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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 

veiwpoint 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 politikai egység létrejöttét követően1 a jogegység megvalósítása elsőrangú fontosságú 

kérdéssé vált Németországban, így a XIX. század utolsó évtizedei egyebek mellett a közös 

német polgári törvénykönyv világrajövetelének negyedszázadát is jelentik. A jogegységesítés 

keretében a német Szövetségi Tanács (Bundesrat) 1873. december 4. napján megtartott ülésén 

egységes, az egész nemzetre irányadó polgári törvénykönyv megalkotásáról határozott, majd 

1874. február 28. napján egy öt tagból álló előkészítő bizottság létrehozásáról,2 melynek 

feladatául a jövőbeli törvénykönyvre vonatkozó javaslatok és módszerek kidolgozását jelölte 

meg. Az előkészítő bizottság javaslatára a törvényhozás 1874. június 22. napján tizenegy tagú, 

ismert gyakorlati és elméleti szakembereket magában foglaló kodifikációs bizottság 

 
* Budapesti közjegyzőhelyettes, III. évfolyamos levelező tagozatos doktorandusz, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, adrienn.m9@gmail.com; témavezető: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, 

tanszékvezető egyetemi docens. ME-ÁJK, Polgári Jogi Tanszék 
1 Németország egyesítése 1871. január 18-án következett be, amikor Otto von Bismarck porosz miniszterelnök 

vezetésével a számos független német állam egy nemzetállammá egyesült, megalkotva a Német Birodalmat, 

amelytől fogva mindegyik államot magába foglalja a Németország elnevezés. 
2 Tagjai voltak: Levin Goldschmidt, Franz Philipp Friedrich von Kübel, Ludwig Ritter von Neumayr, Hermann 

von Schelling, Anton von Weber. 
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létrehozásáról határozott (ez az ún. első bizottság, erste Kommission)3. Az erste Kommission a 

megalkotandó törvénykönyvet öt szerkezeti tagoltságúra kívánta bontani: általános rész, 

kötelmi jog, dologi jog, családjog valamint öröklési jog. A születendő kódex öröklési jogi 

részének szerkesztőjévé Gottfried Schmitt, bajor igazságügyminiszteri titkárt, korábbi 

fellebbviteli bírót választották a tagok. Schmitt nem törekedett teljesen új szabályrendszer 

kialakítására, inkább a különböző német területeken alkalmazott megoldások alapos elemzését 

követően azok összevetésével és közös alapjainak megtalálásával az egységes német öröklési 

jogot kívánta megalkotni. Schmitt kutatásai során többek között arra a következtetésre jutott, 

hogy a végintézkedési szabadság korlátlanságát el kell vetni, ugyanis az elemzett jogrendek 

mindegyike ismerte valamilyen mértékben a kötelesrész intézményét és a végintézkedés 

korlátozását, tehát az örökhagyók rendelkezési jogának korlátlansága nem egyeztethető össze 

a közös német felfogással, alapelvekkel. A kodifikációs folyamatok előtt a kötelesrész 

intézményének kérdése nemigen foglalkoztatta a szakembereket, a jogegységesítés kezdetével 

azonban heves viták bontakoztak ki, például 1878 augusztusában a XIV. Deutscher Juristentag 

jénai ülésén,4 melyen a plenáris ülések résztvevői a kötelesrész létének kérdését, valamint a 

végintézkedési szabadság és a kötelesrész viszonyát vizsgálták meg. A vita során többen is – 

így például Friedrich Meyersburg ügyvéd és Karl Eduard Georg Bruns professzor – a 

kötelesrész megszüntetése mellett érveltek. Többek között arra hivatkoztak,5 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.6 A fenti érvek nem győzték meg a gyűlés 

többségét, mely a kötelesrész fenntartása mellett voksolt.7 

Schmitt 13/1875. számú javaslatában8 mutatta be előtervezetét az erste Kommissionnak a 

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

 
3 Tagjai voltak: Ob.App.Ger.Präes. v.Weber, Präes. Pape, Geh. Justizr. Kurlbaum, Ob.Trib.Rath v. Kubel, 

Ob.App.Rath Planck, Min. Rath Gebhard, App.Ger.Rath Schmitt, Prof. Windscheid, Ob.Trib.Rath Johow, Prof. v. 

