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Abstract 

In Germany, similarly in most European countries, the legislator entitles the testators to 

disinherit their heirs even from the forced share in the last will and testament, expressly 

indicating the exact reason of disinheritance, which are very similar to the Hungarian solution. 

German regulation has not changed much over the centuries until recently, when the legislator 

has fundamentally changed it during the second comprehensive reform of the German Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch). Over time, judicial practice has proved which grounds for 

disinheritance are did not stand the trial of the time, and also demonstrated which one is 

essential to be maintained in the regulation. The study examines the regulation from the 

viewpoint of the practice and presents its strengths and weaknesses, and also presents the 

evolution of the heir’s reserved portion (compulsory share) from the deceased’s estate. 
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Bevezetés: a kötelesrész feletti vita a BGB megalkotása folyamatában 

 

 

A politikai egység 1871-ben történt megvalósulását követően a jogegység megteremtése 

elsődleges kérdéssé vált Németországban. A szövetségi államok képviselőiből álló Szövetségi 

Tanács (Bundesrat) 1873. december 4. napján megtartott ülésén egységes német polgári 

törvénykönyv megalkotásáról döntött, majd 1874. február 28. napján egy öt tagból álló 

előkészítő bizottság (Vorkommission) létrehozását határozta el, melynek feladatául a jövőbeni 

törvénykönyvre vonatkozó javaslatok és módszerek kidolgozását jelölte meg. Az előkészítő 

bizottság javaslatára a törvényhozás 1874. június 22. napján 11 tagú, ismert gyakorlati és 

elméleti szakembereket magában foglaló kodifikációs bizottság létrehozásáról határozott – ez 

volt az ún. első bizottság (erste Kommission). A bizottság a törvénykönyv öt szerkezeti 
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egységből álló változatának megalkotása mellett döntött: általános rész, kötelmi jog, dologi jog, 

családjog valamint öröklési jog. A leendő kódex öröklési jogi részének szerkesztőjévé 1874. 

július 2. napján Gottfried Schmitt, bajor igazságügyminiszteri titkárt, korábbi fellebbviteli bírót 

választották a tagok. A kodifikációs munka során Schmitt nem törekedett teljesen új rendszer 

kidolgozására, célja sokkal inkább a különböző német területeken alkalmazott megoldások 

alapos elemzését követően azok összevetésével és közös alapjainak megtalálásával az egységes 

német öröklési jog megalkotása volt. Schmitt mélyreható elemzése során arra a következtetésre 

jutott, hogy el kell vetni a végintézkedési szabadság korlátlanságát, mert az messze áll a német 

jogintézményektől és alapelvektől, ugyanis az elemzett jogrendek mindegyike ismerte a 

kötelesrész intézményét és a végintézkedés korlátozását. 1870 előtt a kötelesrész létének 

kérdése érthetően nemigen foglalkoztatta a szakembereket, a polgári törvénykönyv 

kodifikációjának kezdetével azonban heves viták bontakoztak ki, például 1878. augusztusában 

a XIV. Deutscher Juristentag jénai ülésén, melyen a plenáris ülések résztvevői a kötelesrész 

létének kérdését, valamint a végintézkedési szabadság és a kötelesrész viszonyának vizsgálatát 

tűzték ki célul. A vita során többen is – így például Friedrich Meyersburg ügyvéd és Karl 

Eduard Georg Bruns professzor – a kötelesrész megszüntetése mellett érveltek. Többek között 

arra hivatkoztak1, hogy a leszármazókat azzal, hogy a jogalkotó megfosztja a biztos örökléstől, 

saját szorgalmukra utalja ahelyett, hogy magukat a restségnek adnák át, de a végintézkedés 

szabadsága növeli az atyai tekintélyt és a családi érzést is, hiszen az öröklésből való kitagadás 

fenyegető lehetősége növelheti a gyermekeknek apjuk iránt érzett tiszteletét, mely a családon 

belüli fegyelem és rend forrásává válhat. A kötelesrész elvetését támogatók szerint a különböző 

német területek kötelesrészre vonatkozó szabályai túlságosan sokszínű képet mutatnak, és nem 

érzékelhető kifejezetten bármelyik szabálynak a népesség körében való teljes körű 

elfogadottsága, emiatt nincs egyetlen olyan egyértelmű megoldás, melyet a jogalkotónak 

feltétlenül követnie kellene. Ez a tény lehetőséget teremt azonban arra, hogy a készülő 

kódexben a törvényhozó szabad kezet kaphasson a gazdasági szükségleteknek és a nép 

jogérzetének leginkább megfelelő szabályozás létrehozatalára és a kötelesrész mellőzésére. A 

fenti érvek nem győzték meg a gyűlés többségét, mely a kötelesrész fenntartása mellett voksolt. 

Schmitt 13/1875. számú javaslatában mutatta be előtervezetét az erste Kommissionnak a 

végintézkedési szabadságra, a kötelesrészre és a kitagadásra vonatkozóan. A javaslat szerint 

mindenkit megillet a jog, hogy vagyona sorsáról halála esetére szabadon rendelkezhessen, 

ennek egyetlen korlátja a kötelesrész intézménye, amelyre az örökhagyó lemenői és házastársa 

tarthatnak igényt. Az erste Kommission 1875. október 23. és 25. napján megtartott üléseit 

követően hozott kedvező elődöntései után Schmitt elkészítette részletes indokolással ellátott 

igen terjedelmes végleges tervezetét, amely 415 paragrafusból állt2 és melyet 711 oldalas 

indokolással egészített ki3. Schmitt indoklásában kiemelte, hogy a német területek öröklési 

rendszerei kivétel nélkül elvetik a végintézkedési szabadság teljes korlátlanságát, a német 

nemzet mindig azon a meggyőződésen volt, hogy az emberek végintézkedéseikkel – a kitagadás 

esteit kivéve – nem foszthatják meg az örökléstől legközelebbi hozzátartozóikat. Előbbi 

okoknál fogva nem támogatható tehát a kötelesrész elvetése, hiszen az a német nemzet általános 

jogi szemléletével mondana ellent, és szemben állna a közös európai fejlődési irányokkal is. 

