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Abstract 

 

The common law, which applying in the United Kingdom has always had a comprehensive 

regulation about the law of succession and the freedom of dispositions of property upon death. 

From the beginning until the end of the 17th century the common law was known and applied 

the reserved portion, arranged similarly as the Roman law.  

The end of the 17th century the legislature has abolished the reserved portion as the limit of the 

freedom of dispositions and the legal institution was reintroduced into regulation after almost 

200 years and is still there. It is worth to reviewing the adventurous way of the reintroducing of 

the reserved portion to the common law. 
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Bevezetés 

 

Az angolszász jogrendszer, amely az Egyesült Királyság területein, az Amerikai Egyesült 

Államokban valamint a Nemzetközösség tagjainak területein kerül alkalmazásra, három 

alkotóelem együttesét jelenti: a szokásjogot (common law), az írott vagy törvényi jogot (statute 

law) valamint az utoljára kialakult méltányossági jogot (equity law). Jelen dolgozat csak az 

Egyesült Királyságban megjelenő kötelesrészt, végintézkedési szabadságot illetve annak 

korlátait veszi szemügyre. A jogrendszer ezen elemeinek vizsgálatakor érdemes arra is nagy 

figyelemmel lenni, hogy vajon a római jog mekkora befolyást tett az angolszász jogra és vajon 

találunk-e római jogi vonásokat az öröklési jog területén belül. 

 

 

1. Kodifikációs törekvések a common law országaiban 

 

A common law eredete a XI. századra tehető, a Brit-sziget normannok általi meghódításának 

kezdetétől, akik egy addig teljesen új, feudális berendezkedésen alapuló rendszert építettek ki 

a szigeten. I. Vilmos (vagy Normandiai Vilmos) angol király által létrehozott királyi bíróságok 
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eleinte esetről-esetre, a helyi szokásjogra támaszkodva hozták meg döntéseiket, melyek idővel 

az egész országban egységesen alkalmazott „közös esetjoggá” nőtték ki magukat, így jött létre 

a common law1. A common law összegyűjtése viszonylag korán, a XII. században 

megkezdődött, ekkor írta meg 14 könyvből álló művét Ranulf de Glanvill „Tractatus de Legibus 

et Consuetudinibus regni Angliae” címmel – 1188 körül -, amelyben részletesen kimunkálta az 

anyagi és az eljárási jogot is. A mű nemcsak a szokásjogot dolgozza fel, hanem a kapcsolódó 

királyi writeket2 is, tehát előrehaladó szemlélettel már az írott jogot is figyelembe veszi. Az 

öröklési joggal Glanvill művének VII. könyvében foglalkozik, ennek keretében pedig az 

örökösök körével, a törvényes és a végrendeleti öröklés szabályaival egyaránt. 
Glanville az öröklési jog taglalását alapvető fogalmak ismertetésével kezdte. Leírta 

például, hogy a „dos” jogintézménye hazájában másképpen ismert, mint a római jogban, amely 

szerint a dost a férj kapta a feleség részéről a házasságkötéssel hozományként. Ez utóbbi aktust 

azonban a common law „maritagium” elnevezéssel alkalmazta ugyanazzal a tartalommal, mint 

a római jog a dost. A dos a common law szerint ugyanis azt jelentette, hogy a férj köteles volt 

vagyonából – amely egyaránt jelentette az ősi és a szerzett vagyont is – a feleségnek bizonyos 

részt juttatni halála esetére3. Érdekes, hogy a magyar szabályozás szintén eltérve a római jogtól 

a common lawhoz hasonlóan rendezte a dos és a maritagium jogintézményeit. A dos (vagy 

hitbér) a magyar jog szerint a feleség által a hűsége jutalmául és a házassági kötelesség 

teljesítéséért a férjétől kapott vagyoni juttatás és egyben vagyoni váromány volt, azt csak a 

feleség vagy a férj halála esetén igényelhette a férj örököseitől az özvegyasszony vagy az ő 

halála esetén annak legközelebbi vérrokona4. Ezzel szemben a római jog a dost kifejezetten 

hozományként rendezte, amelyet „a házasság terheinek megkönnyítése céljából a nő családja – 

ill. ha a nő nem állott apai hatalom alatt, maga az önjogú nő –„5 juttatott a férjnek és 

mindenképpen visszajárt a házasság megszűnésével. A magyar jog is ismerte a hozományt, 

allatúra vagy maritagium kifejezéssel, amely „olyan ingó vagy ingatlan vagyon, amelyet a 

menyasszony atyja vagy fitestvérei, de általában a leendő férj kivételével bárki más ad a 

házassági vagyon terheinek megkönnyítése céljából.”6 

Glanville hosszasan írt az örökhagyói rendelkezési szabadságról és kifejtette, hogy 

természetesen megtörténhet az, hogy valaki még életében elajándékozza szerzett vagy ősi 

javait, de ez igazságosnak leginkább akkor tekinthető, ha nincsenek leszármazottjai7. Glanville 

 
1 KELEMEN Katalin: A common law jogrendszerek, in: Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Jogösszehasonlítás 

rovat, rovatszerkesztő: Fekete Balázs) (szerk.: Jakab András – Fekete Balázs), 4.; valamint POLLOCK, Frederick –

MAITLAND, Frederic William: The history of English law before the time of Edward I., Second Edition, Volume 

I., Cambridge, 1898. 184. 
2 Ún. keresetlevél típusok, amelyeket a Kancellária állított ki a király nevében, és amelyek egy konkrét ügy 

részletes leírását tartalmazták. Külön felhatalmazás alapján lehetett ugyanis egy jogvitát a királyi bíróság elé vinni, 

ezek a felhatalmazások voltak a writek. 
3 DE GLANVILLA, Ranulpho: Tractatus de Legibus et Consuetudinibus regni Angliae, Tempore Regis Henrici 

Secundi Compositus. Prostant Venales Apud J. White et E. Brooke, Londini, 1780. 91–92.; valamint lásd még: 

STIMSON, Frederic Jesup: Glossary of Technical Terms, Phrases, and Maxims of the Common Law, Boston, 1881. 