Roth, Ger.Präes. Derscheid. 
4 A Deutscher Juristentag 1860-tól ülésező szervezet, amelynek tagjai kiemelkedő szaktekintélynek számító 

jogászok – leginkább ügyvédek – és amely testület célja a jog továbbfejlesztésére irányuló javaslatok megvitatása 

és kidolgozása. 
5 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. o. 
6 MEYERSBURG Friedrich: Gutachten über die Frage: "Ob und in wie weit die Testierfreiheit mit Rücksicht auf 

eine Pflichttheilsberechtigung eingeschränkt werden soll?". In: Gutachten des 14. Deutschen Juristentages, Bd. I., 

Berlin, 1878, 50-71. o. 
7 SCHULTZENSTEIN Max: Über die Beibehaltung und Gestaltung des Pflichttheilsrechts. In: Beitrage zur 

Erlauterung des deutschen Rechts, in besonderer Beziehung auf das Preusische Recht mit Einschlus des Handels- 

und Wechselrecht. Gegrundet von Dr. J. A. Gruchot. XXIII. Jahrgang. Franz Bahlen, Berlin, 1879, 665. o. 
8 JAKOBS, Horst Heinrich – SCHUBERT, Werner (hrsg) Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches in 

systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen. Erbrecht.. De Gruyter Recht, Berlin, New 

York, 2002, 16. o. 
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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, ami 415 paragrafusból állt9 és melyet 711 oldalas 

indokolással egészített ki.10 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.11 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. 

A Schmitt által elkészített végleges tervezet a kötelesrészt az örökhagyó lemenői, szülei, 

túlélő házastársa számára biztosította és törvényes örökrészük felében állapította meg.12 

Schmitt munkája kedvező fogadtatásra lelt, Menger és von Gierke például üdvözölték13 a 

kötelesrész megtartását. Menger szerint14 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”,15 Petersen szerint16 pedig a kötelesrész eltörlése ellenkezne a német nép 

jogtudatával is. Schmitt az erste Kommission 1879. október 30. napon 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.17 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 miatt18 az első években nem haladt 

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

 
9 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. 
10 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Band V. Erbrecht. Verlag 

von J. Guttentag, Berlin, Leipzig, 1888, 384-386. o. 
11 Vö. Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches in… i.m. 82.o. 
12 Vö. Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches in… i.m. 1819-1820. o. 
13 Érdekesség, hogy von Gierke egyébként a BGB első tervezetét elutasította, híressé vált megjegyzése szerint a 

javaslatból hiányzik egy „csepp szociális olaj", továbbá erőteljes konzervatív igényeket támasztott kritikájában, 

követelte például a rendi különbségek figyelembevételét és a házasságon belüli férji hatalom (Muntgewalt) 

megőrzését is. 
14 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.o. 
15 von GIERKE, Otto: Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht. Verlag von Duncker 

& Humblot, Leipzig, 1889, 535-536. o. 
16 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. o. 
17 MERTENS, Hans-Georg: Die Entstehung der Vorschriften des BGB über die gesetzliche Erbfolge und das 

Pflichtteilsrecht. De Gruyter Recht, Berlin, 1970, 84. o. 
18 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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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.19 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. Ugyanakkor elutasította azt a módosító 

indítványt,20 mely a túlélő házastársnak biztosított kötelesrész tekintetében még özvegyi 

haszonélvezeti jogot is adott volna. 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.21 A 

Reichstagban főleg az egyesületi jog, a házassággal kapcsolatos szabályok és a gyengébb fél 

védelmének szabályai kapcsán alakultak ki meglepően heves viták. Néhány konzervatív és 

erősen német érzelmű képviselő igen szavazatuk megvonásával fenyegetett – amivel az egész 

BGB életbe lépését meghiúsították volna –, amennyiben a nyulak által okozott károk 

megtérítésére való kötelezettség belekerül a törvénybe a szarvasok és a fácánok által okozott 

károk megtérítésének kötelezettsége mellé – ez volt a híres „Nyuszivita” (Hasendebatte). A 

BGB harmadik tervezetét végül a Reichstag 1896. július 1. napján 222 igen szavazat, 48 nem 

szavazat és 18 tartózkodás22 mellett fogadta el, a Bundesrat pedig július 14. napján hozzájárult 

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

A BGB végül 1900. január 1. napján lépett hatályba, melynek utolsó, ötödik könyve lett Schmitt 

remekműve. 