                                                           
1 OTTE, Gerard: Nationalsozializmus und Pflichttheilsrecht. In: Zivil- und Wirthschaftrecht im Europäischen und 

Globalen Kontext. Private and Commercial Law in a European and Global Context. Festschrift für Norbert Horn 

zum 70. Geburtstag. De Gruyter Recht, Berlin, 2006. 113-124. 
2 Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung. Ausgearbeitet durch die von 

dem Bundesrathe berufene Kommission. Verlag von J. Guttentag (D. Collin), Berlin/ Leipzig 1888. 
3 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Band V. Erbrecht. Verlag 

von J. Guttentag, Berlin, Leipzig, 1888, 384-386. 
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Schmitt elkészített végleges tervezete a kötelesrészt az örökhagyó lemenői, szülei és túlélő 

házastársa számára biztosította és törvényes örökrészük felében állapította meg. Schmitt 

munkája kedvező fogadtatásra lelt, Menger és von Gierke például üdvözölték a kötelesrész 

megtartását, Menger szerint4 a végintézkedés korlátlanságának megengedése ellent mondana 

minden közös, nemzetállami társadalmi elvárásnak, von Gierke szerint „a korlátlan 

végintézkedési szabadság megmérgezné a családok életét, szabadjára engedné az örökhagyói 

önkényt és önzést”5, Petersen szerint6 pedig a kötelesrész eltörlése ellenkezne a német nép 

jogtudatával is. Schmitt az erste Kommission 1879. október 30.-án  napján megtartott ülésén 

mutatta be az öröklési jog véglegesnek szánt tervezetét, amely azonban a megtárgyalás 

elhalasztásáról döntött. Kiemelték, hogy a kódex tervezett öt könyve közül egyetlen más 

résztervezet sem készült még el és az öröklési jognak a magánjog egyéb területeivel való szoros 

összefüggése miatt azok egyidejű összehangolására lett volna szükség. Schmitt öröklési 

tervezetének erste Kommission általi tárgyalásai végül 1886. május végén kezdődtek meg, a 

német polgári törvénykönyv első tervezetét (erste Entwurf) 1888. január 12. napján nyújtották 

be a Parlamentnek. 

Az erste Kommission munkája a politikai nehézségek miatt7 az első években nem haladt 

előre, majd Otto von Bismarck 1890. március 20. napján történt lemondásának, valamint az 

éles bírálatok hatására a Reichstag 1890. december 4. napján egy új és nagyon vegyes 

összetételű, egyetemi tanárokat, politikusokat, bankárokat és birodalmi biztosokat egyaránt 

magában foglaló bizottság felállításáról döntött. Az ún. második bizottság (zweite 

Kommission) elnökének Gottlieb Karl Georg Planck bírót választották a tagok. A bizottság 

paragrafusonként ment végig a törvényjavaslaton, a Schmitt által időközben alaki és 

terminológiai frissítésnek is alávetett öröklési tervezetet utolsóként, 1894. május 30. napjától 

egészen 1895. március 5. napjáig tárgyalták. Összességében a zweite Kommission a bizottsági 

tárgyalások és a törvényhozási vita során különösebb észrevételek nélkül támogatta az egész 

törvényjavaslatot, beleértve Schmitt koncepcióját is. A tárgyalások alkalmával megerősítették 

a kötelesrész létjogosultságát és kiemelték, hogy a gyermekek és a szülők kötelesrészre 

jogosultkénti jogállása természetes követelmény, melyet a szoros családi kötelék indokol. A 

zweite Kommission munkájának gyümölcseként a polgári törvénykönyv második tervezete 

(zweiter Entwurf) 1895. október 24. napján került Leo von Caprivi birodalmi kancellár és a 

Bundesrat elé, nyilvánosságra hozták továbbá a Protokolleben, a törvényhozás akkori hivatalos 

lapjában. A Bundesrat jogi bizottsága két olvasatban tárgyalta a javaslatot és néhány formai 

módosítást követően a harmadik tervezetet (dritter Entwurf) elfogadva 1896. január 17. napján 

terjesztett be a Reichstagnak. A Német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch, a 

továbbiakban: BGB) harmadik tervezetét végül a Reichstag 1896. július 1. napján 222 igen 

szavazat, 48 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett fogadta el, a Bundesrat pedig július 14. 

napján hozzájárult a végleges szöveghez, melyet az uralkodó, II. Vilmos 1896. augusztus 18. 

                                                           
4 MENGER, Anton: Das Bürgerliche Recht und Die besitzlosen Volksklassen: Eine Kritik des Entwurfs Eines 

Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Zweites und Drittes Tausend. Verlag der H. Laupp’schen 

Buchhandlung, Tübingen, 1890, 207. 
5 GIERKE, Otto: Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht. Verlag von Duncker & 

Humblot, Leipzig, 1889, 535-536. 
6 PETERSEN, Julius: Die Berufung zur Erbschaft und die letztwilligen Verfügungen überhaupt nach dem Entwurfe 

eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Verlag von J. Guttentag, Berlin, 1889, 96. 
7 A Német Birodalom megalakulásának kezdetén a korábbi államberendezkedés Szövetségi Tanácsának még igen 

meghatározó szerepe volt az újonnan felállított birodalmi hatóságokkal és a Parlamenttel (Reichstag) szemben, 

másrészt pedig Otto von Bismarck birodalmi kancellár a Birodalom hajnalán más, prioritást élvező feladatokkal 

találta szembe magát, ezért a kodifikációs folyamatot egy időre háttérben tartotta. 
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napján hirdetett ki. A BGB végül 1900. január 1. napján lépett hatályba, melynek utolsó, ötödik 

könyve lett Schmitt remekműve. 

 

 

2. A kitagadási okok szabályozásának fejlődése a BGB első hatályba lépéstől annak 

második átfogó reformjáig 

 

Az 1900. január 1-jén hatályba lépett BGB konkrétan felsorolta a kitagadás okait, külön 

szabályozva azt a lemenők, a szülők és az örökhagyó házastársa tekintetében. A Schmitt által 

életre hívott kitagadásra vonatkozó szabályok olyannyira kiállták az idő próbáját, hogy a 

leszármazók és a szülők esetében a BGB eredeti, 1900. január 1-jén hatályba lépett 

rendelkezései egészen 2002. január 1. napjáig – a BGB első átfogó reformjáig - változatlanul 

hatályban voltak, majd némi elhanyagolható terminológiai frissítést követően 2010. január 1. 

napjáig ugyanolyan tartalommal rendelkeztek a kitagadást megvalósító magatartásokról. Az 

örökhagyó házastársa által megvalósítható kitagadási magatartások emellett 1900. január 1. óta 

többször is változtak. 