120. 
4 Az első utalást a jogintézményre az 1222. évi Aranybullában találjuk (XII. törvénycikk akármi módon megholtak 

feleségének hitbéréről) később ugyanez a rendelkezés ismétlődik az 1231. évi dekrétumban is (1231. évi XXIV. 

törvénycikk az özvegyek védelméről), a Tripartitumban pedig már részletes szabályozást találunk a hitbérről, 

amely szerint a hitbér nem más, „mint a mit a feleségnek szűzessége vesztéseért és elhálásáért a férjnek javaiból 

adnak” (Első rész, 93. czim). 
5 FÖLDI András – HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 

257. 
6 MEZEY Barna (szerk.): Magyar jogtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 139. 
7 DE GLANVILLA i.m. 93–97. 
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művében már feltűnt az equity law, a méltányosság alkalmazásának említése8: leírta, hogy a 

Királyi Bíróság az örökhagyó legidősebb gyermekének juttatta méltányosságból azt a 

földterületet, amelyet annak apja életében saját testvérének ajándékozott, majd miután a 

nagybáty leszármazó nélkül hunyt el, a bíróság nem az egyetlen örökös apának, hanem annak 

legidősebb gyermeke részére ítélte meg a visszaháramlott földterületet. 

A törvényes öröklés szabályai a common law szerint úgy alakultak9, hogy elsődlegesen az 

örökhagyó törvényes fiai és lányai voltak öröklésre hivatottak, kiesésük esetében az unokák, az 

előzőek nemléte esetén az örökhagyó testvérei, illetve azok leszármazói, majd utolsó sorban a 

nagynénik, nagybácsik és azok leszármazottai örököltek, ha pedig egyetlen rokon sem maradt, 

akkor az egyház. Azt a gyermeket, aki szülei házasságkötése előtt fogant vagy született, a 

kánonjoggal és a római joggal ellentétben a common law nem tekintette törvényes örökösnek, 

a születés ideje körüli vitát az egyházi bíróságnak kellett eldöntenie és kimondania, hogy a 

gyermek törvényes házasságban született-e vagy sem10. Abban az esetben, ha az örökhagyó 

csak fiúörökösöket hagyott hátra, tovább differenciálódott az öröklési jogi helyzet11 aszerint, 

hogy az elhunyt lovag volt-e illetve katonai szolgálatért kapott hűbérbirtokkal rendelkezett-e 

vagy jobbágy volt. Az első kettő esetben ugyanis a legidősebb fiú örökölte a teljes vagyont, míg 

az utolsó esetben az örökség egyenlő arányban oszlott meg a gyermekek között. Abban az 

esetben pedig, ha csak leánygyermekeket hagyott valaki maga után, úgy a fenti 

megkülönböztetés nem érvényesült, a teljes vagyont egyenlően kellett felosztani köztük. Az 

öröklésben az összes törvényes gyermeket figyelembe vették akkor is, ha nem egy anyától, nem 

egy házasságból származtak. 

Felhívta a figyelmet Glanville arra12, hogy a lovagok, katonák és jobbágyok, valamint a 

fiúk és a lányok öröklése közötti különbségtételt a távolabbi fokú öröklésnél is figyelembe 

vették. 

Végrendelet tételét a common law is engedélyezte a férfiak és a nők részére egyaránt és azt 

az örökhagyó örököseinek figyelembe kellett venniük a hagyatéki vagyon felosztásakor. A nők 

végrendelkezéséhez a férjük beleegyezését kívánta meg a szokásjog és általánosságban 

kívánatos volt az egyházról is gondoskodni a végrendeletben13. Végrendelkezni két tanú előtt 

lehetett, akik egyaránt lehettek egyházi vagy világi személyek és az örökhagyónak célszerű volt 

megneveznie a végrendelet végrehajtóját is, mert annak hiányában végakaratának érvényesítése 

legközelebbi örökösére hárult, akinek writ kiadását kellett kérelmeznie a királytól, majd 

benyújtania azt a sheriffhez, aki a hagyatéki vagyon felosztását végezte. Az örökhagyó által 

megvalósítható fedezetelvonás elkerüléséhez a common law megkívánta, hogy abban az 

esetben, ha az örökhagyó adósságokkal rendelkezett, úgy örököseinek hozzá kellett járulniuk a 

végrendelet tételéhez, ugyanis amennyiben a vagyon végrendelet szerinti felosztása után 

adósság maradt volna az elhunyt után, úgy azért nekik kellett helytállniuk saját vagyonukkal14. 

A common law összefoglalásának következő fontos állomásaként Henry de Bracton „De 

legibus et consuetudinibus Angliæ” című művét érdemes kiemelni, amelyet a szerző nem 

fejezett be és amelyről nem tudni, hogy pontosan mikor íródott (legnagyobb valószínűség 

szerint 1250 és 1258 között) valamint arról sem maradt fenn feljegyzés, hogy vajon 

 
8 DE GLANVILLA i.m. 97. 
9 DE GLANVILLA: i m. 99–100. 
10 DE GLANVILLA: i.m. 115. 
11 DE GLANVILLA: i.m. 99-103. 
12 DE GLANVILLA: i.m. 104. 
13 DE GLANVILLA: i.m. 104–105. 
14 DE GLANVILLA: i.m. 107. 
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megjelentetésre került-e a mű még a szerző életében15. Bracton írnok, majd a király utazó bírája, 

később pedig királyi bíró lett, ennek megfelelően alkalma nyílt arra, hogy az ország esetjogát 

széleskörűen megismerje, összegyűjtse. Bracton művében több, mint 2000 bírói precedenst és 

számos writet dolgozott fel. A műben Bracton több helyen idézi a iustinianusi Institutiones és 

a Digestae törvénygyűjtemények fogalmait illetve Azo jogi tanításait is, tehát nagyban 

támaszkodott a római jog alaptételeire, művét a római jogi institúció-rendszer tagolásának 

megfelelően – személyek, dologi jog, perjog - szerkesztette könyvekre és fejezetekre. A szerző 

a törvényes örökléssel a XXIX. fejezetben foglalkozik, az öröklés fogalmaként16 kifejtette, 

hogy az olyan univerzális jogutódlás, amely az örökhagyó szerzett és ősi javainak átörökítését 

egyaránt érinti annak halála esetén. Az örökhagyó törvényes örökösei körében kiemelte 

Bracton17, hogy elsősorban a házasságkötést követően nemzett és született gyermekei 

örökölnek az örökhagyó után, azzal hogy azok a gyermekek is törvényesnek számítanak, akiket 

az örökhagyó olyan házasságban nemzett, amelyben a gyermek anyja jóhiszeműen nem 

tudhatta, hogy az örökhagyó már házas ember. A végrendelet tételével kapcsolatban kiemelte18, 

hogy azt nemcsak közelgő veszélyre tekintettel – például csatába menetel, utazás vagy betegség 

esetére – lehetséges tenni, hanem előrelátó jelleggel a halál jövőben bekövetkező biztosságára 

tekintettel is és akár vissza is lehet azt vonni. Ahogyan Glanville, úgy Bracton is említést tett 

róla19, hogy végrendelkezés esetén kívánatos első helyen az egyházról, illetve valamely 

templomról megemlékezni valamint az örökhagyó gyermekeinek kötelessége szüleik 

végrendelete szerint felosztani a hagyatéki vagyont. Bracton is leírta20, hogy a végrendelet 

tételénél legalább két becsületes személynek kell jelen lennie, akik akár egyházi, akár világi 

személyek lehettek és a végrendelet végrehajtójaként az örökhagyó bárkit megjelölhetett. 