 

 

1. A szülők kitagadásának szabályozási fejlődése a BGB első hatályba lépéstől annak 

második átfogó reformjáig 

 

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

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

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

 
19 Tagjai voltak: Alexander Georg Achilles, Karl Heinrich Börner, Robert Bosse, Johannes Ernst Conrad, Ludwig 

von Cuny, Bernhard Engelbert, Joseph Danckelmann, Emil Gerhard Dittmar, Hermann Gustav Eichholz, Friedrich 

Balduin, Freiherr von Gagern, Albert Gebhard, Friedrich Goldschmidt, Eduard Hanauer, Otto Heinrich von 

Helldorff-Bedra, Adolf Hoffmann, Karl August Ritter von Jacubezky, Oscar Rudolph Küntzel, Ernst Leuschner, 

Gustav von Mandry, Otto Carl Gottlob Freiherr von Manteuffel-Crossen, Otto Karl von Oehlschläger, Gottlieb 

Karl Georg Planck, Konrad Wilhelm von Rüger, Emil Russell, Peter Spahn, Hermann Carl Sigismund Struckmann, 

Richard Karl Wilke, Isaac Wolffson. 
20 MERTENS Hans-Georg i.m. 11. o. 
21 Németországban akkor is és ma is a Bundestag (a törvényhozó testület), vagy más néven Reichstag (a német 

törvényhozás otthona) alkotja a parlamentet, pontosabban annak alsó házát. A törvényhozási folyamatban a német 

népet, mint egészet képviseli. A Bundesrat (Szövetségi Tanács) pedig a parlament felső házát képzi és a 16 német 

szövetségi állam (Bundesland) érdekeit képviseli, tagjait a szövetségi államok kormányai választják meg, nem a 

szavazópolgárok. 
22 Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Im Auftrage des 

Reichs-Justizamts bearbeitet von Dr. Achilles, Dr. Gebhard, Dr. Spahn. J. Guttentag, Berlin 1897. 
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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 – maradtak 

változatlanul hatályban, 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 jelenleg hatályos szabályozás 2010. január 

1. napjától – a BGB második jelentős reformjától – kezdődően már egyazon szakaszban 

szabályozza a leszármazók, szülők és az örökhagyó házastársa által megvalósítható kitagadási 

magatartásokat. 

A szülők kötelesrésztől való megfosztásáról így szóltak az eredeti, 1900-ban hatályba lépett 

szabályok:23 

 
„2334. (1) Az örökhagyó megvonhatja atyjától a kötelesrészt, ha az vétkes a 2333. § (1), 

(3), (4) bekezdésében meghatározott cselekmények valamelyikében. 

(2) Ugyanez a szabály vonatkozik az örökhagyó anyjára is, ha vétkes a fenti cselekmények 

valamelyikében.” 

 

A BGB 2333. §-a a leszármazók kitagadásának esetköreit szabályozza, az örökhagyó tehát 

három esetben tagadhatta ki anyját és atyját.24 Schmitt első tervezete még a leszármazók 

kitagadásának 1., 3., 4., 5., 6. pontjaira utalt vissza a szülők esetében.25 Mindösszesen kettő 

magatartás maradt tehát ki a felsorolásból: a szándékos fizikai bántalmazás, valamint 

értelemszerűen az engedély nélküli házasságkötés esetei. Ahogyan Schmidt változtatta az 

utódok kitagadásának körét, hozzáigazította a szülőkét is. Az átdolgozott, zweite 

