Sperka Kálmán tájékoztatója
Dr. Sperka Kálmán: Ahogy Elnök úr is említette a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló törvény jelentős, talán soha nem volt változásokat hozott be a magyar
igazságszolgáltatás, így a Kúria életébe is. Érdemes tehát felhívni a figyelmet néhány fontos
eljárási rendelkezésre, segítendő a jogkereső állampolgárokat, de talán a saját
működésünket is. 2020. július 1. napján, vagy az azt követően meghozott kúriai határozattal
szemben van helye jogegységi panasz eljárásnak, tehát az előterjesztésnél figyelemmel kell
lenni a mai napra, hála a Jóistennek, a mai nap határozza meg ezt az eljárást. Nagyon szépen
indul megítélésem szerint, hiszen ismertetjük is az eljárási rendet. Tehát a Kúria
határozataival szemben van helye jogegységi panasznak, feltéve, hogy a felülvizsgálati
kérelemben, felülvizsgálati indítványban, vagy a fellebbezésben már a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkoztak. Itt fontos
a jogkérdésre történő hivatkozás, amely már a Kúria eljárásán is végig vonul, de itt még
szűkebb fogalomkörben fog megjelenni. Ezen túlmenően jogegységi panasznak van helye
akkor is, hogy ha a Kúria ítélkező tanácsa jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül úgy tér el
az előbb említett gyűjteményben közzétett határozattól, hogy az alsóbb fokú bíróságok
határozatában erre az eltérésre nem került sor. A jogegységi panaszban – azon túl, hogy sok
eljárási rendelkezést tartalmaz a módosító jogszabály – egyebek mellett meg kell jelölni azt a
határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt előterjeszti, valamint azt a közzétett kúriai
határozatot, amelytől a jogkérdésben való eltérést állítja a fél. A jogegységi panaszeljárásban
is kérhető végrehajtás felfüggesztése, vagy a közigazgatási perrend szerinti azonnali
jogvédelem azzal, hogy már itt megkezdődik az az egységes határidő számítás, amely a
benyújtásra is vonatkozik, ez a 30 nap. Érdemes megjegyezni. Általában a jogegységi
panaszeljárásban a 30 napos határidőt hogyha valaki megjegyzi, akkor tartani fogja, illetőleg
a Kúriára is vonatkoznak ezek a 30 napos határidők, hiszen a jogegységi panasz
előterjesztésére és a sérelmezett határozat közlésétől számított 30 napon belül kell
előterjeszteni, illetőleg a Kúriának 30 napon belül kötelezettsége megvizsgálni, hogy a
törvényi követelményeknek a jogegységi panasz indítvány megfelel-e, de a végrehajtás
felfüggesztése és az azonnali jogvédelem kapcsán is 30 nap áll a rendelkezésre, hogy e
körben a Kúria döntést hozhasson. Ügytípushoz kapcsolódóan, illetve ha a jogszabályok
szerint nincs illeték, vagy költségkedvezmény, az eljárási illetéket meg kell fizetni. A

jogegységi panaszt az nyújthatja be, aki a felülvizsgálati kérelem, vagy a közigazgatási
perrendi szabályok szerint fellebbezés előterjesztésére jogosult. Hangsúlyozandó, hogy mint
ahogy a Kúria előtti eljárásban általában itt minden esetben a jogi képviselet kötelező.
Megjegyzem még azt, hogy már két új űrlap is elérhető a Kúria honlapján a jogegységi panasz
benyújtásához kapcsolódóan. Összességében talán ki lehet jelenteni, hogy ez a fajta
jogegységi panaszeljárás elmozdulást jelenthet egy korlátozott precedensrendszer felé,
amely a Kúria döntései kötelező erejének biztosítását jelenti, illetőleg az alsófokú bíróságok,
de maga a Kúria is kötelesek lesznek, mint ahogy eddig is kötelesek voltak a Kúria
jogértelmezését követni, vagy az attól való eltérést indokolni. Röviden ennyi. Én köszönöm
szépen!