Összességében elmondható, hogy a bractoni kodifikációs alkotás és a csupán néhány évtizeddel 

korábban keletkezett glanvillei mű római jogot követő felépítésében és tartalmában egyező, 

Bracton könyve azonban már csupán civil joggal foglalkozott, büntetőjogot nem említ. 

Az angol jog következő átfogó és egyik legismertebb feldolgozása Edward Coke „Institutes 

of the Laws of England” négy részből álló kodifikációs munkasorozata. Coke, amellett, hogy 

bíróként részt vett az ítélkezési gyakorlat művelésében, sokat olvasott, nagy hatással voltak rá 

többek között Glanville és Bracton művei21. A mű első részét 1628-ban jelentette meg, amely 

Thomas de Littleton22 angol jogtudós tanait dolgozta fel kommentárokkal ellátva23, a sorozat 

1642-ben megjelent második része szintén kommentár, a Magna Carta-ra és más középkori 

 
15 POLLOCK – MAITLAND: i.m. 207. 
16 DE BRACTON, Henrici: De legibus et consuetudinibus Angliæ, Libri Quinque In Warios Tractatus Distincti, Ad 

Diversorum Et Vetustissimorum Codicum Collationem Typis Vulgati, Vol. I. London: Longman & Co., Trubner 

& Co., Parker & Co., Oxford; Macmillan & Co., Cambridge; A. & C. Black, Edinburgh; and A. Thom, Dublin, 

1878. 498. 
17 DE BRACTON: i.m. 499. 
18 DE BRACTON: i.m. 475–477. 
19 DE BRACTON: i.m. 479. 
20 DE BRACTON: i.m. 487. 
21 HOLDSWORTH, V W. S.: A History Of English Law, Volume V., Little, Brown, and Company, Boston, 1924. 

457. 
22 Érdemes figyelembe venni, hogy Littleton kizárólag az angol joggal foglalkozott, munkáihoz nem kölcsönzött 

semmit a római jog tanaiból. 
23 The First Part of the Institutes of the Lawes of England. Or, a Commentarie upon Littleton, not the name of a 

Lawyer onely, but of the Law it selfe, London, Printed for the Societe of Stationers, 1628. 
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törvényekre vonatkozik24, a harmadik a korabeli büntetőjogot taglalja25, a negyedik pedig az 

angol államban működő különféle bíróságok gyakorlatát mutatja be26, ez utóbbi részek 1644-

ben jelentek meg. A mű kommentár jelleggel bír, évszázadokra visszamenőleg leírja, bemutatja 

a középkorban alkalmazott törvényeket és az esetjogot: a Magna Cartat (1215), annak 

megerősítését, a Confirmatio Cartarumot (1297), a De Tallagio non Concedendot (1297), az 

Articuli super Cartast (1300), a Statute of Circumspecte Agatist (1285), a De Asportatis 

Religiosorumot (1306-1307), az Articuli Clerit (1316)27. Az előbbi törvényekről írt 

megjegyzésekkel ellátott kommentárjait történelmileg nagyon értékesnek tartották, mert fontos 

információkat tartalmaztak meghozataluk indokairól, bevezetésük eredményéről. 

William Blackstone egyetemi professzor átfogó munkáját – Commentaries on the Laws of 

England - is érdemes kiemelni, amely mérföldkőnek tekinthető az angol jogban: négy könyvben 

elemezte kimerítően a polgári jogot és a büntetőjogot. A művét képező könyveket 1765-től tette 

közzé, a polgári jogot lebontva a személyekre és a dolgokra az első valamint a második 

könyvben. Blackstone a dolgokról szóló második könyvének XXXII. fejezetében írt a törvényes 

öröklésről és a végrendelkezés jogáról. Rögzítette a végrendeleti öröklés elsődlegességét a 

törvényes örökléssel szemben28 valamint kiemelte a végrendeletek igen régi voltát is29 és 

elsőként írta le, hogy Angliában a végrendelkezés lehetősége mindig is létezett, mert nincsenek 

ennek ellenkezőjére utaló írásos emlékek vagy jelek. Ismertette Blackstone, hogy a 

végrendelkezés szabadsága II. Henrik (1154-1189) és III. Edward (1327-1377) angol királyok 

uralma alatt is akként alakult, hogy az örökhagyó egyharmad vagyonát gyermekei30, másik 

egyharmadát felesége örökölte, míg a fennmaradó egyharmadról szabadon rendelkezhetett – 

preferálva az egyházat. A nőtlen és gyermektelen örökhagyók vagyonuk egészével szabadon 

rendelkezhettek, míg az özvegyek a vagyonuk felével, a másik felét leszármazóik kapták. A 

Magna Charta idején pedig már rögzítésre került az is31, hogy az örökhagyó vagyonából először 

a királynak járó adókat kell befizetni, aztán a fennmaradó rész adható át a végrendeleti 

végrehajtónak. Blackstone felidézte a kötelezően járó hagyatéki rész vonatkozásában Coke 

véleményét is, aki szerint a kötelesrész nem volt általános jelenség a common law uralta 

területeken, de ehhez a kijelentéséhez semmilyen alappal nem szolgált illetve Bractont valamint 

Glanvillet is idézte, akik egyetértettek abban, hogy a kötelesrész az angol jog része, amely 

Skóciában is használatos jogintézmény volt. Ehhez kapcsolódóan érdemes kiemelni három 

 
24 The Second Part of the Institutes of the Lawes of England. Containing The Exposition of Many Ancient, and 

other Statutes; whereof you may see the particulars in a Table following, London, Printed by M. Flesher and R. 