Kommissonnak benyújtott javaslatban a szöveg a leszármazói kitagadás 1., 3., 4., 5. pontjaira 

mutatott vissza (már csak a szándékos fizikai bántalmazás maradt ki),26 a végleges, hatályba 

lépett szöveg pedig már az 1., 3., és 4. pontokra. Tehát a BGB hatályba lépésekor az örökhagyó 

kitagadhatta szüleit, ha azok az ő, az ő házastársa vagy leszármazója életére törtek, bűntettet 

vagy súlyos, szándékos vétséget követtek el az örökhagyóval vagy házastársával szemben, 

illetve ha rosszindulatúan megsértették az örökhagyó felé fennálló törvényes tartási 

kötelezettségüket. A szülő erkölcstelen életmódjához nem rendelt kitagadási lehetőséget a 

törvény. Megalapozottnak találta például a Berlini Tartományi Bíróság (Landgericht Berlin) az 

örökhagyó anyjának kitagadását abban az esetben,27 amelyben bebizonyosodott, hogy az 

gyermekét többször, fizikailag súlyosan bántalmazta annak kiskorúsága alatt. Hasonló 

 
23 Letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2334,3 (2019.06.22.) 
24 A lemenők kitagadásának lehetőségéről a következőképpen rendelkezett a BGB 1900. január 1-jén, hatályba 

lépésekor: 

„§ 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.” 
25 Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches… 479. o. 
26 JAKOBS, Horst Heinrich – SCHUBERT Werner (Bearb.): Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 

systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichen Quellen. Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin, New 

York, 2002, 2014-2016. 
27 LG Berlin, 23.09.1980 - 83 T 80/80. 

https://lexetius.com/BGB/2334,3
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álláspontra jutott a Stuttgarti Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht Stuttgart),28 

amikor határozatában kimondta, hogy érvényesen tagadta ki anyját az örökhagyó arra 

hivatkozással, hogy az egészen kicsi korától, még serdülőkorában is fizikailag bántalmazta, 

amelynek következtében az ifjúsági jóléti hivatal bevonása és gyermekjóléti tisztviselő 

kijelölése is szükséges volt. A szülők által megvalósított tartás nem teljesítését 

A fenti szakasz teljesen változatlan szöveggel, változatlan jogszabályhelyen maradt 

hatályában 2002. január 1. napjáig, ekkor ez a bekezdés, akárcsak a leszármazók kitagadásának 

jogszabályhelye is, külön elnevezést kapott: „A szülői kötelesrész megvonása” (Entziehung des 

Elternpflichtteils.), ezt követően érintetlenül maradt 2010. január 1. napjáig. 

 

 

2. A túlélő házastárs kitagadásának szabályozási fejlődése a BGB első hatályba lépéstől 

annak második átfogó reformjáig 

 

A szülő kitagadásának lehetőségétől eltérően az örökhagyó túlélő házastársának kötelesrésztől 

való megfosztási szabályozása több érdekes változáson is keresztülment az idők folyamán. Az 

eredeti, 1900-ban hatályba lépett szabályok, amelyek 1962. január 1. napjáig maradtak 

hatályban, a következőképp szóltak:29 

 

„§ 2335. (1) Az örökhagyó megvonhatja házastársától a kötelesrészt, ha a házastárs vétkes 

azoknak a cselekményeknek az elkövetésében, amely esetek szerint az örökhagyónak a 

1565–1568 §§-ok alapján joga van a házasság felbontását kezdeményezni. 

(2) A megvonás joga nem szűnik meg a válóokok érvényesítésének az 1571. §-ban 

meghatározott időtartama lejártával.” 

 

Schmidt már az első tervezetben is az „ágytól és asztaltól” való elválás okait nevezte meg 

kitagadási magatartásokként,30 amely okok megegyeztek a BGB elsőként kihirdetett 

szövegével. A bontás szabályai – és erre épülve a kitagadás okai – a vétkesség elvén alapultak: 

csak olyan házastárs ellen lehetett a házasság felbontását kérni, aki vétkes volt a felbontó okok 

valamelyikében. A BGB eredeti rendelkezései szerint csak akkor lehetett kérelmezni a házasság 

felbontását, ha valamelyik házastárs házasságtörést vagy a Büntető Törvénykönyv (StGB) 171. 

