
lekedeteikért – olyan kü lö nös jog el ve ket is
ki kell mon da ni ezen a te rü le ten, ame lyek
meg fe le lõ en le ké pe zik a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gok te vé keny sé gé nek kü lö nös ter mé sze -
tét. Ez utób bi el vek azon kér dés re te kin tet

nél kül ér vé nye sek, hogy a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gok az ál ta lá nos bí ró sá gok elõtt fe lel -
nek, vagy jog sza bály, il le tõ leg jog gya kor lat
alap ján kü lön fe le lõs sé gi sza bá lyok vo nat -
koz nak rá juk. A sze mé lyek nek oko zott kár
egy aránt le het a köz igaz ga tá si szer vek vagy
köz tiszt vi se lõk jog ta lan vagy jo gos cselek -
ménye i nek kö vet kez mé nye, a jog in téz mény
en nek meg fe le lõ en mind két eset re te kin tet -
tel tar tal maz or vos lást. A köz igaz ga tá si fe le -
lõs ség in téz mé nyé nek léte alap ve tõ biz to sí -
té kot ké pez a sze mé lyek szá má ra, azon ban
ugyan olyan je len tõs az is, hogy annak vég re -
haj tá sa so rán le he tõ vé kell ten ni a sé rel met
szen ve det tek nek azt, hogy igaz sá gos és ered -
mé nyes kár té rí tés hez jus sa nak. Ép pen ezért
az aján lás amel lett, hogy le fek tet te a kárté -
rítéshez való jog ra vo nat ko zó alap el ve ket,
meg ol dá si mó do kat vá zol fel a kár té rí tés ha -
té konnyá té te le ér de ké ben, és azt ja va sol ja,
hogy for dít sa nak kel lõ fi gyel met olyan esz -
közök meg te rem té sé re, ame lyek me gaka -
dályozzák azt, hogy a kö te le zett sé gek for -
rás hi ány miatt ne ke rül je nek ki elé gí tés re.

Az aján lás a köz igaz ga tá si fe le lõs ség re vo -
nat ko zik, amely nek ér tel mé ben a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gok kö te les sé ge az ak tu sa ik ál -
tal oko zott ká rok jó vá té te le, kár té rí tés vagy
egyéb más meg fe le lõ esz köz út ján. A „köz -
igaz ga tá si ha tó ság” de fi ní ci ó ja a funk ci o ná -
lis kri té ri u mok sze rint ak ként fo gal maz ha tó 
meg, hogy olyan ha tó sá gi jog kör gyakor -
lása, amely meg ha lad ja az ál lam pol gá rok jo -
ga it vagy jog kö rét. A köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok a je len aján lás ér tel mé ben egy aránt le -
het nek köz jo gi és ma gán jo gi jogi sze mé lyek
vagy szer ve ze tek. A szer ve zet vagy sze mély
köz jo gi vagy ma gán jo gi jel le ge ép pen ezért
nem dön tõ a köz igaz ga tá si fe le lõs ség szem -
pont já ból, an nál in kább szá mít az ál ta la gya -
ko rolt jog kör ter mé sze te. A je len aján lás sal
le fe dett ak tu sok a sza bá lyo zó ha tó sá gok ál -
tal ki adott nor ma tív ak tu sok, a nem sza bá -
lyo zó jel le gû nor ma tív ak tu sok és a tény le -
ges ak tu sok. Az egyes ál la mok ki ter jeszt he -
tik a köz igaz ga tá si fe le lõs ség in téz mé nyé nek 
al kal ma zá sát egyéb ak tu sok ra is, de az aján -
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lás ki zá ró lag a sza bá lyo zó ha tó sá gok ka te gó -
ri á já ba tar to zó vég re haj tó ha tal mi szer vek -
re vo nat ko zik. Az ilyen ak tu so kat az egyes
ál la mok bel sõ joga alap ján kell meg ítél ni.
Szin tén lé nye ges kü lönb ség van az igazság -
szol gál ta tó te vé keny ség gya kor lá sa so rán ho-
zott ak tu sok és az igaz ság szol gál ta tás szer ve -
ze tén be lül ho zott tisz tán köz igaz ga tá si ak -
tu sok kö zött. Az elõb bi ek nem es nek a je len 
aján lás ha tá lya alá, míg az utób bi ak – akár
maga a bíró, akár a se géd sze mély ze te al kal -
maz za – a fen ti ak tu sok közé tar toz hat nak.
A köz igaz ga tá si fe le lõs ség rend szer e ál tal ga -
ran tált vé de lem nem csu pán a sé rel met szen -
ve dett sze mélyt il let he ti meg, ha nem má so -
kat is, pél dá ul az örö kö se it. A kár té rí tés
szem pont já ból mind azon sze mé lye ket, akik 
kár té rí tés re jo go sul tak, az „ál do zat” ki fe je -
zés sel il le tik.