A lemenők kitagadásának lehetőségéről a következőképpen rendelkezett a BGB 1900. 

január 1-jén8: 

 

 „§ 2333. Az örökhagyó megvonhatja a kötelesrészt leszármazottjaitól: 

1. ha a leszármazó az örökhagyónak, az örökhagyó házastársának vagy az 

örökhagyó másik leszármazójának életére tört; 

2. ha a leszármazó vétkes az örökhagyó vagy az örökhagyó házastársának 

szándékos fizikai bántalmazásában, de a házastárs bántalmazása esetében csak 

akkor, ha a leszármazó tőle származik; 

3. ha a leszármazó bűntettet vagy súlyos, szándékos vétséget követett el az 

örökhagyóval vagy az örökhagyó házastársával szemben; 

4. ha a leszármazó rosszindulatúan megsértette az örökhagyó felé fennálló 

törvényes tartási kötelezettségét; 

5. ha a leszármazó becstelen vagy erkölcstelen életmódot folytat az örökhagyó 

akarata ellenére.” 

 

Schmitt eredetileg hét kitagadási magatartást fogalmazott meg az erste Kommissonnak 

benyújtott tervezetében, és amely a fenti, erkölcstelen életmódot szabályozó pontot nem 

tartalmazta. A 4. pontban szerepelt a leszármazó által az örökhagyó ellen elkövetett hamis vád, 

az 5. pont a leszármazónak az örökhagyó házastársával elkövetett szándékos házasságtörését 

fogalmazta meg kitagadási lehetőségként és a 7. pont az örökhagyó hozzájárulása nélküli, az 

1638-1639. §§-okban szabályozott házassági akadályok ellenére történő házasságkötés volt. A 

zweite Kommissonnak benyújtott, ismételten átdolgozott javaslatában a 3. és a 4. pontot 

egybeolvasztotta valamint teljesen elhagyta a 7. pontot, majd a zweite Kommissionban folyt 

bizottsági tárgyalások során ismét módosított a szövegen, végleg elhagyta a leszármazó és az 

örökhagyó házastársa által elkövetett házasságtörést is és fenti, erkölcstelen életmódot 

megfogalmazó magatartást tette meg javaslatba 5. pontjaként. 

Az okokat végigtekintve elmondható, hogy azok elég konkrétak és objektívek, 

mérlegelésnek, szubjektivizálásnak csak az 5. pontban foglalt esetkörben van helye. Látható az 

is, hogy inkább a büntetőjogi kategóriába eső cselekmények hozhatták magukkal az öröklésből 

történő kitagadást. Érdemes összevetni Schmitt munkáját Teleszky István 1882-es, kiváló 
                                                           
8 BGB§ 2333., https://lexetius.com/BGB/2333,3(2019.04.08.) 

https://lexetius.com/BGB/2333,3
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törvényjavaslatával9. Teleszky javaslatát ugyanabban az időben készítette el, mint Schmitt a 

magáét. Mindketten megkísérelték felmérni az adott korszak társadalmi-gazdasági viszonyait, 

majd ennek figyelembe vételével és az európai jogfejlődési irányokkal egyezően készítették el 

kitűnő munkájukat. A két javaslat egyértelmű egyezőséget mutat; Teleszky azonban bővebb 

büntetőjogi kategóriát alkalmazott: kiemelte a leszármazó által elkövetett „hamis vád” 

bűncselekményét valamint a leszármazóra rótt legalább tíz évi fegyházbüntetést is kitagadási 

okként fogalmazta meg. Tágabb az az alanyi kör is, akik sérelmére az életellenes cselekmények 

megvalósítása kitagadással járhat. A hamis vádon kívül azonban Teleszky nem említi az 

örökhagyó – vagy hozzátartozói – ellen elkövetett egyéb bűncselekményeket kitagadási okként, 

így például a leszármazó által elkövetett vagyon elleni, esetleg szabadság elleni vagy emberi 

méltóság (pl. magántitok, levéltitok megsértése) elleni bűncselekmények megvalósulását sem 

szankcionálta kitagadási lehetőséggel. Teleszky javaslatában „(…) az örökhagyót szükségében 

szándékosan segitség nélkül hagyta.(…)” fordulat nem csak a törvényes tartás nem teljesítését 

foglalja magában, nemcsak arról van szó, hogy a leszármazó az örökhagyót nélkülözésnek10 

tette ki. A kategória tágabb esetkört ölel fel, a szoros értelemben vett tartási kötelezettség körén 

kívül eső, egyéb segítségnyújtás elmulasztásáról van szó. Érdemes külön kiemelni az 

erkölcstelen életmóddal megvalósított kitagadási esetkört, amely a magyar jogban a 

Hármaskönyvben történt megjelenését követően mindvégig jelen volt, azt a hatályos 

szabályozásunk is tartalmazza, míg a német jogalkotó a BGB második reformjával kiemelte ezt 

a kitagadás okai közül. A fenti, leszármazókra vonatkozó kitagadási okok változatlan 

szöveggel, ugyanúgy a 2333.§-ban szabályozva maradtak hatályban egészen 2002. január 1. 

napjáig, majd ekkor a bekezdés elnevezést kapott: „A leszármazók kötelesrészének 

megvonása” (Entziehung des Pflichtteils eines Abkömmlings.), egyebekben érintetlen maradt 

2010. január 1. napjáig. 

A BGB első reformja után készített kommentár11 szerint az „életére tört” vagy „élete ellen 

törekedett” magatartásnak (1. pont) komoly szándékúnak kell lennie a leszármazó részéről, 

annak az örökhagyó, az örökhagyó házastársa vagy a másik leszármazó halálának okozására 

irányulónak kell lennie és nem csak a halál, mint eredmény bekövetkeztével valósul meg a 

kitagadási ok, hanem már az emberölés kísérletével, az arra való felbujtással és bűnsegédlettel, 

sőt már az arra való az előkészülettel is. A kommentár felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

halálokozással való puszta fenyegetés nem tartozik ebbe az esetkörbe. A Legfelsőbb Bíróság12 

korai13 és későbbi14 gyakorlatában is kiemeli, hogy a leszármazó szándékának egyértelműen a 

halál okozására kell irányulnia, gondatlan emberöléssel a kitagadási ok nem valósul meg, ezt 

megerősítette a Kölni Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht Köln)15 is. 

                                                           
9  „94. § A leszármazó rokon kitagadható: 

1. „Ha az örökhagyót vagy házastársát valamely bűn-tett elkövetésével valótlanul s oly módon vádolta, hogy annak 

következtében a bűnvádi eljárás megindittatott.  

2. Ha az örökhagyót szükségében szándékosan segitség nélkül hagyta.  

3. Ha az örökhagyónak vagy az örökhagyó leszármazó vagy felmenő rokonának, testvérének vagy házastársának 

élete ellen leselkedett vagy másoknak ilyen bűncselekményeit előmozditotta.  