§ illetve 175.§-ában szabályozott bűncselekményt követte el házastársa ellen (§ 1565.), 

házastársa életére tört (§ 1566.), az életközösség egy évig nem állt fenn a házastárs szándékos, 

a törvényben írt okok miatti rosszindulatú magatartása miatt (§ 1567.), a házastárs házastársi 

kötelességet durván sértő magatartást tanúsított, ideértve a súlyos bántalmazás esetét is (§ 

1568.). Az StGB 171. § és 175. § szakaszainak korabeli rendelkezései szerint, aki újabb 

házasságot kötött házasságának felbontása vagy megsemmisítése előtt (§ 171.), valamint aki 

természetellenes paráznaságot követett el másik emberrel vagy állattal, bűncselekményt 

követett el. Láthatóan a házastárs kitagadásának lehetősége meglehetősen széleskörű volt, és 

olyan esetek tartoztak ide, amelyek célzottan az örökhagyó személye vagy a házassági 

életközösség ellen irányultak. A BGB 1571. §-a szerint a házasság felbontása iránti kereseti 

kérelmet a válásra okot adó körülményekről való tudomásszerzéstől számított hat hónapos 

szubjektív határidőn belül lehetett benyújtani, de a körülmények bekövetkeztétől számított tíz 

éves objektív határidőn túl már nem volt rá lehetőség. A BGB 1570. §-a szerint nincs helye a 

kereseti kérelem benyújtásának és a házasság felbontásának, ha a válás okát a házastárs 

 
28 Oberlandesgericht Stuttgart Urt. v. 23.07.2003, Az.: 4 U 42/03. 
29 Letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2335,5 (2019.06.22.) 
30 Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches… 341-343. és 479. o. 

https://lexetius.com/BGB/2335,5
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megbocsátotta, amely megbocsátásnak a Legfelsőbb Bíróság szerint31 komolynak kell lennie a 

házastárs részéről. Széleskörű bizonyítást folytatott le a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság – 

valamint hatályon kívül helyezte a Hammi Tartományi Főtörvényszék (Oberlandesgericht 

Hamm) ítéletét – abban az esetben,32 amelyben az 1938-ban elhunyt örökhagyó azért tagadta ki 

házastársát és nevezte unokaöccsét általános örökösének közokiratba foglaltan, mert az 

Amerikába költözve 1922-ben őt hűtlenül elhagyta. Az első fokon eljárt Dortmundi Tartományi 

Bíróság (Landgericht Dortmund) megállapította, hogy az örökhagyó házastársát az évek 

folyamán levélben többször kérte, hogy térjen vissza hozzá, mert hiányzik neki, állítsák helyre 

házasságukat, amely kérést a házastárs megtagadta. Megállapította továbbá a bíróság, hogy a 

házastársak az örökhagyó haláláig csupán egyszer, egy rövid ideig tartó látogatás erejéig 

találkoztak egymással, ezért a felperes házastárs keresetét elutasította, amely ítéletet 

helybenhagyta a Hammi Tartományi Főtörvényszék. A Legfelsőbb Bíróság szerint azonban a 

házastársi kötelezettség megsértése nem állapítható meg a felhozott indokok alapján, mert 

ugyan az örökhagyó vágyott a házastárs visszatérésére, de az lényeges okok miatt nem tért 

vissza onnan. A házastárs ugyanis azért költözött át Amerikába, hogy eltartsa magát valamint 

az örökhagyót, aki az alperes unokaöccs szerint sem szeretett dolgozni, munkába állni nem volt 

hajlandó. A házastársak megélhetése máshogyan nem volt megoldható, csak a házastárs 

emigrálásával, aki családi és baráti kapcsolatai révén külföldön üzletet nyitott és ebből 

származó bevételéből rendszeresen küldött pénzt az örökhagyónak, aki egyébként a házastárs 

külföldre költözésével egyetértett, abba beleegyezett. A felperes által állított bizonyítékok 

között volt továbbá egy 1933-ban – a kitagadás megtörténtét követően – íródott levél, amelyben 

az örökhagyó nem hibáztatja házastársát, mert a látogatást követően visszatért Amerikába, 

hiszen erre pénzügyi megfontolásokból szükség volt, mégha az elválás fájdalmas is 

mindkettejük számára. Fentiek alapján a Legfelsőbb Bíróság a felperes házastárs kötelesrészi 

igényét megalapozottnak találta. 