Annak el le né re, hogy az aján lás ki zá ró lag
az ab ban fel tün te tett ak tu sok ra al kal ma zan -
dó, a ré szes ál la mok egyéb ka te gó ri á kat is
be von hat nak, to váb bá az aján lás bel föl di al -
kal ma zá sa so rán mó do sít hat ják egyes elõ -
írásait annak ér de ké ben, hogy az tel je sebb
vé de lem mel szol gál jon a sé rel met szen ve -
dett sze mé lyek szá má ra az ál ta lá nos ke re -
tek kö zött. Mi vel a leg több ál lam el is me ri a
nem zet kö zi jog ma ga sabb ren dû sé gé nek el -
vét, eb bõl egye ne sen kö vet ke zik, hogy a fe -
le lõs ség nek a je len aján lá son ala pu ló egyik
rend szer e sem fog el sõbb ség gel ren del kez ni
egy nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló spe ci á -
lis in téz mény hez ké pest.

Az aján lás a kö vet ke zõ alap el ve ket tar tal -
maz za: 

I. Jó vá té telt kell biz to sí ta ni a köz igaz ga tá si
ak tu sok ál tal oko zott azon ká rok vonatkozá -
sában, ame lyek ab ból ered nek, hogy a köz igaz -
ga tá si ha tó ság nem ké pes oly mó don el jár ni,
amely a jog sze rint éssze rû en el vár ha tó len ne
tõle a sé rel met szen ve dett sze mély vo nat ko zá -
sá ban. Az ilyen hiba egy ha tá lyos jogi nor ma
meg sze gé se ese tén fel té te lez he tõ. 

Ez az elõ írás azon fel té te le ket ha tá roz -
za meg, ame lyek nek meg kell len ni ük a fe le -
lõs ség fenn ál lá sá hoz. Az el já rá si kö ve tel mé -

nyek, me lye ket a ha tó ság nak szem elõtt kell
tar ta nia, a ha tó ság fel ada ta i tól és a ren del ke -
zé sé re álló esz kö zök tõl függ nek. A köz igaz -
ga tá si ha tó sá gok nak kö vet ke ze te sen olyan
hely zet ben kell len ni ük, hogy el tud ják lát ni 
fel ada ta i kat és ké pe sek le gye nek biz to sí ta ni
a tár sa da lom szá má ra nyúj tan dó szol gál ta tá -
so kat, ezen te vé keny sé gek kö rét és ter mé -
sze tét pe dig jo gi lag kell sza bá lyoz ni. Ha egy
köz igaz ga tá si ha tó ság nem ké pes ele get ten -
ni a jog sza bály ból fa ka dó kö te le zett sé gé nek, 
és eb bõl az ál lam pol gár nak kára ke let ke zik,
ak kor az utób bi szá má ra le he tõ vé kell ten ni, 
hogy jó vá té telt igé nyel hes sen a kö zi gaz ga-
tási szerv tõl, te kin tet nél kül az ügy ben el -
járó és kárt oko zó tiszt vi se lõ sze mé lyes fele -
lõsségére.  

