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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A MEGBIZÓ FELELŐSSÉGE
-

2011szeptember 30-ig jogerős Polgári Törvénykönyvbe foglalt fogalom, de az új Polgári
Törvénykönyv 1372-1374 cikkeiben tisztábban szabályozott;
a vétkes polgári felelősség formája, amely kötelez más személy jogellenes cselekménye
által okozott kár megtérítésére;
Felelősség kiskorú vagy gondokság alá helyezett személy károkozásáért

- feltételezi, hogy aki a törvény, egy szerződés vagy bírósági határozat alapján, köteles
felügyelete alatt tartani a kiskorú vagy gondokság alá helyezett személyt, felelős ezek a
személyek károkozásáért (a kár természetbeli kijavítására, a kártérítés kifizetésére
kötelezhető stb.),
- a felelősség fennáll akkor is ha a tettes ítélő képességgel nem rendelkezik és nem
felelős a saját cselekményéért,
- a felügyeletre kötelezett mentesül a felelősség alól (mentesített), csak akkor, ha
bizonyítja, hogy nem tudta megakadályozni a károkozó cselekményt,
- a szülők, vagy a gondozó mentesül a felelősség alól (mentesített), kivéve, ha
bizonyítja, hogy a gondozás vagy a felügyelet alatt úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható, és a gyermek cselekedete egy más ok következménye.

A megbízó felelőssége a megbízottra vonatkozóan
- feltételezi, hogy aki saját vagy más érdekében (megbízott) egy szerződés vagy a
törvény alapján, vezetést, felügyeletet vagy ellenőrzést gyakorol (megbízó), különböző
tisztséget vagy megbízást teljesítő személy felett, felelős az utóbbiak által okozott kárért,
- a megbízó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a sértett ismerte, vagy a
körülményektől függően, ismerhette volna, az okozó cselekmény elkövetésekor, hogy a
megbízott a feladataival vagy a tisztsége érdekével semmilyen kapcsolattal cselekedett.

A két más személy károkozásáért felelősségi forma közötti összefüggés
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- a szülő nem felelős a kiskorú cselekményéért, ha bizonyítja, hogy a kiskorú felügyelete
alatt úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható,
- senki más, a megbízott kivételével, nem felelős a kiskorú, mint megbízott károkozó
cselekményéért.
- abban az esetben, ha a megbízó a tiltott cselekményt elkövető kiskorú szülője, a sértett
jogosult választani a két felelősségi forma között.
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