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1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvr ől

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) Ez a  törvény  az állampolgárok,  valamint  az állami,  önkormányzati,  gazdasági  és  civil 
személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat - ha 
törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni.

(2) E törvény rendelkezéseit Magyarország gazdasági és társadalmi rendjével összhangban k

2. § (1) A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érd
(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésé

3. § (1) A törvény védi a tulajdonnak valamennyi formáját.

A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követe
együttműködve kötelesek eljárni.

(4) Ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy k
Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Aki maga
elvárható, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat.

5. § (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
(2) Joggal  való  visszaélésnek  minősül  a  jog gyakorlása,  ha  az a  jog társadalmi  rendelteté

nemzetgazdaság megkárosítására,  a  személyek  zaklatására,  jogaik  és  törvényes  érdekeik
vezetne.

(3) Ha a  joggal való  visszaélés  jogszabály  által megkívánt  nyilatkozat  megtagadásában áll
méltánylást  érdemlő  magánérdeket  sért,  a  bíróság a  fél  jognyilatkozatát  ítéletével  pó
hárítható el. A jognyilatkozat pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha a jognyilatkozat megtételét illetéktelen e

6. §  A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása
olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte.

7. § (1) A törvényben biztosított jogok védelme az állam minden szervének kötelessége. Érvénye
útra tartozik.

(2) Bírósági peres eljárás helyett a felek választottbírósági eljárást köthetnek ki, ha legalább a felek egyike gazda
foglalkozó személy, a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, és a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkez
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