Young, 1642. 
25 The Third Part of the Institutes Of the Laws of England: Concerning High Treason, and other Pleas of the Crown, 

and Criminall causes, London, Printed by M. Flesher, for W. Lee and D. Pakeman, 1644. 
26 The Fourth Part of the Institutes Of the Laws of England: Concerning The Jurisdiction of Courts. London, 

Printed by M. Flesher, for W. Lee, and D. Pakeman, 1644. 
27 HOLDSWORTH: i.m. 468–469. 
28 BLACKSTONE, W.: Commentaries on The Laws of England. BOOK THE SECOND. From the last London 

edition. Printed and published by Thomas B. Wait, & Co., Portland, 1807. 490. 
29 Utalt a Szentírásra, amely szerint Jákob fiának, Józsefnek kétszer annyit juttatott végakaratával, mint a többi 

gyermekének, valamint Görögországra, ahol Solón ugyan bevezette Athénban a végrendelkezés lehetőségét, de az 

ország többi részén helytelenítették a szabad végakaratnyilvánítást, illetve kiemelte Rómát, ahol a Tizenkét táblás 

törvények összeállítását követően vált ismertté és alkalmazottá a jogintézmény. Lásd: BLACKSTONE: i.m. 490–

491. 
30 Skóciában árnyaltabb volt ekkortájt az öröklés rendje, mert a fiúgyermekek elsőbbséget élveztek a 

leánygyermekekkel szemben, valamint az idősebb fiúk a fiatalabb fiútestvéreikkel szemben. Lásd: POLLOCK – 

MAITLAND: i.m. 298. 
31 BLACKSTONE: i.m. 492. 
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törvényt, amelyek egyhangúlag arról adtak szabályozást, hogy York, London32 és Wales33 

területén a végintézkedési szabadságot teljesen ki kell terjeszteni és a hátramaradott gyermekek, 

özvegyek vagy egyéb rokonok végintézkedéssel szembeni kötelesrészi igényeit el kell utasítani, 

amely szabályozást aztán kiterjesztették az Egyesült Királyság teljes területére, Skócia 

kivételével34.  

A XVII. század végétől tehát a végrendelkezési szabadság kiteljesült amellett, hogy a 

törvényes öröklés rendje megmaradt35 a korábbiakban ismertetettek szerint. Blackstone 

összegyűjtötte azokat az akadályokat is, amelyek fennállása esetén az adott személy nem 

tehetett érvényesen végrendeletet a common law szabályai szerint. Érvénytelennek kellett 

tekinteni a tizennégy év alatti fiúk és tizenkét év alatti lányok végrendeletét, az elmebajban 

szenvedők, az iszákosságtól eltompultak, továbbá a süketek, vakok, némák végakaratát is. A 

foglyok esetében a common law szabályai a bíróság eseti mérlegelésére bízták annak 

megállapítását, hogy az ilyen személyek tehetnek-e végrendeletet vagy sem, míg a házas nők 

végrendeletének érvényességéhez a common law megkívánta férjük beleegyezését. A 

végrendelet formáját tekintve a common law akárcsak a római jog, írott és szóbeli 

végrendeletek között tett különbséget. Szóbeli végrendelkezés esetében Blackstone szerint36 a 

common law három tanú folyamatos jelenlétét kívánta meg – a római jog hét tanút írt elő – 

valamint csak olyan, betegségben szenvedők részére engedte meg ezt a lehetőséget, akik a 

végrendeletet lakóházukban tették meg, ahol már legalább tíz napja tartózkodtak, kivéve, ha a 

betegségük más helyen váratlanul érte őket és ez meggátolta őket abban, hogy otthonukba 

visszatérjenek. A szóbeli végrendeletekkel felmerült számos visszaélés miatt a jogintézmény 

nemigen ment át a gyakorlatba a common law országaiban. Az írott végintézkedések esetében 

létezett holográf és allográf fajtájú végrendelet, allográf esetében szükséges volt tanúk 

aláírására is. A common law megengedte a végrendelet kiegészítését is – „codicil”- továbbá 

későbbi végrendelet tételével a korábbi végrendelet hatályát vesztette, kivéve, ha a 

végrendelkező visszavonta a később tett végrendeletet, mert akkor a korábbi feléledt. A 

hagyaték terheinek kielégítését a common law némileg hasonlóan rendezte a római joghoz37: a 

végrendeleti végrehajtónak vagy törvényes öröklés esetén az örökösnek a hagyatéki vagyonból 

először az örökhagyó eltemettetésének költségeit kellett levonnia, azt követte a király felé 

fennálló tartozások kiegyenlítése, majd a különböző törvények által előírt fizetési 

kötelezettségek miatt felmerült adósságok következtek, utoljára pedig az örökhagyó által kötött 

szerződéseken alapuló tartozások következtek (pl. bérleti szerződés, szóbeli egyezség). Az 

örökhagyói adósságok rendezését követően lehetett felosztani a vagyont a végrendelet vagy a 

törvényes öröklés szabályai szerint. 

 

 

 
32 The Law's Disposal of a Person's Estate who Dies Without Will Or Testament. To which is added, the disposal 

of a person's estate by will and testament. The Eleventh Edition. Printed For R. Pheney, Charles Hunter, J. and W. 

T. Clarke, and H. Butterworth, London, 1823. 129–130. 
33 1696. június 24-től történő hatályba lépéssel: 7 & 8 William III. c. 38.—An Act to take away the Custom of 

Wales, which hinders Persons from disposing their Personal Estates by their Wills. in: A collection of Statutes with 

Notes (eds. Evans, William David – Hammond, Anthony), 3rd edition. Vol. II. Saunders and Benning, London, 

1829. 362. 
34 A skót területen továbbra is megmaradt a gyermekeknek és az özvegynek járó, az örökhagyó által érintetlenül 

hagyandó kétharmad hagyatéki vagyonrész. Lásd: DAINOW, Joseph: Limitations on Testamentary Freedom in 

England, Cornell Law Review Volume 25. Number 3., April 1940. 344. 
35 The Law's Disposal of a Person's Estate… 132. 
36 BLACKSTONE: i.m. 500. 
37 BLACKSTONE: i.m. 511. 
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2. Vita a végintézkedési szabadság korlátozása felett 

 

Az angol jogra a XVII. századtól kezdve jellemező korlátlanul szabad végintézkedés 

különösebb kritika nélkül a common law meghatározó karakterévé vált és egészen a XX. 

századig változatlanul fennmaradt 38. Az évszázadokon át érintetlenül hagyott, kötelesrészi 

igényeket háttérbe szorító szabályozással szemben - a skót területen megmaradt kötelesrészi 

jogosultságra is figyelemmel - nem meglepő, hogy a családi vagyont elvonó, kisemmiző 

végintézkedésekkel szembeni védelem kérdése előtérbe került a törvényhozásban. A parlament 

a kérdéssel az új-zélandi eseményeket követően39 először 1908-ban találkozott, amikor több 

jogterület mellett az öröklési jog területén is elkészült és a parlament elé benyújtásra került egy 

összehasonlító jogi vizsgálati jelentés, amely górcső alá vette a Franciaországban, 

Németországban, Olaszországban és Oroszországban40 létező végintézkedési korlátokat. A 

jelentés azonban nem váltott ki visszhangot és Angliában nem tettek további lépéseket 

bármilyen végintézkedési korlát bevezetésére.  