4. Ha közönséges bűntett miatt legalább is 10 évi tartamú fegyházra Ítéltetett.  

5. Ha az örökhagyót erőszakos kézrátétellel vagy más súlyos bántalmazással illette.  

6. Ha a közerkölcsiséget botránkoztató életet megátalkodva folytat.” 
10 TELESZKY István: Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Budapest, 1882, 23. 
11 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch. 63. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2004, 2435. 
12 1879-től 1945-ig Reichsgericht (Legfelsőbb Bíróság) majd ezt követően (Bundesgerichtshof) Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság. 
13 Reichsgericht Urt. v. 09.04.1904, Az.: Rep. V. 15/04. és Reichsgericht Urt. v. 10.01.1918, Az.: Rep. IV. 324/17. 
14 BGH 11.05.2009, Az.: 2 U 77/05. 
15 OLG Köln, 30.03.2000 - 1 U 108/98. 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Makács Adrienn 

2019/1. szám 45–56.  Leszármazók kitagadása … Németországban 
 

 
 

50 
 

A szándékos fizikai bántalmazás (2. pont) megítélésében a gyakorlat és a jogirodalom már 

a kezdetektől meglepően osztott képet mutat. Többek között például a kommentár16 és egyes 

szerzők szerint17 a fogalom megfelel annak, amit a büntető törvénykönyv „súlyos testi sértés” 

alatt ért (StGB 223.), ám a gyakorlatban ez nem érvényesül ilyen kristálytisztán. Több 

alkalommal jutott arra a Legfelsőbb Bíróság18, hogy jelen pontban a fizikai bántalmazást inkább 

a szülő-gyermek kapcsolat érzékenységére, az ún. család iránti tisztelet vagy család iránti 

kegyelet megsértésére (Pietätsverletzung) tekintettel kell értékelni, semmint a büntetőjogi 

fogalomnak megfelelően. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság öröklési joggal foglalkozó V. 

Polgári Szenátusának 1961. június 6. napján kelt - az elhíresült „pofon a garázsban” elnevezésű 

- határozatában (V ZR 18/60 »Ohrfeige in der Garage« FamR 1961, 437) kifejtette, hogy a BGB 

§ 2333. 2. pontjában foglalt fizikai bántalmazásnak nem pusztán annak kell lennie, amit a 

büntetőjog megkíván a súlyos testi sértés bűncselekményének megvalósulásához, sőt, nem is 

szükséges eredményként a károsodás („súlyos testi sérülés”) bekövetkezte, inkább a cselekvés 

rosszindulatú jellegének van bizonyos fokú mértéke. A korábbi IV. Polgári Szenátus 1974. 

március 1-jei határozatában pedig (IV ZR 58/72 – NJW 1974, 1084 = LM Nr. 2 zu § 2333. 

BGB) arra a következtetésre jutott, hogy a BGB § 2333. 2. pontjában foglalt esetek tekintetében 

csak súlyos vétségek merülhetnek fel és ezeknek olyanoknak kell lenniük, amelyekben a 

leszármazó a szülő-gyermek viszonyt teljesen figyelmen kívül hagyja a kitagadási ok 

megvalósításakor. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság BGH 26.10.1976 - IV ZR 109/74. számú 

határozatában kiemelte, hogy a leszármazó részéről megvalósított pszichikai rossz bánásmód 

csak akkor esik a 2. pont esetkörébe, ha az örökhagyó fizikai egészségét az negatívan 

befolyásolja. Számos, egymásnak ellent mondó bírósági határozat született az idők folyamán, 

így például a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság BGH 01.04.1965 - III ZR 45/64. számú 

határozatának álláspontja szerint megvalósította a 2. pontban foglalt kitagadási okot a 

leszármazó, amikor seprűvel megverte az örökhagyót, majd egy másik alkalommal fejére öntött 

egy vödör vizet. Ugyanakkor egy évvel később, a BGH 20.10.1966 - III ZR 179/64. számú 

határozatában szintén a 2. pont– és nem a 3. pont - alá tartozónak vélte azt az esetet, amelyben 

a leszármazó vasrúddal úgy megverte az örökhagyót, hogy az ezáltal az arcán, vállán, hátán 

látható sérüléseket, zúzódásokat szenvedett. Még korábban a BGH 05.01.1955 - IV ZR 176/54. 

számú határozatában a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy a 

leszármazónak azt a magatartását, amikor az örökhagyót „megrázta”, majd egy másik 

alkalommal az ablaktól olyan erővel penderítette át a szobán, hogy az örökhagyó az ágyat 

odébbtolva a padlóra esett, a BGB § 2333. 2. pontja értelmében szándékos testi bántalmazásnak 

kell tekinteni, különös tekintettel arra, hogy az örökhagyó 81 éves, gyenge fizikumú asszony, 

aki csak két bottal vagy egy széket előre tolva tudott mozogni. Megállapította a bíróság, hogy 

a fizikailag rossz bánásmód-sorozat az örökhagyó fizikai jólétének jelentős romlását okozta. 

Kiemeli a gyakorlat emellett, hogy az önvédelemből elkövetett fizikai bántalom19 – akár 

közvetlen támadás elleni védekezés, akár félelem okán való védekezés - vagy az örökhagyó 

oldaláról ittasan provokált vita közbeni fizikai bántalmazás20 nem esik a 2. pont alá. 

                                                           
16 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch… 2435. 
17 Lásd például: RITTER, Jörg: Der Konflikt zwischen einer erbrechtlichen Bindung aus erster Ehe und einer 

Verfügung des überlebenden Ehegatten zugunsten eines neuen Lebenspartners. Duncker & Humblot, Berlin, 1999. 