A köz igaz ga tás fe le lõs sé ge nem je lent ke -
zik min den eset ben, ami kor egy jog elv vagy
egy jog sza bály meg sér tés re ke rül, mi vel az
ilyen jog elv nek vagy jog sza bály nak a sé rel -
met szen ve dett sze mély jo gát, sza bad sá gát
vagy ér de két sér tõ nek kell len nie. Egy olyan 
sza bály meg sér té se, ami a köz igaz ga tás bel sõ 
szer ve ze tét érin ti, és sem köz vet le nül, sem
köz ve tett mó don nem ke let kez tet egyé ni jo -
got vagy ér de ket, nem ala poz za meg a köz -
igaz ga tás fe le lõs sé gét. Az elv ki zá ró lag azok -
ra a ki hir de tett jogi nor mák ra vo nat ko zik,
amelyek az ak tus meg ho za ta la kor már is mer -
tek vol tak. Ez egy ben ki zár ja azon szabá -
lyokat, ami ket a bí ró sá gok ha tá roz nak meg
a jogi elõ írá sok ál ta lá nos ér tel me zé se ré vén
a kárt oko zó ak tus meg ho za ta la után. A köz-
igaz ga tás fe le lõs sé ge csak ak kor me rül het
fel, ha kár oko zás tör té nik, ez meg for dít va
annyit je len t, hogy ön ma gá ban egy jogi nor -
ma meg sér té se nem ele gen dõ a fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá hoz. Ez ugyan ak kor nem zár -
ja ki egy más faj ta fe le lõs ség fenn ál lá sá nak
a lehe tõségét, ilyen pél dá ul a bün te tõ jo gi
vagy fe gyel mi fe le lõs ség. Azon ál lí tás, hogy
a kárt egy ak tus nak kell okoz nia, ma gá ban
hor doz za azt a kö ve tel ményt is, hogy ok -
szerû kap cso lat nak kell fenn áll nia a köz -
igazgatási ha tó ság ak tu sa és az oko zott kár
kö zött.
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Kü lö nös prob lé mát je lent het, ami kor a
kárt egy olyan hi va tal nok okoz za, aki lát -
szó lag a köz szol gá lat ban dol go zik, va ló já -
ban azon ban a sa ját ér de kei sze rint jár el. Ek -
kor le ge lõ ször is meg kell ha tá roz ni a kri -
tériumot annak meg ál la pí tá sá hoz, hogy mi
szá mít az adott szer ve zet ben sze mé lyi hi bá -
nak (fa ute per son nel le dé ta chab le) és köz igaz -
ga tá si hi bá nak (fa ute de ser vi ce). Ahol a köz -
igaz ga tá si ha tó ság ren des te vé keny sé gé nek
a meg je le né se al kal mas arra, hogy meg té -
vessze a kö rül te kin tõ és fi gyel mes ál lam pol -
gá ro kat, a köz igaz ga tás fe le lõs sé gét meg kell
ál la pí ta ni még ak kor is, ha az ilyen lát szat
utóbb ha mis nak bi zo nyul. Ez a következ -
tetés azon a té nyen alap szik, hogy a lát sza tot 
olyan té nye zõk al kot ják, ame lyek ob jek tí ve 
a köz igaz ga tás hoz vagy a köz szol gá lat hoz
kap cso lód nak. Ép pen ezért a fe le lõs ség fel -
me rül het ak kor is, ha egy meg ha tá ro zott
eset ben a köz tiszt vi se lõ ké pes sé ge és te vé-
keny sé gé nek a kö rül mé nyei al kal ma sak a sé- 
rel met szen ve dett sze mély meg té vesz té sé re.

II. Az I. szá mú alap elv ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek fenn ál lá sá nak hi á nyá ban is biztosí -
tani kell a jó vá té tel le he tõ sé gét ak kor, ha nyil -
ván va ló an mél tány ta lan len ne a sé rel met szen-
ve dett sze mély szá má ra a kár ki zá ró la gos vi se -
lé se, a kö vet ke zõ kö rül mé nyek re te kin tet tel: az 
ak tus a köz ér de ket szol gál ja, csak egyet len sze -
mély vagy a sze mé lyek kor lá to zott köre szen ve -
dett kárt, és az ak tus rend kí vü li volt, vagy
a kár az ak tus ki vé te les kö vet kez mé nye volt.
Ezen alap elv al kal ma zá sa meg ha tá ro zott faj -
tá jú ak tu sok ra kor lá to zód hat.  