A házastárs kötelesrésztől való megfosztásáról az 1962. január 1. napján hatályba lépett 

szabályok a következőképpen rendelkeztek,33 ez 1977. július 1. napjáig maradt hatályában: 

 
„§ 2335. Az örökhagyó megvonhatja házastársától a kötelesrészt, ha a házastárs olyan 

vétkes magatartást követ el, amely feljogosítja az örökhagyót a válókereset benyújtására; 

ez akkor is érvényes, ha az örökhagyó elmulasztotta a válókereset benyújtására nyitva álló 

határidőt.” 

 

Németországban a házasság és a családi jog 1976-os reformjáig (ekkor született meg az 

első házassági törvény, amely 1977. július 1-jén lépett hatályba) a házasság felbontása során a 

vétkesség elvét alkalmazták. Elválni csak a törvényben taxatíve meghatározott indokok alapján 

és kivételesen lehetett, a házastársak olyan szándékos és vétkes magatartása esetén, amely az 

életközösség folytatását lehetetlenné tette, különösen ilyen volt a házasságtörés és a házastársi 

kötelezettséget súlyosan sértő magatartás, a házastárs szándékos, hűtlen elhagyása, a tartási 

kötelezettség vétkes megszegése, de ide tartozott a házastárs életére törés, illetve a 

terméketlenség fennállása is. Ilyen magatartásnak találta a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság azt 

az esetet és egyben érvényesnek mondta ki annak a feleségnek a kitagadását,34 aki az 

örökhagyót többször könnyen fizikailag bántalmazta (rugdosta, karmolta, telefonkagylóval 

verte a fejét). 1976-ban a jogalkotó a reform során mellőzte a konkrét bontó okok megnevezését 

 
31 Reichsgericht Urt. v. 18.06.1896, Az.: Rep. IV. 28/96. 
32 Bundesgerichtshof Urt. v. 05.03.1953, Az.: IV ZR 141/52. 
33 Letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2335,4 (2019.06.22.) 
34 BGH. 21.12.1973 - IV ZR 204/72. 

https://lexetius.com/BGB/2335,4
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és eltörölte a vétkesség elvét, felváltva azt az úgynevezett „Zerrüttungsprinzip” intézményére, 

vagyis a házasság feldúltságának elvére. 

Fentiek értelmében a házastárs kötelesrésztől való megfosztásáról az 1977. július 1. napján 

hatályba lépett szabályok a következőképpen rendelkeztek,35 ezek 2002. január 1. napjáig 

maradtak hatályban: 
 

„2335. § Az örökhagyó megvonhatja házastársától a kötelesrészt: 

1. ha a házastárs az örökhagyó vagy az örökhagyó leszármazójának életére tört; 

2. ha a házastárs az örökhagyó szándékos fizikai bántalmazásában bűnös; 

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

szemben; 

4. ha a házastárs rosszindulatúan megsértette az örökhagyó felé fennálló törvényes tartási 

kötelezettségét.” 

 

Tekintettel arra, hogy a vétkességi elv értelmében a másik fél beleegyezése hiányában nem 

volt felbontható a házasság, valamint arra, hogy a házastársi kötelezettségsértésbe való passzív 

belenyugvás vagy annak megbocsátása pedig a bontás kereshetőségét is megszüntette, 

elmondható, hogy az elv fennállásáig nehezebben lehetett házastársat érvényesen kitagadni. 

Érdekes jogi helyzetet eredményezett az az eset,36 amelyben a házastársak életközössége 1960-

ban azért szakadt meg, mert az örökhagyó házastársa egy másik nővel létesített élettársi 

kapcsolatot, de az örökhagyó 1964-ben benyújtott válási kérelmét elutasította a bíróság, mert 

házastársa a házasság felbontásába nem egyezett bele, így a házasság az örökhagyó 1985-ben 

bekövetkezett haláláig fent maradt. A bíróság ítélete szerint a felperes volt házastárs 

kötelesrészre jogosult. 