A kötelesrész bevezetésének kérdése újabb húsz évet váratott magára, 1928 májusában 

Waldorf Astor nyújtott be javaslatot a Képviselőházhoz (House of Commons of the United 

Kingdom) és indítványozta külön bizottság felállítását annak megvizsgálására, hogy vajon 

szükséges-e változtatni a végrendeleti szabadságot szabályozó rendelkezéseken az özvegyek és 

a gyermekek javára Skócia, Ausztrália, illetve Új-Zéland szabályozását figyelembe véve. 

Indítványának indokaként több érvet is felhozott41. Elsőként az özvegyet a szeretőkkel 

szembeni, illetve a házasságban született gyermekeket a házasságon kívüli gyermekekkel 

szembeni kisemmiző végintézkedések gyakoriságát említette meg, amely esetekben szükséges 

lenne az örökhagyó legitim családjának vagyoni védelme. Másodsorban azon felindult 

állapotban tett végintézkedéseknek az igazságtalanságát említette, amelyek akkor születtek, 

amikor az örökhagyó egy családi veszekedést követően végintézkedésében özvegyét vagy 

gyermekeit megfosztotta a nekik törvény szerint járó hagyatéki vagyontól, illetve harmadsorban 

a családtagokról való gondoskodási kötelezettséget, mint az örökhagyó erkölcsi kötelezettségét 

emelte ki. Véleménye szerint két megoldást lenne érdemes megfontolni: az egyik Skócia 

példája, ahol meghatározott kötelesrészt biztosít a törvény a túlélő házastársnak és az 

örökhagyó gyermekeinek, a másik az Új-Zélandon alkalmazott jog, amely a jogosultak kezébe 

adja a végrendelet megtámadásának lehetőségét és a bíróságnak kell döntenie a kötelesrész 

mértékéről az adott konkrét esetben. A második megoldás esetében csupán a bíróságok meglévő 

jogkörét kellene kiszélesíteni, amely esetleg visszatartó erővel hatna a végrendelkezni 

kívánókra is. Astor kezdeményezése heves vitát váltott ki a lordok körében. Richard Haldane 

liberális politikus, ügyvéd szerint nem engedhető meg, hogy az állam a szabad 

akaratnyilvánításba beleavatkozzon, az állam effajta beavatkozását a magánjogi viszonyokba 

az emberek, a közvélemény nem szívesen fogadná be. Továbbá véleménye szerint szinte 

lehetetlen feladat lenne egy bírónak megmondania és feltárnia, hogy az adott örökhagyónak 

milyen körülményeket, milyen helyzeteket kellett végintézkedése megtételekor megfontolnia 

 
38 POLLOCK – MAITLAND: i.m. 355–356. 
39 Új-Zéland az első common law országként 1900-ban az angol hagyományokkal szakítva az örökhagyó 

gyermekei és özvegye számára megtámadási jogot adott az őket kisemmiző végintézkedések ellen. A szabályozás 

nem biztosított konkrét mértékű kötelesrészt az arra jogosultaknak, sem pedig az örökhagyónak meghatározott 

végrendelkezési korlátot, hanem minden egyes esetben a bíróság mérlegelésének körébe utalta a kérdést. Lásd: 

DAINOW: i.m. 345. 
40 1908. október 12. napján benyújtott 10. számmal ellátott jelentés. Lásd: https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1908/oct/12/parliamentary-papers-recess (2020.02.22.) 
41 Az Astor javaslatáról 1928. május 16-án folytatott vita szövege teljes egészében itt olvasható: 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1928/may/16/law-of-inheritance (2020.02.22.) 
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és pontosan milyen volt az örökhagyó és hozzátartozói közötti viszony. Lord Stanley 

Buckmaster szintén ügyvéd és liberális politikus véleménye az volt, hogy a nőket a kötelesrész 

bevezetésével férjüktől függő, gazdasági alárendeltségbe helyezné a jogalkotó. A kötelesrész 

léte nem ösztönözné a nők munkában és gazdaságban történő, egyre kívánatosabb részvételét, 

ezen helyzetüket pedig inkább megerősíteni kellene. Lord Buckmaster szerint az új-zélandi 

megoldás nem helyes, ezt a fajta, esettől-esetre történő megállapítási kötelezettséget a 

bíróságok valószínűleg nem tudnák megfelelően teljesíteni. Sir Douglas Hogg kancellár sem 

támogatta a kötelesrész bevezetését többek között arra hivatkozva, hogy sajnos akad olyan 

családtag, akinek meggondolatlan, pazarló életvitele arra indíthatja szülőjét, hogy a rá törvény 

szerint kötelezően szálló vagyonrész megvonásával megakadályozza vagyonának elherdálását. 

Hozzátette, hogy az örökhagyó mindenképpen jobban ismeri a döntése alapjául szolgáló 

körülményeket, mint a bíróság. 

Astor a teljes ellenállás hatására visszavonta indítványát majd pár hónappal később 

törvényjavaslattal állt elő ["Wills and Intestacies (Family Maintenance) Bill"]42, melyben 

javasolta biztosítani az örökhagyó családjának vagyoni részesedését amellett, hogy a 

végrendeleti szabadság is megőrzésre került volna. Elképzelését a skót és az új-zélandi modell 

keverékében látta megvalósulni: törvény biztosította volna az arra jogosultaknak a hagyatéki 

vagyoni részesedést, melyet az örökhagyó határozott volna meg, a bíróságok beavatkozási, 

ellenőrzési jogkörének biztosítása mellett43. A javaslat szerint a törvényes részesedés csak az 

ingatlanokra terjedt volna ki kötelezően. A javaslat nem talált támogatásra, azonban széles 

nyilvánosságot kapott és kedvező fogadtatásra lelt a közvéleményben. 

Felbuzdulva a kedvező fogadtatáson, Astor ismét benyújtotta törvényjavaslatát a 

következő évben, kérve a túlélő házastárs és az eltartásra szoruló gyermekek kötelesrészének 

törvény általi biztosítását44. A lordok láthatóan a hagyományos angol jog elemeit nem voltak 

hajlandóak könnyen megváltoztatni, a javaslatot ugyanis ezúttal sem támogatták. 