Egy sze mély joga vagy jo gos ér dek e nem
csu pán ak kor sé rül het, és nem csak ak kor kö -
vet kez het be kár, ha a köz igaz ga tá si ha tó ság
nem ké pes az elõ írt mó don el jár ni, ha nem
meg ha tá ro zott ese tek ben ak kor is, ha meg -
felelõ mó don jár el, és nem vá dol ha tó kö -
telességszegéssel. Az ilyen kár a tár sa dal mi
 tevékenységekben meg lé võ koc ká zat kö vet -
kez mé nye, ezért meg ha tá ro zott felté teleket
kell meg ha tá roz ni azon ese tek kö rül írá sá ra,
ami kor a kárt a sé rel met szen ve dett sze mély -
nek kell vi sel nie, il le tõ leg ami kor az a kö zös -

ség fe le lõs sé ge lesz. A tár sa dal mi szo li da ri tás
ál ta lá no san el fo ga dott elve a tár sadal mi élet
szok vá nyos következménye ként ké nyel met-
lensé gek szé les kö rét és bi zo nyos ká ro kat kö -
ve tel meg az em be rek tõl, amennyi ben azok
nem túl sá go san lé nye gesek vagy sú lyo sak, és 
a né pes ség egé szét érin tik. For dí tott eset ben:
igaz ság ta lan nak tû nik meg kö ve tel ni a sé rel -
met szen ve dett sze mély tõl azon kár vi se lé -
sét, amely re a fent fel so rolt kö ve tel mé nyek
nem alkalmazha tók, és amely túl zott ter het
je len te ne az adott sze mély szá má ra a kö zös -
sé gi kö te le zett sé gek meg osz tá sá ra vo nat ko -
zó egyen lõ ség elve sze rint. Ép pen ezért, még
ha az I. szá mú alap elv ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nem is tel je sül nek, vagyis a köz igaz -
ga tá si szerv ré szé rõl nem ál la pít ha tó meg
sem mi fé le mu lasz tás a te kin tet ben, hogy ész- 
sze rû mó don és jog sze rû en járt vol na el, az
aján lás fel hív ja a ré szes ál la mo kat arra, hogy
al kos sa nak meg a bel sõ jo guk ban olyan sza -
bályo kat, ame lyek jó vá té telt biz to sí ta nak
az ál do za tok szá má ra, amennyi ben nyilván -
valóan igaz ság ta lan len ne szá muk ra a kár
egye dü li vi se lé se.

III. Amennyi ben az ál do zat a sa ját hi bá já ból
vagy a jog or vos la tok igény be vé te lé nek el mu lasz -
tása miatt köz re mû kö dött a kár be kö vet ke zé sé -
ben, a kár té rí tés mér té ke ezzel ará nyo san csök -
kent he tõ vagy meg ta gad ha tó. Ugya nezen sza -
bály ér vé nyes ak kor is, ha olyan sze mély ha tott
köz re a kár be kö vet ke zé sé nél, aki ért az ál do zat 
a nem ze ti jog alap ján fe le lõs. 