172-173. 
18 WarnR 1913 Nr. 102; BGH 20.03.1952 - IV ZR 152/51.; V ZR 18/60»Ohrfeige in der Garage« FamR 1961, 

437; BGH 06.12.1989 - IVa ZR 249/88. 
19 RG Warn.1913, 402. 
20 BGH 06.07.1962 - V ZR 17/61. 
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Érdemes ezek után hozzátenni, hogy maga Schmitt sem gondolt minden fizikai 

bántalmazást a 2. pont alá tartozónak21, csak azokat, amelyek erkölcsileg aljas indíttatásúak 

voltak és már ő is kiemelte, hogy az önvédelmi helyzetben tanúsított fizikai bántalmazás nem 

tartozik a 2. ponthoz. A német jogirodalom túlnyomórészt úgy véli, hogy a BGB § 2333. 2. 

pontjában írt kitagadási ok megvalósulásához elegendő a könnyű szándékos testi sértés 

okozása, de mindenképpen komoly zavart okoz az érzékeny szülő-gyermek kapcsolatban és 

komolyan sérti a család iránti tiszteletet (Pietätsverletzung) is. Így vélekedett többek között 

Dirk Olzen22, Emil Strohal23, Karl Firsching24 és Rudolf-Redig-Stehlin25 is, ellenben nem 

osztotta ezt Walter Erman26 vagy Kurt Herbert Johannsen27. Tekintettel arra, hogy az örökhagyó 

házastársa irányában elkövetett fizikai bántalmazás csak akkor valósítja meg a kitagadási 

magatartást, ha a házastárstól származik az elkövető, valamint arra, hogy a leszármazó által 

elkövetett bűntetteket és vétségeket általánosságban a 3. pontban rendelte szankcionálni a 

jogalkotó, akkor világosnak tűnik, hogy inkább erkölcsi kategóriát képviselt a 2. pont, a szülők 

iránti tisztelet megsértését. A 2. pont Teleszky javaslatának 5. pontjához hasonlítható, 

megegyezik az „örökhagyó erőszakos kézrátétellel való illetéséhez”. A magyar jogban ez a 

rendelkezés egyébként már a Hármaskönyvben is megfigyelhető és végigvonult a 

szabályozáson, de azt a társadalmi változásokra figyelemmel a jogalkotó a régi Ptk.-ban már 

nem szerepeltette. Ahogy említettem, a 2. pont 110 évig változatlanul maradt a szabályozásban. 

A kategóriában keveredett a tettleges becsületsértés és a testi sértés, azonban egyiknek sem 

feleltethető meg igazán, így nem meglepő az egymásnak ellent mondó gyakorlat, továbbá nehéz 

feladat lehetett az 1896-os jogalkotói felfogás tartalmát a folyamatosan modernizálódó 

társadalmi körülmények között meghatározni, azokra igazságosan alkalmazni. A színes és 

változó társadalmi szokások végett a 2. pontnak kiüresedett a jelentése, kockázatosnak tűnt a 

jogbiztonság oldaláról nézve, ezért véleményem szerint már jóval 2010 előtt érdemes lett volna 

azt elhagyni a szabályozásból. 

A leszármazó kitagadása arra hivatkozással, hogy az bűntettet vagy súlyos, szándékos 

vétséget követett el az örökhagyóval illetve annak örökhagyó házastársával szemben (3. pont) 

már sokkal konkrétabb esetkört foglal magában, mint az előző. A BGB kommentárja28 szerint 

a bűncselekmények fogalmát a büntető törvénykönyvben foglaltak alapján kell érteni (StGB § 

12.) és esetről esetre kell megállapítani, hogy a bűntett vagy a súlyos vétség sértettjei az 

örökhagyó vagy annak házastársa voltak-e, nem pedig más. A német szabályozás szinte teljesen 

megegyezik a magyarral, a német gyakorlat is azt vizsgálta – és vizsgálja – e körben, hogy az 

örökhagyó és a kötelesrészre jogosult közti viszonyra tekintettel milyen súlyosnak minősül a 

kitagadott személy magatartása. A kommentár szerint az sem szükséges, hogy a cselekményért 

a bíróság a kitagadottat elítélje, akárcsak Magyarországon. Ahogyan a magyar Legfelsőbb 

Bíróság29, úgy a német ítélkezés is azon a véleményen van, hogy a gyermek és szülője közötti 

                                                           
21 Motive zu dem Entwurfe… 431-432.  
22 OLZEN, Dirk: Erbrecht. De Gruyter Recht, Berlin, 2005, 388. 
23 STROHAL, Emil: Das deutsche Erbrecht. Dritte Auflage. Verlag von J. Guttentag, Berlin, 1903, 497. 
24 FIRSCHING, Karl: Berechtigung zur Entziehung des Pflichtteils nach § 2333 Ziff. 2,3 BGB JR 1960, 129. 
25 RUDOLF, Michael – REDIG, Reinhold – STEHLIN, Ulrike: Anwalts-Taschenbuch Erbrecht. Otto Schmidt Verlag 

DE, Köln, 2003, 460-461. 
26 ERMAN, Walter: Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 8. Auflage. Aschendorffsche 

Verlagsbuchhandlung, Münster, 1989, 1721. 
27 JOHANNSEN, Kurt Herbert– KREGEL, Wilhelm– KRÜGER-NIELAND, Gerda– PIPER, Henning (Bearb.): Das 

bürgerliche Gesetzbuch: mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des 

Bundesgerichtshofes. Kommentar herausgegeben von Mitgliedern des Bundesgerichtshofes. 12. Auflage. Walter 

de Gruyter, Berlin, New York, 1982, 936. 
28 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch… 2435. 
29 BH 1992/463. 
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kapcsolat a legszorosabb vérségi kapcsolat, amelyet a családjogi jogszabályok különleges 

védelemben részesítenek, amely viszonyban a gyermek szülője iránt tiszteletteljes magatartást 

köteles tanúsítani, szülőjét becsülnie kell. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság BGH. 30.03.1960 

- V ZR 38/59. számú határozatában például úgy vélte, hogy az örökhagyó tulajdona elleni 

szándékos gyújtogatásért jogerősen elítélt leszármazó a 2. és a 3. pontban foglalt kitagadási 

magatartást egyaránt megvalósította, továbbá BGH. 11.12.1980 - IVa ZR 54/80. számú 

határozatában is erre hivatkozott azzal a leszármazóval szemben, aki a családi vállalatban 

követett el sikkasztást több alkalommal. Érdekesség, hogy a BGB második reformja után a 

korábbi joggyakorlatra támaszkodva hasonló álláspontra jutott a Mosbachi Tartományi Bíróság 

(Landgericht Mosbach) is30. A hivatkozott esetben az örökhagyó leszármazója társaival 

nagymértékű vagyoni kárt okozó lopást követett el a szülei húsüzemében, a bíróság szerint a 

kitagadás jogszerűsége nemcsak az alapján volt megállapítható, hogy a leszármazó bűntettet 

követett el szülei ellen, de az is megállapítható volt, hogy a leszármazó semmibe vette családja 

tiszteletét (Pietätsverletzung). A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság kiemelte31, hogy az 

örökhagyónak végintézkedésében nem kötelező pontosan leírnia a bűncselekményt, annak 

körülményeit vagy az ítélet számát, de a megfogalmazásból egyértelműen meghatározhatónak 

kell lennie a konkrét bűntettnek vagy a vétségnek, továbbá nem elegendő a kötelesrészből való 

kitagadáshoz az, ha az örökhagyó visszamenőleg vádolja meg végrendeletében gyermekét az 

ellene elkövetett becsületsértéssel és rágalmazással.32 Sikeresen tagadta ki kötelesrészéből 

gyermekét hamis vádra hivatkozással az örökhagyó abban az esetben33, amelynek 

előzményeként a gyermek 16 évesen, 1939 októberében feljelentette az apját azt állítva, hogy 

az mások előtt sértő megjegyzéseket tett Hitlerre és tisztikarára, valamint rendszeresen 

ellenséges külföldi műsoradásokat hallgatott, amely tartalmakat aztán lefordította és 

terjesztette. A vádat bizonyítottan nem találták valósnak annak idején. 