A fenti szakasz teljesen változatlan szöveggel, változatlan jogszabályhelyen maradt 

hatályában 2002. január 1. napjáig, ekkor ez a bekezdés is, ahogyan az előző esetekben, 

elnevezést kapott: „A házastársi kötelesrész megvonása” (Entziehung des 

Ehegattenpflichtteils.),37 ezt követően érintetlenül maradt 2010. január 1. napjáig. 

Az első ponttal kapcsolatban kiemeli a kommentár,38 hogy természetesen nemcsak a 

házastárssal közös leszármazók életére törés kitagadási ok, hanem az örökhagyó összes 

leszármazója ide értendő. Nem találta érvényesnek a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság annak a 

kóros elmeállapotú házastársnak a kitagadását,39 akit a férje azért fosztott volna meg a 

kötelesrészétől, mert önmagát és az örökhagyóval közös gyermekét meg akarta gyilkolni. A 

bíróság szerint a házastárs a cselekmény elkövetésekor bizonyítottan nem ismerte fel tette 

következményeit, az eset óta is pszichiátriai intézményben kezelik, ezért a büntethetősége 

kizárt. A jelen pontban megjelenő kitagadás alapfeltétele az akár egyenes, akár eshetőleges 

szándékosság, amely a fenti esetben hiányzott az elkövető oldaláról. 

A második ponttal nem foglalkozik különösebben a BGB kommentár, egyszerűen 

visszautal a leszármazók kitagadásánál kifejtettekre. A szándékos fizikai bántalmazás 

fogalmának megítélésében a gyakorlat és az irodalom már a kezdetektől meglepően osztott 

képet mutat. Többek között például a kommentár40 és egyes szerzők szerint41 a fogalom 
 

35 Letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2335,4 (2019.06.22.) 
36 BGH. Urt. v. 18.01.1989, Az.: IVa ZR 296/87. 
37 Letöltés helye: https://lexetius.com/BGB/2335,4 (2019.06.22.) 
38 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch. 63. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2004, 2436. o. 
39 BGH. 09.05.1990 - XII ZB 76/89. 
40 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch 2004… 2435. o. 
41 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. o. 
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megfelel annak, amit a büntető törvénykönyv „súlyos testi sértés” alatt ért (StGB 223.), ám a 

gyakorlatban ez nem érvényesül ilyen kristálytisztán. A leszármazók kitagadásának kapcsán 

több alkalommal jutott arra a Legfelsőbb Bíróság,42 hogy a kitagadásként értékelendő, jelen 

pont szerinti 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) ismertette álláspontját. A bíróság kifejtette, hogy a leszármazók 

kitagadását szabályozó, 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. 

Analógia alapján a jelen esetkörben megjelenő, házastárs által tanúsított magatartást szintén a 

család és az egymás iránti tiszteletre tekintettel kell értékelni, semmint a testi sértés büntetőjogi 

fogalmának megfelelően. 

A harmadik pont tekintetében felhívja a kommentár43 a figyelmet, hogy a konkrét házasság 

egyedi körülményeit figyelembe véve esetről esetre kell megállapítani, hogy az adott viszonyra 

tekintettel súlyosnak minősül-e a kitagadott személy magatartása, továbbá az sem szükséges, 

hogy a cselekményért a bíróság a kitagadottat elítélje, inkább a szándékosságnak van 

jelentősége. A házasságon belüli fizikai bántalmazást és erőszakot a gyakorlat egyértelműen a 

kötelesrészből való kitagadás megfelelő okának tartotta, de mindig feltétel, hogy azt a 

végintézkedésben konkrétan írja le az örökhagyó.44 

A tartási kötelezettség rosszindulatú megsértése az életközösség sajátosságai miatt némileg 

összetettebb a leszármazók esetétől, figyelemmel ugyanis a közös vagyonra, illetve a házastársi 

vagyonelemek keveredésének lehetőségére sokkal nehezebb megállapítani a pénzbeli tartás 

megsértését, de a közös háztartásvezetés miatt nehezebb a természetbeni tartás nem teljesítését 

is. Mindenesetre jelen esetben is csak a kötelezettség jelentős mértékű elhanyagolása számít 

kitagadást megalapozó indoknak, illetve feltétel az örökhagyó tartásra való rászorultsága és a 

házastárs tartási képessége. 