A III. alap elv elõ írá sai az azo nos tárgy -
körben szü le tett Ter mék fe le lõs ség rõl szóló
Euró pai Egyez mény hez kap cso lód nak. Az
elv azon ese tek re vo nat ko zik, ame lyek ben a 
ká ro sult maga is hoz zá já rult a kár be kö vet -
ke zé sé hez, az ál do zat hi bá ja te hát a fe le lõs -
ség meg vál to zá sá nak a fõ oka. Ezen túl me -
nõ en ki fe je zet ten em lí tés re ke rül a sé rel met
szen ve dett fél azon hi bá ja, hogy nem ve szi
igénybe a ren del ke zés re álló azon jog or vos la -
to kat, ame lyek ál tal meg aka dá lyoz ha tó vagy
csök kent he tõ lett vol na a kár. Eb ben az eset -
ben a bí ró ság fel ada ta a konk rét ügy ben a
káro sult köz re ha tá sá nak meg ha tá ro zá sa a
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kár té rí tés meg ál la pí tá sa vagy el uta sí tá sa vo -
nat ko zá sá ban. Ha bár az aján lás ki mon dot -
tan nem em lí ti ezt a kér dés kört, a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gok men te sül nek a fe le lõs ség alól
for ce ma je u re ese tén. A for ce ma je u re az zal a
sa já tos ság gal bír, hogy mi vel a kár oka nem
ró ha tó fel a köz igaz ga tá si ha tó ság nak, ezért
az ak tus vé let len sze rû kár oko zá sa nem lát -
ha tó elõ re, kö vet kez mé nyei pe dig el ke rül -
he tet le nek. Ezek ben az ese tek ben nem le het
ok sá gi kap cso lat ról be szél ni, amely meg ala -
poz ná a köz igaz ga tá si ha tó ság fe le lõs sé gét az 
oko zott ká rért. Az ok sá gi kap cso lat meg -
határozott ese tek ben meg sza kad hat har ma -
dik sze mély köz re ha tá sa miatt, ami pél dá -
nak oká ért fel ment he ti a köz igaz ga tá si ha tó -
sá got az ál tal, hogy meg aka dá lyoz za a köz-
igaz ga tá si szerv in téz ke dé sét. 

IV. A köz igaz ga tá si ha tó ság el le ni ke re set in -
dí tá si jog nak nem elõ fel té te le a köz igaz ga tá si
szerv kép vi se lõ je el le ni fel lé pés. Amennyi ben a
bí ró sá gi el já rást meg elõ zõ köz igaz ga tá si bé kél -
te tõ rend szer mû kö dik, az ezen in téz mény hez
for du lás nem ve szé lyez tet he ti a bí ró sá gi el já -
rás hoz való hoz zá fé rést. 

A köz igaz ga tá si ha tó ság fe le lõs sé ge az alap -
vetõ ga ran cia a ká ro sult szá má ra, hogy meg -
fe le lõ kár té rí tés hez jus son, azon ban két kü -
lön bö zõ esz köz höz is nyúl hat. Azok ban az
ese tek ben, ahol a kárt oko zó sze mély vagy
tiszt vi se lõ ki lé te meg ál la pít ha tó, né hány jog-
rend szer meg en ge di a sé rel met szen ve dett
fél szá má ra, hogy akár a tiszt vi se lõt fog lal -
koz ta tó köz igaz ga tó sá got, akár az al kal ma -
zot tat ma gát, vagy akár a ket tõt egy szer re
pe rel je. Más jog rend sze rek ben a ke re se tet
min dig a ha tó ság ellen kell in dí ta ni, amely
az tán fel lép het a kárt oko zó tiszt vi se lõ vel
szem ben. Az aján lás egy komp ro misszu mos 
meg ol dást ja va sol, meg ál la pít va, hogy az ál -
la mok nem gá tol hat ják a ká ro sul tat azon
joga gya kor lá sá ban, hogy köz vet le nül a fe le -
lõs vagy az or vos lás ra kö te les köz igaz ga tá si
ha tó ság gal szem ben jár jon el, így a sé rel met
szen ve dett fél re bíz za a köz igaz ga tá si szerv
el le ni el já rás kér dé sét, ter mé sze te sen azok -
ban az ál la mok ban, ahol erre le he tõ ség van.

Amennyi ben a kár egy jog el le nes ak tus kö -
vetkez mé nye, a ha tó ság nem for dul hat a kárt
oko zó tiszt vi se lõ vel szem be.

Az aján lás nem hang sú lyoz za a bí ró sá gi
el já rást meg elõ zõ köz igaz ga tá si me di á ció in -
téz mé nyé nek kí vá na tos sá gát. En nek fõ elõ -
nyét so kan a bé kés meg egye zés ben lát ják,
azon ban ezzel együtt szá mos hát rá nya is
lehet az ál tal, hogy ke zel he tet len né te szi az
el já rást, vagy el tán to rít ja a tá jé ko zat lan ál -
lam pol gá ro kat jo ga ik gya kor lá sá tól. Az
aján lás ép pen ezért pusz tán fel vil lant egy
olyan el vet, amely sze rint amennyi ben a bé -
kél te tõ el já rás a jog ál tal biz to sí tott, azt úgy
kell fel fog ni és oly mó don kell al kal maz ni,
hogy ne gá tol ja meg azon jogi esz kö zök
igény be vé te lét, ame lyek ál tal a ká ro sult ki -
elé gí tést nyer het. 