A 4. pont szerint kitagadásra okot adó magatartást követ el a leszármazó, ha 

rosszindulatúan megsérti az örökhagyó felé fennálló törvényes tartási kötelezettségét. Ebbe a 

kategóriába csak a törvényen alapuló tartási kötelezettségek tartoznak bele, szerződéssel 

alapított kötelmek nem, valamint fontos, hogy csak nagykorú leszármazó valósíthatja meg. 

Ahogyan a Ptk.-ban, a BGB-ben is feltétel az örökhagyó tartásra való rászorultsága és a 

leszármazó tartási képessége. Megállapította a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság34, hogy a 

kitagadási ok fennálltát az eset összes körülményei átfogóan értékelve kell megállapítani, 

főként azt, hogy a tartási kötelezettség nem teljesítése rosszindulatúan, gonoszul történt-e. A 

Kasseli Tartományi Bíróság (Landgericht Kassel) kiemelte35, hogy a tartási kötelezettség 

megsértésének hosszabb időn át kell fennállnia, egy alkalom nem valósítja meg a kitagadási 

magatartást. Egyébiránt a jelen 4. pont vonatkozásában nincs jelentős joggyakorlat, sem 

irodalom, az arra való örökhagyói hivatkozás nem túl gyakori a német jogban. 

A hajdani 5. pont, amely 2010 óta nincs a BGB-ben, a kommentár36 szerint a 

legproblémásabb, legnehezebben megfogható esetkört takarta. A kifogásolt életmódnak 

elsősorban a család legfontosabb elveivel szemben állónak kell lennie, ennek 

meghatározásában állt a kategória nehézsége. Annak ellenére, hogy minden esetben egyedi 

mérlegelésre volt szükség, általánosan érvényes értékfogalmakkal kellett a bíróságnak 

dolgoznia. A családi értékek és elvek sokfélesége miatt azonban általános erkölcsi normákat 
                                                           
30 LG Mosbach 2 O 182/13. 
31 BGH IV a ZR 136/83. 
32 BGH. 27.02.1985 - IVa ZR 136/83. 
33 BGH. 13.11.1957 - IV ZR 218/57. 
34 BGH. 29.10.1981 - IX ZR 83/80. 
35 LG Kassel 4 O 2044/10. 
36 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch… 2436. 
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nagyon nehéz megállapítani. A gyakorlat és az elmélet is színes, néhol egymásnak ellentmondó. 

Azt már Schmitt is leszögezte37, hogy az egyszeri vagy rövid ideig tartó magatartás 

semmiképpen nem szolgáltathat indokot a kitagadásra, megerősítette ezt a későbbi gyakorlat38 

is és a kommentár39 is. Az a kitétel, hogy a becstelen vagy erkölcstelen életmód az örökhagyó 

akarata ellenére történik, véleményem szerint mindenképpen azt feltételezi, hogy az 

örökhagyónak ki kellett fejeznie nemtetszését ellene. Nem így gondolta Kurt Herbert 

Johannsen40, aki szerint nem szükséges az örökhagyó részéről történő figyelmeztetés és a jó 

útra lépésre való felhívás. Johannsen egyébként úgy vélekedett, hogy nem lehet általánosságban 

válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon milyen magatartások minősülhetnek erkölcstelennek, de 

ilyennek tartotta például a paráznaságot, a kerítést, a folyamatos házasságtörést, a 

kábítószerezést és ivászatot, a kóborlást, a szerencsejátékot, a rendszeresen elkövetett 

uzsoratettet, a fölösleges adósságba keveredést és az értelmetlen hitelezést a leszármazó 

részéről. Kiemelte, hogy a rendelkezés a családi tisztelet védelmét szolgálja és a család 

tagjainak védelmét segíti. A kommentár is ide tartozónak sorolja a prostitúciót, a folyamatos 

szerencsejátékozást, az alkoholizmust pedig csak abban az esetben nem, ha az kóros jellegű. A 

korai ítélkezési gyakorlatban kiemelte a Legfelsőbb Bíróság41, hogy a végintézkedésnek meg 

kell jelölnie az erkölcstelen vagy becstelen magatartást, a törvény által használt szavak puszta 

megismétlése nem elegendő és a leszármazó akkor sérti meg a család tiszteletét, ha az teljes 

mértékben ellent mond az örökhagyó és a családja személyes értékeinek. A Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság szerint42 a leszármazó erkölcstelen életvitele akkor is kitagadás alapja lehet, 

ha az örökhagyó és a leszármazó között semmilyen kapcsolat nincs, azt egymással egyáltalán 

nem tartják. Ezzel ellentétes álláspontot mondott ki a Bonni Tartományi Bíróság (Landgericht 

Bonn) döntése43, amely szerint a leszármazó életvitele a kapcsolattartás hiánya miatt nem 

ütközhet az örökhagyó akaratával, elveivel vagy családi értékeivel. A Szövetségi Legfelsőbb 

Bíróság Urt. v. 23.01.1980. Az.: IV ZR 152/78. számú határozatában kifejtette, hogy tekintettel 

arra, hogy a leszármazó fiú szexuális kapcsolatot ápolt egy házas asszonnyal, és azt fenntartotta 

annak férje valamint az örökhagyó tiltakozása ellenére és ezáltal hozzájárult egy három 

gyermekes házasság megromlásához, viselkedését tisztességtelen életmódnak kell tekinteni, a 

leszármazó magatartása és hozzáállása túlmutat minden általánosan elfogadott erkölcsi 

meggyőződésen. Megállapította többek között a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság a kitagadás 

érvényességét abban az esetben44, amikor a leszármazó 1916 óta állandó és súlyos 

engedetlenséget mutatott szülei felé, agresszív viselkedéséből kifolyólag több iskolából is 

kiutasították, szüleitől és nagyszüleitől összesen 8.100 DM-t ellopott és a pénzt italozásra és 

könnyelmű életvitelére költötte el, majd szüleit csak abban az esetben kereste fel, amikor pénzt 

kért tőlük kölcsön. A Hammi Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht Hamm) 10 U 

111/06. számú eseti döntésében rámutatott, hogy az a tény, hogy a leszármazó sikertelen volt 

az üzleti életben, vállalkozásait csődbe vitte, nem elegendő a kötelesrészből való kitagadásához. 