A következő évben, 1930-ban, Eleanor Rathbone független parlamenti képviselő nyújtott 

be programjavaslatot a kötelesrész bevezetésére és a végrendelkezési szabadság 

korlátlanságának megfékezésére. A javaslat meglepően – immár jelentős közvéleményi 

figyelmet is élvezve – nagy támogatást kapott,45 második olvasata 1931. február 20. napján 

zajlott le átfogó vita keretében46. Rathbone szerint a végrendelkezés szabadságát nem kellett 

volna ekkora teljességgel megvalósítani, ezzel kapcsolatban pedig feltehető a kérdés, hogy a 

házasság és a szülő-gyermek viszony nem hordoz-e vajon magában pénzügyi és erkölcsi 

kötelezettséget is. Véleménye szerint abban az esetben, ha egy férj a vagyonát a szeretőjének 

vagy más, kedvelt rokonnak, netán jótékonysági célra végintézkedésével átruházta, túlélő, 

immár kisemmizett feleségének kisgyermekek mellett már szinte lehetetlen a munkaerőpiacra 

visszatérnie47. Rathbone áttekintette Franciaország, Németország, Svédország, Hollandia, 

 
42 1928. augusztus 1. napján bocsátották vitára. Lásd: https://api.parliament.uk/historic-

hansard/lords/1928/aug/01/wills-and-intestacies-family-maintenance (2020.02. 23.) 
43 DAINOW: i.m. 346. 
44 1929. március 6. napján bocsátották vitára. https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1929/mar/06/wills-

and-intestacies-family-maintenance (2020. 02. 23.) 
45 Támogatta például Astor felesége, Nancy Astor parlamenti képviselő is. https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1930/oct/31/wills-and-intestacies-family-maintenance (2020.02.23.) 
46 Részletesen: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/feb/20/wills-and-intestacies-family-

maintenance (2020.02.23.) 
47 Rathbone több életbeli, gyakorta előforduló példát is felhozott annak szemléltetésére, hogy miért is lenne 

szükséges a túlélő házastársat és az eltartandó gyermekeket támogatni, így például leírta azt a megtörtént esetet, 

amelyben a túlélő özvegy 51 évesen nincstelenné vált férje halálával, aki mindenüket egy csaposnőre hagyta annak 

ellenére is, hogy közös vállalkozásuk minden pennyjét együtt teremtették. Beszámolt egy másik hölgy esetéről is, 

akinek férje minden – közösen megteremtett – vagyonukat gyermekeikre hagyta ugyan, akik nagy gazdaságot 
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Svájc, Skócia és az Amerikai Egyesült Államok jogrendszereit is és ezektől eltérő, köztes 

megoldást javasolt megvalósítani. Rathbone a túlélő házastársnak és a huszonhárom év alatti 

gyermekeknek – ha az idősebb gyermek önfenntartásra fizikai okoknál fogva képtelen, akkor 

nekik is - juttatta volna a hagyaték egyharmadának (a másik jogosulti kör hiányában felének) 

bevételét évenként, de az özvegy esetében ez évente maximum 2000 font lehetett volna, míg 

gyermekek esetében 300 font. A túlélő házastárs ezen felül megkapta volna a hagyatéki vagyon 

ingóságainak felét is. Rathbone javaslata alapján – ahogyan Astor is gondolta - tehát nem 

minden leszármazó, hanem csak az eltartásra szoruló gyermekek kaptak volna kötelesrészt, 

tehát alapvetően azon a vezérelven nyújtották be a javaslataikat, hogy a szülők gyermekek felé 

irányuló eltartási, nevelési kötelezettségének addig az időtartamig kell terjednie, amikor a 

gyermek már képes önállóan is eltartani magát. A javaslat meglepően heves vitát 

eredményezett, többen is támogatásukat fejezték ki. 

Arthur Henderson munkáspárti politikus például kiemelte, hogy habár a javaslat 

kétségkívül állami beavatkozást tenne lehetővé a szabad akaratnyilvánításba, azt mégis el kell 

ismerni, hogy az angol jog szerint a férj mindig is törvényi felelősséggel bírt feleségének és 

gyermekeinek eltartásáért – kiemelte az 1926-os özvegyi és árvaellátásról szóló törvényt -, de 

ugyanez vonatkozik a szülőkre is, mert gyermekeikről kötelezően gondoskodniuk kell. Robert 

Bourne konzervatív parlamenti képviselő előadta, hogy a társadalom többsége nem olyan 

gonosz, mint a felhozott példák örökhagyói és nem semmizné ki a hozzá közel álló embereket, 

a mindenkire irányadó törvényeket pedig a többség érdekében kell kialakítani és formálni. 

Bourne szerint a törvényjavaslat rendkívül kis embercsoportot érinthet, ám eközben nehézséget 

és igazságtalanságot okozna egy sokkal nagyobb számú csoportnak. A felhozott példák kapcsán 

kifejtette még Bourne azt is, hogy egyetlen pillanatra sem állítja, hogy bárki, aki vállalja a 

házasságot és a családalapítást, ne tartozna erkölcsi kötelezettséggel e feladatok elvégzésére, 

ám ő maga nem ismer egyetlen olyan embert sem személyesen, akik családos emberként kóbor 

kutyák vagy macskák megsegítésére ajánlotta volna fel teljes vagyonát kisemmizve egyúttal 

családját. Bourne szerint a családi ügyekbe az államnak nem kell beleavatkoznia, mert az 

magánügy. Mindenki maga alakítja ki a saját belső, családi viszonyait ismerve azt, hogy 

mennyit is miért hagy a feleségére, egyik vagy másik gyermekére. Bourne kiemelte még, hogy 

szerinte a törvényes örökrész bevezetése a hagyatékok szétforgácsolódásához vezetne, amely 

sem az érintetteknek, sem az országnak nem tenne jót. 

Frederick Llewellyn-Jones liberális politikus szintén kiemelte, hogy több, mint 40 éves 

ügyvédi pályafutása alatt sem ő, sem az általa megkérdezett ügyvéd kollégák sem találkoztak 

egyszer sem olyan esetekkel, amelyeket Rathbone képviselő hozott fel indoklásként, tehát ezen 

esetek valóban kirívóak lehetnek. John Llewellin konzervatív parlamenti képviselő szerint a 

javaslat és Miss Rathbone alapgondolata jó, azonban a törvényjavaslat rossz szögből közelíti 

meg az ügyet. Kívánatos lenne olyan módszert találni, amely a kirívó esetekkel foglalkozik, de 

nem szabad az ezen esetek megoldására szolgáló intézkedésekkel más nehézségeket behozni az 

emberek életébe. John Llewellin szerint egy rövid és egyszerű törvényjavaslatra lenne szükség, 

amely lehetővé tenné a halál időpontjától vagy a végakaratról való tudomásszerzéstől számított 

 
vezető, vagyonnal rendelkező, felnőtt személyek és távol élnek anyjuktól, akit apjuk halála óta nem látogatnak. 