V. Az I. szá mú alap elv ben meg ha tá ro zott
kár té rí tés tel jes körû kell, hogy le gyen, a kár
oká nak, ter mé sze té nek és a kár té rí tés for má já -
nak meg ha tá ro zá sa a nem ze ti jog ha tás kö ré be
tar to zik. A II. szá mú alap elv sze rin ti kár té rí -
tés rész le ges is le het, a mél tá nyos ság el vé nek
meg fe le lõ en.

Ez az elõ írás te rem ti meg azt a jog el vet,
hogy a kár té rí tés nek tel jes kö rû nek kell len -
nie, ért ve ez alatt, hogy a ká ro sult nak meg
kell té rí te ni mind azon pénz ben ki fe jez he tõ
ká rát, amely a hi bás ak tus miatt érte, más ká -
rok vo nat ko zá sá ban pe dig meg fe le lõ kár térí -
tés il le ti meg. Ugyan ak kor a nem zeti jog fel -
ada ta ma rad meg ál la pí ta ni a kár okát, ter mé -
sze tét és a jó vá té tel mód ját. A leg több jog-
rendszer ben a kár té rí tés fe de zi mind az azon-
na li anya gi kárt (dam num emer gens), mind a
fel me rü lõ vesz te sé get (luc rum ces sans). A II.
alap elv ben hi vat ko zott kö rül mé nyek ese tén
a kárt oko zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ak tus tu -
laj don sá gá ra te kin tet tel és a kár té rí té si kö te le -
zett ség alap já ra fi gye lem mel el fo gad ha tó le -
het, ha a ká ro sult vi se li a kár egy ré szét. Mi vel 
ezen elõ írás spe ci á li san olyan ese te ket em lít,
ahol ter mé szet sze rû leg igaz ság ta lan len ne a
sé rel met szen ve dett fél szá má ra a kár egye dü -
li vi se lé se, eb bõl egye ne sen kö vet ke zik, hogy
itt in kább mél tá nyos és nem tel jes kár té rí tés -
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rõl le het szó. Az ilyen jó vá té tel össze gét az ef -
faj ta ese tek összes kö rül mé nyé re te kin tet tel
kell meg ha tá roz ni, ilyen pél dá ul a köz igaz ga -
tá si ha tó ság fe le lõs sé gé nek foka.

VI. A kár té rí tést meg ál la pí tó dön té se ket a
le he tõ leg gyor sab ban vég re kell haj ta ni. Ezt
meg fe le lõ fi nan ci á lis és egyéb esz kö zök kel kell
biz to sí ta ni. Amennyi ben a nem ze ti jog egy kü -
lön rend szert biz to sí t a kü lön le ges vég re haj tá si
el já rá sok ra, annak könnyen hoz zá fér he tõ nek
és ered mé nyes nek kell len nie. 