A Hamburgi Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht Hamburg) Urt. v. 11.06.1987. Az.: 

                                                           
37 Motive zu dem Entwurfe… 433-434. 
38 Például OLG Hamburg Urt. v. 11.06.1987, Az.: 10 U 132/86; BGH IV a ZR 136/83. 
39 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch… 2436. 
40 JOHANNSEN, Kurt Herbert– KREGEL, Wilhelm (Bearb.): Das bürgerliche Gesetzbuch: mit besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes. Kommentar 

herausgegeben von Reichsgerichtstären und Bundesrichtern. Elfte Auflage. V. Band. 2. Teil. Erbrecht, §§ 2147-

2385. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1961, 1038-1039. o 
41 RG 20.02.1919 - IV 367/18. 
42 23.01.1980. IV ZR 152/78, NJW 1980. 936. 
43 LG Bonn, Urteil vom 17.02.2009, 18 O 144/07. 
44 BGH. 11.02.1965 - III ZR 230/62. 
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10 U 132/86. számú döntésében  nem találta az örökhagyó jogos érdekeivel összeütközőnek és 

tisztességtelennek a leszármazó homoszexualitását és azonos nemű partnerével való 

együttélést, mint érvényes kitagadási okot az örökhagyó részéről. Érdekesség, hogy már 1983-

ban kimondta a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság45, hogy a becstelen, erkölcstelen, és az 

örökhagyó akaratával ellentétes életvitel meghatározása nem kellően egyértelmű, azt, hogy 

vajon ez a század eleji felfogás a modern körülmények között is igazságos lehet-e, nem lehet 

bizonyosan dönteni. 

 

 

3. A hatályos szabályozás 

 

A BGB második újraszabályozásával a jogalkotó jelentősen átalakította a kitagadási 

magatartások rendszerét: azon túl, hogy az összes alanyra kiterjedően ugyanazon szakaszban 

rendeli szabályozni az okokat, azok tartalmát is lényegesen átformálta. A törvény - hasonlóan 

a Ptk.-hoz - továbbra is az örökhagyó szűkebb családja: leszármazói, házastársa és szülei 

számára nyitja meg a kötelesrész iránti igényt46. Az összefoglalt kitagadási magatartásokat a 

hatályos BGB az Ötödik könyv (Öröklés) 8. Címe 5. részének (Kötelesrész) 2333. §-ában 

rendeli szabályozni, kiemelve a leszármazó kitagadását, majd ezen okokra utalja vissza a szülők 

és a házastárs kitagadásának lehetőségét. A jogalkotó a gyakorlati tapasztalatra is támaszkodva 

ezzel a megoldással a leszármazók kitagadásának gyakoriságát emeli ki a másik két alanyi kör 

mellől. Egyébiránt Magyarország vonatkozásában – és általánosságban - is elmondható, hogy 

leggyakrabban gyermekeiket, unokáikat szeretnék az örökhagyók kitagadni, ettől sokkal 

kevesebb igény merül fel a szülők kötelesrészének elvonására, és csak elvétve a házastárséra. 

Utóbbi esetében a magyarázat a feldúltsági elv térnyerése, a válási procedúra leegyszerűsödése. 

Hozzá kell tenni azt, hogy akárcsak Magyarországon, a német szabályok szerint is kiesik a 

házastárs az örökhagyó utáni öröklésből, ha köztük az életközösség a hagyaték megnyíltakor 

már nem állt fenn, és nem volt kilátás a helyreállítására47. 

A 2010. január 1. napjától hatályos szabályok szerint48 tehát megvonható a kötelesrész a 

leszármazótól, ha 

 

„§ 2333 (1) 1. az örökhagyó, az örökhagyó házastársa, másik leszármazó, vagy az 

örökhagyó egyenesági rokonának életére tör, 

2. az 1. pontban említett személyek valamelyike ellen bűncselekményt vagy súlyos, 

szándékos vétséget követ el, 

3. rosszindulatúan megsérti az örökhagyó felé fennálló törvényes tartási 

kötelezettségét, 

4. szándékos bűncselekmény miatt legalább egy év végrehajtandó börtönbüntetésre 

elítélték, és emiatt a hagyatékból való részesítése az örökhagyótól nem várható el. 

Ugyanez alkalmazandó, ha a leszármazót pszichiátriai kórházban vagy elvonó 

intézetben jogerősen helyezték el súlyos szándékos cselekményért. 

(2) Az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a szülő vagy házastárs 

kötelesrészének megvonására is.” 

 

                                                           
45 BGH IV a ZR 136/83. 
46 BGB § 2303. 
47 BGB § 1933. 
48 BGB § 2333., letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2333  

https://lexetius.com/BGB/2333
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A BGB második reformját követően méginkább elmondható az egész törvénykönyvre, 

hogy az a lehető legnagyobb pontosságra törekszik, mindenre kiterjedő kógens szabályozást ad 

és hogy a jogalkotó a lehető legtöbb helyen igyekezett kizárni a jogalkalmazók mérlegelési 

lehetőségét. Jól látható ez a kitagadási okok megváltoztatott rendszerén is: az immár az összes 

kötelesrészre jogosultra egységesen vonatkozó okok egzaktak, jól behatárolhatóak, 

szubjektivizálásnak csak a 4. pontban van helye és ott is csak korlátozottan. Kitagadni láthatóan 

tehát csak nagyon szűk körben lehet, a változással az örökhagyók végrendelkezési szabadsága 

csökkent. 

A jogalkotó kivette a magatartások közül a sokat vitatott régi 2. pontot – a sem testi 

sértéshez, sem hálátlansághoz nem hasonlítható szándékos fizikai bántalmazást – de kivette az 

5. pontot is, az erkölcstelen életmód miatti kitagadhatóság lehetőségét is. A régi 2. pont hatályon 

kívül helyezése mindenképpen üdvözlendő, azt sem a gyakorlat, sem az elmélet nem tudta 

megfelelően értelmezni és következetesen alkalmazni, azonban az erkölcsi kategória teljes 

megszüntetése véleményem szerint nem volt indokolt. Egyrészt előfordul számos olyan eset, 

amikor a családtag nem valósít meg büntetőjogi kategóriába illő cselekményt, azonban az 

örökhagyóval szembeni magatartása olyan súlyosan kifogásolható, hogy azzal ellent mond 

minden társadalmi elvárásnak, azt a társadalom többsége megvetendőnek tartja. Másrészt az 

európai polgárjogi kódexek mindegyike tartalmaz – általában egy – teljesen erkölcsi 

kategóriába eső kitagadási okot, amely az előző, társadalomra nem veszélyes helyzetekre adja 

az örökhagyó kezébe a döntést. 