Az özvegy rá hagyott vagyon hiányában, segítség nélkül nehezen él. Harmadik, gyakorta előforduló példaként 

hozta Rathbone fel annak a fiatal hölgynek az esetét, aki úgy ment hozzá egy olyan férfihoz, hogy az nem közölte 

vele azt a tényt, hogy fertőző betegség kínozza. A hölgy ápolta a férjét haláláig, aki végrendeletével az első 

házasságból született felnőtt és saját vagyonnal bíró fiára és lányára hagyta teljes vagyonát, kisemmizve az immár 

szintén megromlott egészségű feleséget. 
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hat hónapon belül az eltartásra szoruló gyermekeknek vagy házastársnak a bírósághoz 

fordulását a hagyatéki vagyon egy bizonyos részének megszerzése érdekében. 

Edith Picton-Turbervill munkáspárti parlamenti képviselő támogatta a javaslatot 

hivatkozva a korábbi miniszterelnök, David Lloyd George, valamint a hivatalban lévő Ramsay 

MacDonald miniszterelnök azon nyilatkozataira, amelyekben megengedhetetlennek nevezték 

azon eseteket, amelyekben a házastárs ilyen tartalmú végrendelete miatt utcára kerültek olyan 

nők vagy férfiak, akik házastársukkal sok évig összekapcsolták nevüket, vagyonukat, sorsukat. 

Az erős támogatottság mellett a Vegyes Bizottság a javaslatot annak egyszerűsítése, 

módosítása mellett jóváhagyta, de a változtatásokra az ülésszak vége miatt már nem került sor48. 

A következő kísérlet a kötelesrész bevezetésére John Wardlaw-Milne konzervatív 

parlamenti képviselő javaslata volt, amelyet eredetileg „A kitagadás képessége” (Powers of 

Disinheritance Bill) elnevezéssel nyújtott be, de később ezt megváltoztatta „Öröklés (Családi 

gondoskodás)”-ra [Inheritance (Family Provision) Bill]49. A javaslat az új-zélandi modellhez 

hasonló eljárást irányzott elő: az özvegy és a leszármazók megfelelő tartásukhoz mért részt 

követelhettek volna a végrendelettel harmadik személyeknek juttatott hagyatékból, míg a 

juttatás mértékéről a bíróság a körülmények esetről-esetre történő mérlegelésével dönthetett 

volna. A javaslat vitája során számos módosító javaslat felmerült, mert a képviselők szerint 

például a bíróság számára biztosított mérlegelési jogkör gyakorlatilag korlátlan és 

ellenőrizhetetlen lett volna50. Azzal az időhúzó taktikával, amely szerint két új záradékot és 

számos jelentéktelen módosítást indítványoztak elő51, a javaslat ellenzőinek sikerült 

megakadályoznia a törvényjavaslatról szóló szavazást, így ez a javaslat is megbukott52. 

A kötelesrész bevezetését kívánók nem adták fel a harcot és egyre nagyobb támogatást 

találva mind a parlament sorai között, mind a közvélemény oldaláról Walter Windsor 

munkáspárti parlamenti képviselő nyújtotta be a soron következő törvényjavaslatot 1936-ban. 

Windsor javaslata a korábbi - Wardlaw-Milne által benyújtott - javaslat szinte teljes átvétele 

volt és annak második olvasata alkalmával hosszú vitára került sor53. Windsor felidézte a 

Rathbone képviselőnő javaslata kapcsán keletkezett vegyes bizottsági jelentést, amely szerint a 

képviselőnő által felhozott életbeli példák nagy valószínűséggel nincsenek nagy számban 

ahhoz, hogy egy olyan új törvény kerüljön bevezetésre, amely általánosan, minden polgár 

végrendelkezési szabadságát megköti. Windsor ennek megcáfolására előadta, hogy hatalmas 

számú levél érkezik olyan elkeseredett választópolgároktól, akik a jogrendszer ebbéli 

igazságtalanságának áldozatai. Számos nő panaszkodott például arról, hogy miután családjuk, 

férjük ellátására, segítésére fordították életüket, egyes esetekben vagyonukat is, az korábbi 

házasságából született gyermekeire vagy szeretőjére hagyta minden közösen szerzett 

vagyonukat, számukra alig juttatva valamit. George Hardie munkáspárti parlamenti képviselő 

támogatását kifejezvén hozzászólásában előadta, hogy a házasság jogintézményében a törvény 

 
48 DAINOW: i.m. 351. 
49A javaslat 1934. április 27. napján tartott vitája bővebben: https://hansard.parliament.uk/Commons/1934-04-

27/debates/aea7da43-9803-48b9-85ea-

8ce6b7f26419/Inheritance(Familyprovision)Bill(ChangedFromPowersOfDisinheritanceBill) (2020.02.23.) 
50 Így például módosításra került volna a javaslat első záradéka első alfejezetének első mondata: „E törvény 

rendelkezéseire is figyelemmel, ha az örökhagyó végakarata nem hozott ésszerű rendelkezést a házastárs vagy 

gyermek gondoskodásáról, a bíróság tetszés szerint dönthet.” (Subject to the provisions of this Act, if a testator 

has not by his will made reasonable provision for the maintenance of a spouse or child, the court may at its 

discretion.) a következőre: „E törvény rendelkezéseire is figyelemmel, ha az örökhagyó végakarata nem hozott 

ésszerű rendelkezést.” (Subject to the provisions of this Act, if a testator has not by his will made reasonable 

provision.). 
51 Például a bevezetésre kerülő rendelkezések csak a hatálybalépés után elhunyt örökhagyókra vonatkozzanak. 
52 DAINOW: i.m. 353. 
53https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/jan/22/inheritance-family-provision-bill(2020.02.24.) 
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szerint a felek egymásnak tisztelettel és felelősséggel tartoznak, amelybe bele kell érteni az 

egymásról való gondoskodást is, továbbá felhívta a hallgatóság figyelmét arra a sajtó által is 

felkapott közelmúltban történt esetre, amelyben a meglehetősen gazdag örökhagyó minden 

vagyonát állatok gondozására hagyta, mit sem törődvén feleségével és gyermekeivel. Hardie 

képviselő kifejtette azt is, hogy nem számít az említett esetek kisebbsége, mert ha bármennyi 

gyermek vagy asszony is szenved, az nem utal az igazságosság és méltányosság jogállambeli 

jelenlétére. A képviselő előadta, hogy törvényjavaslat célja az igazságtalanság kiküszöbölése, 

amely nyilvánvalóan és mindenki által ismerten jelen van a szabályozásban és amely a többi 

országban teljesen máshogyan került rendezésre. James Lovat-Fraser szintén munkáspárti 

képviselő támogatván a javaslat törvényerőre emelését előadta, hogy Anglia az egyetlen ország, 

amely semmilyen kötelesrészt nem ad a közeli hozzátartozóknak és feltétlenül elő kell segíteni 

a nők férfiakkal való egyenlő helyzetének kialakulását, amelyet a kötelesrész bevezetése 

minden bizonnyal elősegítene. Alfred Arthur Hinchcliffe Denville konzervatív parlamenti 

képviselő nagyon fontos körülményre hívta fel a figyelmet amikor a vita során előadta, hogy a 

javaslat feltétlenül támogatandó bevezetése mellett – az életben előforduló esetekre 

figyelemmel - mindenképpen célszerű lenne megfontolni, hogy a hálátlan, erre érdemtelen 

házastársak nem kapjanak semmilyen kötelesrészt. 