A ká ro sult kár té rí tés hez való jo gát el is me -
rõ jog erõs dön tést nem min dig kö ve ti ké se -
de lem nél kü li, ha té kony vég re haj tás. El já rás -
jo gi lag meg fo gal maz va, a dön tés ki kény sze -
rí té se ezen a té ren az aláb bi ak sze rint tör-
tén het: a dön tést azon nal vég re le het haj ta ni,
mi vel meg fe le lõ jog cí met ké pez a kár térítés
el nye ré sé hez, vagy a dön tést nem  lehet azon -
nal vég re haj ta ni, és a kár té rí tés hez egy kü lön 
el já rást kell in dí ta ni. El mé let ben az elsõ meg -
oldás gyors jó vá té telt bizto sít, mind azon -
által hasz nos le het rög zí te ni azon ál ta lá nos
jog el vet, amely alap ján a dön tés vég re haj tá sa
ezen a te rü le ten a le he tõ  leggyorsabban meg -
tör tén het. Amennyi ben a má so dik meg ol -
dást vá laszt juk, az aján lás  kimondja, hogy
a vég re haj tá si el já rás nak könnyen hoz zá fér -
he tõ nek és gyors nak kell len nie. Ugyan ak -
kor lé tez het nek a ha té kony kár té rí tést gát ló
gya kor la ti és jogi aka dá lyok is. A dokumen -
tum nem ha tá roz meg kü lön eszközö ket
ezen aka dá lyok le küz dé sé re, csu pán azt ajánl -
ja a ré szes ál la mok nak, hogy fo gad ja nak el
költ ség ve té si és egyéb meg fe le lõ esz kö zö ket. 
Né hány ál lam ban pél dá ul a pénz ügyi sza bá -
lyok ren del kez nek a ki fi ze tés rend jé rõl és
– amennyi ben szük sé ges – a ká ro sul tak nak
járó össze gek au to ma ti kus be il lesz té sé rõl a
kö vet ke zõ év költ ség ve té sé be. A tiszt vi se lõk 
te he tet len sé gé nek vagy rossz hi sze mû sé gé nek

le küz dé se ér de ké ben szá mos jog rend szer ga -
ran tál ja az érin tett al kal ma zot tak sze mé lyes
fe le lõs ség re vo ná sá nak le he tõ sé gét. 

VII. A köz igaz ga tá si fe le lõs ség gel kap cso la -
tos in téz ke dé sek ha tár ide jé re és azok kez dõ idõ -
pont já ra vo nat ko zó sza bá lyok nak nem sza bad 
ve szé lyez tet ni ük az in téz ke dé si jog ha té kony
gya kor lá sát. 

Az el já rá si ha tár idõk és a szá mí tá suk ra
vo nat ko zó sza bá lyok ket tõs cél ja: egy részt
rög zí te ni az in téz ke dés re nyit va álló ha tár -
idõt, más részt pe dig meg te rem te ni a jog biz -
ton ság bi zo nyos fo kát, éssze rû en kor lá toz -
va a jo go sult sá gok ba való be avat ko zás le he -
tõ sé gét. A ma gán jog te rü le tén az elsõ té-
nye zõ do mi nál, és en nek meg fe le lõ en a ha -
tár idõk ál ta lá ban hosszú ak. A hosszú ha tár -
idõk azon ban szá mos eset ben az egyen le tes
mû kö dés és ha té kony köz igaz ga tá si intéz -
kedés gát ját ké pez he tik, va la mint nem tû -
nik meg fe le lõ nek az egyé ni jo gok vé del me
szem pont já ból sem, ép pen ezért az ál la mok
rö vi debb ter mi nu so kat ál la pí ta nak meg. Az
aján lás el is me ri ezek szük sé ges sé gét, ugyan-
ak kor azt is ki eme li, hogy az ilyen ren del ke -
zé sek nek nem sza bad ve szé lyez tet ni ük az
in téz ke dé si jog ha té kony gya kor lá sát. 

VIII. A ká ro sult ál lam pol gár sá ga nem ad -
hat okot sem mi ne mû diszk ri mi ná ci ó ra a köz -
igaz ga tá si fe le lõs ség te rü le tén. 

A köz igaz ga tá si fe le lõs ség el vét ugyan -
azon szem pon tok sze rint, azo nos mó don
kell al kal maz ni min den sze mély vo nat ko -
zá sá ban, ál lam pol gár sá guk ra való te kin tet
nél kül, még ak kor is, ha más ál la mok ban el -
té rõ jogi elõ írá sok ta lál ha tók. A sze mé lyek
jo ga i nak és jo gos ér de ke i nek vé del mé re irá -
nyuló folya mat az Euró pa Ta nács fo lya ma -
tos tény- ke dé se szel le mé ben ma gá ban fog -
lal ja a diszkri mi ná ció el uta sí tá sát ezen a te -
rü le ten.




