
POLGÁRI  
ELJÁRÁS

Probléma felmerülése

Előfordul, hogy két ember szerződést köt
egymással, aztán az egyikük megszegi ezt, és
a másiknak így kárt okoz. Ezért a másik szól a
kárt okozónak, hogy tegye jóvá. A kár főleg
pénzbeli kárt jelent. Viszont olyan is lehet,
hogy nem szerződést szegnek meg, hanem
valakinek a személyiségi jogait sértik meg (pl.
a becsületét, jó hírnevét). Ilyenkor vagy
valamilyen cselekedettel kell jóvátenni, amit
okoztak számára, vagy pénzbeli kártérítést is
kérhet.

Ítélet

Miután a felperest és az alperest is
meghallgatták és a bizonyítékaikat
megvizsgálták a tárgyaláson, a bíróság
ítéletet hoz. Ilyenkor igazat ad az egyik félnek,
és aki kárt okozott, őt kötelezi pénzfizetésre
vagy más cselekedetre, hogy ezzel jóvátegye,
amit okozott.

Jogerős ítélet

Ez a legvégső ítélet, amit már nem kérhet
senki, hogy változtassanak meg, vagy
vizsgálják felül. Amit ebben kimond a bíróság,
azt végre kell hajtani.

Tárgyalás

Ha a kárt okozó nem hajlandó jóvátenni a
kárt, akkor a másik a bíróságot arra kéri,
kötelezze őt erre. Úgy teszi ezt, hogy leírja egy
keresetlevélben, hogy mi történt. A
bírósághoz fordulót innentől felperesnek, a
kárt okozót pedig alperesnek hívjuk. A
bíróság feladata itt az lesz, hogy a két
egyenrangú fél között igazságot tegyen.

Jogorvoslati eljárás

Ha bárkinek, akire vonatkozott, valamiért
nem tetszik a bíróság ítélete, kérheti, hogy
egy másik bíróság vizsgálja felül az ítéletet.
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