Kivette a jogalkotó a szabályozásból a házasság intézményét sértő szubjektív jellegű 

magatartásokat, tehát már a házastársi hűség megszegését vagy a házassági kötelezettség durva 

megsértését nem bünteti 1977. július 1. napjától kezdve a kitagadás lehetőségével. Kiüresedett 

a jogintézmény, ezáltal a házastárs kitagadásának esetkörei immár szinte egybevágtak a 

leszármazókéval – de még a gyermekeknél írt erkölcstelen életmód folytatását sem említette a 

törvény -, a házassági életközösség elleni speciális viselkedési formák teljesen kikerültek a 

rendelkezések közül. 

 

 

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 
 

42 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. 
43 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch 2004… 2436. o. 
44 OLG Köln, 04.06.1996 - 22 U 220/95. 
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a Ptk.-hoz – továbbra is az örökhagyó szűkebb családja: leszármazói, házastársa és szülei 

számára nyitja meg a kötelesrész iránti igényt.45 A felsorolt családtagok a törvényes öröklés 

szabályai szerint megállapított sorrendben és formában jogosultak kötelesrészre, vagyis 

elsősorban a leszármazók a kiesés sorrendjében a helyettesítés elve szerint, valamint a 

házastárs, a szülők pedig csak akkor, ha nincsenek az örökhagyónak leszármazói. 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 annak 

helyreállítására.46 

A 2010. január 1. napjától hatályos szabályok szerint 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.” 

 

A BGB második reformját követően méginkább elmondható az egész törvénykönyvről, 

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 behatárolhatók, 

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, mert elmondható, hogy 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 

 
45 BGB § 2303. 
46 BGB § 1933. 
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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) kiemeli,47 hogy a halál okozásával való fenyegetés komoly előrejelzése lehet egy 

jövőbeni bűncselekménynek és megfelelő súllyal értékelendő a kitagadás körülményeinek 

vizsgálatakor. 

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

a törvényhez fűzött kommentár48 és több szerző is49 kiemeli, hogy a tartás teljesítésének puszta 

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

kell megállapítani, de a tartási kötelezettség megsértésének mindenképpen alapos indok 

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

némi mérlegelési lehetőség, de valójában csak az objektív követelmények megállapítása után 

jöhet szóba. 

Megjelenik a szabadságvesztés – illetve a szabadságelvonással járó 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 szerint50 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) szerint51 például azért, 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 szülők kitagadásának körében a 2. pont alá tartozónak véli a gyakorlat a szülők által 

elkövetett, gyermekek ellen irányuló súlyos fizikai bántalmazást, testi sértést,52 a szexuális 

erőszakot,53 az oktatás, szakképzés súlyos elhanyagolását, melynek következtében a gyermek 

 
47 OLG Saarbrücken, Urt. v. 05.10.2016. 
48 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen. 74., neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 

2015, 2539. o. 
49 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 Rainer 

Hausmann - Gerhard Hohloch (Herausgegeben): Handbuch des Erbrechts. 2. Auflage. Erich Schmidt Verlag 

GmbH & Co. KG, Berlin, 2010, 302. 
50 Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen … i.m. 2540. o. 
51 LG Stuttgart, 16 O 638/11. 
52 AG Köln, 23.02.2016 - 332 F 27/15. 
53 OLG Hamm, 17.10.2011 - II-8 UF 176/11. 
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értelmi fejlődése veszélybe került,54 illetve a gyermek gondozásának nem teljesítését is.55 A 

szülők kitagadásának 4. pontra való hivatkozására egyelőre nincs eseti döntés, hasonló 

helyzetek képzelhetők el, mint a fentiekben, a leszármazók esetében írtak. 

 

 
 

 

 
54 OLG Karlsruhe Beschl. v. 16.10.2017, Az.: 18 UF 154/17. 
55 OLG Hamm, 23.05.2012 - 8 UF 32/10. 


