Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
NEM VAGYONI JOGOK VÉDELME

-

A Polgári Törvénykönyvbe bevezetett új fogalom (252-257 cikkek);
Elv: Mindenkinek joga van az emberi teremtés belső értékei, mint például az élet,
egészség, fizikai és lelki épség, méltóság, a magánélethez és családi kapcsolatainak
tiszteletben tartásához, a gondolat szabadsága, tudományos, művészi, irodalmi vagy
műszaki alkotás védelmére.

Védelmi eszközök
A természetes személy milyen helyzetben fordulhat a bírósághoz, hogy kérje a nem
vagyoni jogai védelmét?
A nem vagyoni jogai fenyegetése vagy megszegése esetén.
Milyen módon védelmezi a bíróság a nem vagyoni jogokat?
- ha ez fenyegető, a jogellenes tettek megtiltását;
- ha ez még tart, a megszegés megszüntetését és a jövendő időszakra annak megtiltását;
- ha a keltett zavarás fennáll, az elkövetett tett jogellenes jellegének megállapítását;
rendeli el.
A nem vagyoni jogok mint szabad kifejezés gyakorlása megsértése esetén, a
bíróság elrendelheti,
Ha ez még tart, csak a megszegés megszüntetését és a jövendő időszakra annak
megtiltását, és ha a keltett zavarás fennáll, az elkövetett tett jogellenes jellegének
megállapítását
Mit határozhat a bíróság a megsértett nem vagyoni jogok visszaállításához?
- kötelezi az elkövetőt, hogy a saját terhére, az ítélet kihirdetésére;
- egyéb szükséges intézkedések a törvénytelen tettek megszüntetésére vagy a okozott kár
megtérítésére.
Lehetséges a nem vagyoni kár vagyoni javítása?
Igen, ha a sérelem a kárt okozó részére felróható.

„Jönnek a Törvénykönyvek !” tervezet
Jelen anyag tartalma nem jelenti az Új Polgári Törvénykönyv hivatalos
értelmezését és nem terjed ki e tárgy összes képeire

Ilyen esetben a per jogát megszüntető előírás alá veti.
Névviseléshez való jog védelme

-

Hogyan lehet védeni a névviseléshez való jogot?
A sérelmezett a bírósághoz fordulhat és a kérheti:
A névviseléshez való jog elismerését (azáltal akinek a neve kétségbe vont ).
A névviselés jog sérelme megszüntetését (a sértett által amikor a neve, teljesen vagy
részben bitorlás módon sértett).
Hogyan lehet védeni az álnévviseléséhez való jogot?
Ugyanolyan feltételekkel mint ahogy védett a névviseléshez való jog.

Ideiglenes intézkedések
Ki kérheti az ilyen intézkedéseket? Milyen körülményekben ?
Aki sértettnek véli magát és aki bizonyítja, hogy a nem vagyoni jogai egy aktuális,
vagy fenyegető jogellenes cselekmény tárgya, és attól tart hogy ez a cselekmény
nehezen javítható kárt okoz részére.
Milyen megoldást határozhat a bíróság?:
- A megszegés megtiltását, vagy annak ideiglenes megszűnését;
- A bizonyítékok megőrzésére szükséges intézkedések foganatosítását határozza meg.
- A sajtó vagy az audiovizuális eszközökkel hozott sérelem esetében, a bíróság nem
rendelheti el a sérelmet okozó cselekmény, ideiglenes címen való megszüntetését, csak olyan
esetben ha a peresnek okozott sérelem súlyos, ha a cselekmény nem indokolt (a emberjogaira
vonatkozó törvény vagy a nemzetközi egyezmények, amelyben Románia is részt vesz, nem
tiltják) és ha a bíróság által foganatosított intézkedés nem arányos az okozott sérelemmel.
A kérelem megoldása:
- az elnöki rendeletre vonatkozó rendelkezések szerint, amelyet megfelelően kell alkalmazni.
- amikor a kérelem, az érdemi kereset előterjesztése előtt kerül megfogalmazásra, az
ideiglenes intézkedést tartalmazó határozatban meg kell határozni az érdemi kereset
előterjesztése határidejét, az illető intézkedés jogszerű megszüntetése terhe alatt.
Az ideiglenes intézkedések megszüntetése:
- az érdemi kereset meghatározott határidőben, de 30 napon belül azok foganatosításától.
Az ideiglenes intézkedések hatálya:
- az elnöki rendelet alapján elrendelt intézkedések annak kihirdetésekor végrehajthatók, de
ideiglenesek (megszűnnek, ha az érdemi kereset nem a bíróság által meghatározott határidőn
belül lett előterjesztve, vagy ha az elfogadott folytatódnak az érdemi határozat hatálya alatt).
- ha az érdemi kereset elutasított, mint nem megalapozott, a panasztevő az érdekelt fél
kérelmére meg kell, hogy javítsa az ideiglenesen foganatosított intézkedések által okozott
sérelmet. Ha a panasztevő nem volt vétkes, vagy kevésbé volt vétkes, a bíróság a konkrét
körülményhez viszonyítva, vagy elutasítja, hogy kötelezze azt az ellenfél által követelt
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kártérítést, vagy elrendeli azok csökkentését.
A kaució kibocsátása: Ha az ellenfél nem követel teljes kár-és elmaradt hasznot, a
bíróság határozata alapján, a felek idézésével, a panasztevő kérelmére elrendeli a kaució
kibocsátását.
A kérelmet az elnöki rendelet alapján bírálja el, azt megfelelően alkalmazva. Ha a felperes a
kaució kibocsátát ellenkezi, a bíróság meghatározza az érdemi kereset előterjesztése
határidejét, amely a határozat kihirdetésétől nem lehet több mint 30 nap, a kaució jogcímen
letétbe tett összeg, rendelkezésre nem álló intézkedés jogszerű megszüntetése terhe alatt.

A nem vagyoni jog tulajdonosa halála: A sértett személy halála után, a sérelmezett
nem vagyoni jog visszaállítása perét, az életben maradt házastárs, az elhunyt
egyenes ági rokona, valamint a negyedik fokig az oldalágon rokonok folytathatják
vagy indítványozhatják. Ugyanaz személyek megfogalmazhatják a keresetet az
elhunyt személy tisztessége emlékére,
Ugyanaz az a személy megfogalmazhatja a keresetet egy elhunyt személy emlékére
annak tisztessége visszaállítására.
A jogi személy nem vagyoni jog tulajdona védelme a természetes személyre
vonatkozó eljárással hasonló módon történik.
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