Újabb gyakorlatában a Saarbrückeni Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht 

Saarbrücken) kiemeli49, hogy a halál okozásával való fenyegetés komoly előrejelzése lehet egy 

jövőbeni bűncselekménynek és megfelelő súllyal értékelendő a kitagadás körülményeinek 

vizsgálatakor. Fenntartja a gyakorlat továbbra is a tartási kötelezettség megsértése kapcsán 

kialakított álláspontját, így nem találta érvényesnek annak a gyermeknek a kitagadását50, aki 

nem volt hajlandó személyesen gondoskodni az örökhagyóról és anyagilag támogatni őt a 

balesete utáni években, ugyanis a bíróság szerint az örökhagyó vagyonos ember lévén arra nem 

volt rászorulva, az ápolást meg tudta oldani másként, ráadásul a gyermek a balesetkor is még 

csak 16 éves volt, nem bírt tartási képességgel. Kisebbségben marad az a szakirodalmi 

álláspont51, hogy mivel a törvény szerint a tartást elsősorban pénzben kell nyújtani52, ezért a 4. 

pontban foglalt kitagadás semmiképpen nem alapulhat a személyes gondozás betegség esetén 

történő megtagadásán. Ezzel nemigen lehet egyetérteni, nem feltétlenül csak pénzbeli 

támogatásra lehet valakinek szüksége, a német és a magyar joggyakorlat sem efelé hajlik. 

A 3. pontban megfogalmazott „rosszindulatúság” nyilvánvalóan a szándékosságot takarja, 

a törvényhez fűzött kommentár53 és több szerző is54 kiemeli, hogy a tartás teljesítésének puszta 

megtagadása nem elegendő a kitagadási ok megvalósulásához, azt a felek viszonyához mérten 

                                                           
49 OLG Saarbrücken, Urt. v. 05.10.2016. 
50 OLG Frankfurt am Main mit Urteil vom 29.10.2013 – 15 U 61/12. 
51 Lásd például: HAUSMANN, Rainer – HOHLOCH, Gerhard (Herausgegeben): Handbuch des Erbrechts. 2. Auflage. 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin, 2010, 289. o. és HAAS, Ulrich – OTTE, Gerhard – OLSHAUSEN, 

Wolfgang - VON STAUDINGER, Julius – KANZLEITER, Rainer (Bearb.) STAUDINGER BGB. §§ 2265 - 2338 a 

(Gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag, Pflichtteil). Sellier - De Gruyter, Berlin, 2010, 3812. 
52 BGB §1612. 
53 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen. 74., neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck, 

München, 2015, 2539. 
54 Lásd például: SÄCKER, Franz Jürgen – RIXECKER, Roland – OETKER, Hartmut (Herausgegeben): MÜNCHENER 

KOMMENTAR zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 6. Auflage. C.H. Beck, München, 2013, 1778-1779. o. és 

HAUSMANN, Rainer – HOHLOCH, Gerhard (Herausgegeben): Handbuch des Erbrechts. 2. Auflage. Erich Schmidt 

Verlag GmbH & Co. KG, Berlin, 2010, 302. 
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kell megállapítani, de a tartási kötelezettség megsértésének mindenképpen alapos indok 

nélkülinek és általánosan elítélendőnek kell lennie. Úgy tűnik, hogy itt megjelenik némi 

mérlegelési lehetőség, de kizárólag az objektív követelmények megállapítása után. 

Megjelenik a szabadságvesztés – illetve a szabadságelvonással járó más büntetések – 

erkölcsi jelleggel történő szankcionálása is a 4. pontban: a bűncselekménynek nem kellett 

feltétlenül az örökhagyó vagy az 1. pontban felsorolt személyek ellen irányulnia. A 4. pontban 

foglalt eset egy objektív és egy szubjektív követelménnyel bír: a kommentár szerint55 akkor 

nem várható el az örökhagyótól a kötelesrész juttatása, ha az örökös által elkövetett 

bűncselekmény nagymértékben, erősen ellentmond a család értékrendjének, a család 

személyes, fontos erkölcsi értékeinek. A szabályozás indoka az, hogy ne járhasson a család 

védelmét szolgálni hivatott kötelesrészi minimum egy, a családi értékekkel durván össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsító kötelesrészre jogosult örökösnek automatikusan, az 

örökhagyó mérlegelési körébe tartozhasson az erről való döntés. Egyébiránt ebben a pontban a 

jogalkotó kétségtelenül a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekményekre gondolt elsősorban 

illetve a nemcsak büntetőjogilag, hanem az erkölcsileg súlyosan elítélendő bűncselekményekre 

(pl. nemi erkölcs elleni vagy gyermekek érdekei ellen irányuló bűncselekmények), ezt 

támasztja alá a gyakorlat is. A Stuttgarti Tartományi Bíróság (Landgericht Stuttgart) szerint56 

például amiatt, mert az örökhagyó fiát nemi erőszakért végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélték, nem várható el az örökhagyótól, hogy őt részesítse a hagyatékából, kötelesrészre nem 

jogosult a 4. pontban foglaltak kimerítése okán. 

A német szabályozás szerint egyébként a kötelesrész, - amely az örökrész fele - nem jár 

„automatikusan” az arra jogosultak részére, hanem azt a hagyatéki eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező hatóság csak az arra vonatkozó igény bejelentésével adhatja át. A 

kötelesrész iránti igényt pedig attól az időponttól számított három éven belül lehet 

érvényesíteni, amikor a kötelesrész jogosultja az öröklés beálltáról, és az őt hátrányosan érintő 

végrendeleti rendelkezésről tudomást szerez, legkésőbb azonban az öröklés beálltától számított 

harminc éven belül, így tehát a többi, a római jog mintájára felépülő kontinentális jogrendszerek 

többségéhez hasonlóan a kötelesrész a német jogban is kötelmi igénynek, a hagyatékkal 

szembeni kötelmi jogi követelésnek minősül. 

 

                                                           
55 PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen... 2540. 
56 LG Stuttgart, 16 O 638/11. 