Az intézkedés ellenzői – így például Sir Arthur Pelham Heneage konzervatív képviselő - 

továbbra is hangsúlyozták, hogy a törvényjavaslat több kárt hozna, mint hasznot, mert a többség 

jogait korlátozza a kisebbség védelme érdekében. Denis Nowell Pritt munkáspárti képviselő, 

ügyvéd felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan tény, hogy a végintézkedési szabadság korlátozása 

idegen az angol jogtól, azonban figyelemmel arra, hogy a jogrendszer számos más, az angol 

jogi megoldástól jobbnak bizonyult római jogi intézményt átvett már, a hagyományokhoz 

ragaszkodás nem lehet a reformnak akadálya. 

Windsor javaslatából sem lett végül törvény, a végső sikert az azt szó szerint átvevő Joseph 

Stanley Holmes liberális parlamenti képviselő javaslata hozta meg a kötelesrész bevezetését 

támogatók részére 1937-ben. Ahogyan a korábbiakban, ennek a javaslatnak a megvitatását is 

heves vita kísérte54. A javaslat második olvasatakor Holmes nyitóbeszédében előadta, hogy 

Anglia, Wales és Írország szinte egyedülálló a civilizált világ országai között, ahol a 

jogrendszer megengedi a végrendelkezőknek anyagi felelősségük teljes kizárását családtagjaik 

felé és kívánatos, hogy az Egyesült Királyság többi része ebben a kérdésben is összhangba 

kerüljön a világgal. Holmes javaslata szerint az igényelhető kötelesrész csak azt a házastársat 

és azokat a gyermekeket (éspedig életkorra való tekintet nélkül) illethetné meg, akik ebbéli 

igényüket a hagyaték megnyílásától számított hat hónapon belül benyújtják a bírósághoz. A 

törvény hatályba lépése előtt elhunyt örökhagyókra a törvény nem vonatkozott volna. Holmes 

előadta azt is, hogy a javaslat az igazságosság elve mentén nem a római jogi megoldást 

választotta, amely fix részesedést biztosít a családtagoknak az örökhagyó vagyonából, hanem 

az özvegy és a gyermekek kezébe kívánja adni a választási lehetőséget jogaik érvényesítésére. 

A javaslat ellenzői a magánszféra sérthetetlenségét emelték ki, William Spens képviselő, 

egyetemi tanár például előadta, hogy azért nem támogatja a javaslatot, mert az ésszerűtlen 

perekhez vezetne és inkább a római jogi megoldás felé lenne érdemes fordulni, amely már 

kiállta az idő és a gyakorlat próbáját szemben olyan rendszerrel, amelyet egyedül Új-Zélandon 

alkalmaznak pár évtizede és amely így még kiforratlan. Sir Archibald Southby konzervatív 

képviselő ugyancsak az ésszerűtlen, felesleges perek tömkelegének lehetőségére tért ki, amely 

perek költségeit ráadásul a hagyatéki vagyonból kellene fedezni. Véleménye szerint a javaslat 

fegyvert adna azon feleségek kezébe, akik úgy ítélik meg, hogy keveset jussoltak férjük 

 
54 A javaslat 1937. november 5. napján történt második olvasatának szövege itt olvasható részletesen: 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/nov/05/inheritance-family-provision-bill (2020.02.29.) 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/nov/05/inheritance-family-provision-bill%20(2020
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vagyonából, holott senki nem ismeri a házastársak viszonyának hátterét, kettejük személyes 

kapcsolatát, az esetleges hűtlenségeket, veszekedéseket, aki pedig valóban el tudná mondani 

döntésének igazi okait, már halott. A javaslat által biztosított megtámadási jog aranybánya 

lenne az ügyvédek számára, amely amellett, hogy korlátozza az egyéni szabadságot, megsérti 

a család magánéletét és személyes ügyeit is. A javaslatot ellenzők mellett még nagyobb 

számban voltak annak támogatói és olyanok is akadtak, akik némi módosítást követően tudták 

elképzelni annak törvénybe iktatását. Sir John James Withers konzervatív párti politikus szerint 

a javaslat elleni egyetlen igazi kifogás az az, hogy egyáltalán nem akarják. Kifejtette, hogy 

ötven éves ügyvédi gyakorlata alatt elegendő számú olyan esettel találkozott, amely indokolja 

olyan jogszabályi környezet bevezetését, amely jogot ad a jogosultaknak kötelesrészi igényeik 

érvényesítésére. Withers szerint érdemes viszont kiemelten foglalkozni annak a kérdésével, 

hogy mit tehet a bíróság az ilyen esetekben. Semmiképpen nem oszthatja fel a teljes vagyont, 

hanem az ésszerűség keretein belül kellene megszabnia a feleségnek és a gyermekeknek 

juttatandó hagyatéki részt. Oswald Lewis konzervatív párti politikus hasonló véleményen volt 

Withersszel, szerinte némi útmutatást kellene adni a bíráknak a jogosultakat megillető, 

ésszerűnek tartható összeg, hányad meghatározásáról. 

A lordok második olvasat során keletkezett módosításait az alsóház átgondolta és 

elfogadta: 1938. július 13. napján a törvényjavaslat megkapta a királyi hozzájárulást és 

törvényerőre emelkedett55. 

 

 

3. Összegzés 

 

Láthattuk, hogy a common law szabályrendszere, amely a köztudatban a római joggal szemben 

álló kodifikálatlan „szabályhalmazként” el, meglehetősen széleskörűen és részletesen rendezte 

az öröklési jogot, azon belül a törvényes és a végintézkedésen alapuló öröklést. Elmondható, 

hogy a bemutatott jogintézmények célja, szabályozási megoldása meglehetősen hasonló a 

római jogi szabályokhoz, az nekünk, római jogot alkalmazó és ismerő jogalanyoknak sem tűnik 

idegennek. Elmondható az is, hogy egyedül a common law országaiban nem tekintették 

automatizmusnak a kötelesrész létét. Érdekes, tanulságos vitákat, ésszerű érveket és 

ellenérveket ismerhettünk meg a parlamenti vitákat olvasva, amely más megvilágításba 

helyezheti számunkra a kötelesrész létjogosultságának kérdését. 

 

 
55 Inheritance (Family Provision) Act, 1938. 


