Az új Polgári
Törvénykönyv mindenki
értelmére
AZ ÉRDEMTELENSÉG AZ ÖRÖKLÉSRE

-

-

Ez az intézmény a jelenlegi Polgári Törvénykönyvben is megtalálható, és az új Polgári
Törvénykönyv is szabályozza a 958-961 cikkelyben, avval a megjegyzéssel, hogy az új
szabályozásban új elemek léteznek;
egy polgárjogi büntetés, amely az érdemtelent a törvényes öröklésből valamint a
végrendeleti öröklésből eltávolítja;

Az érdemtelenség joga
Érdemtelen az öröklésre:
- aki az örökhagyó életére tört, és a bűncselekménye miatt elítélt,
- aki az öröklés megnyílta előtt egy másik, öröklésre jogosult személy életére tört, aki ha
az elkövetés pillanatában az öröklést megnyílta volna, és a másik öröklésre jogosultat
elhárította volna, vagy korlátolta volna az örökléstől, és e bűncselekmény elkövetése miatt
elítélt,
Az érdemtelenség megállapítható mindenkor, akárki érdekelt kérelmére vagy hivatalból a
bíróság vagy közjegyző által, bírósági határozat alapján, amelyből az érdemtelenség
eredményezik.

Jogi érdemtelenség
Érdemtelen az öröklésre:
- aki az örökhagyó ellen szándékosan elkövetett súlyos, testi vagy szellemi erőszakos
cselekedete miatt, vagy az örökhagyó halálát okozó cselekményéért elítélt;
- aki rosszhiszemű indulattal, elrejtette, megsértette vagy hamisította az örökhagyó
végrendeletét;
- aki megtévesztéssel vagy erőszakkal, az örökhagyót meggátolja, hogy megírja, módosítja
vagy visszavonja a végrendeletet.
Minden öröklésre jogosult, az örökség megnyílta napjától számítva egy éven belül, a
jogvesztés terhe alatt, a bíróságtól kérheti az érdemtelenség meghatározását.

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

Az érdemtelenség hatályai
- az érdemtelen kiesik a törvényes öröklésből, valamint a végrendeleti öröklésből.
- az érdemtelen által az örökség felett gyakorolt birtoklás hamis birtoklás.
- az érdemtelen és harmadik személy között megkötött konzerválási és kezelési ügyletek
érvényesek, ha az örökösök hasznára jöttek létre.
- fennmaradnak az érdemtelen és a jóhiszemű harmadik személy közötti rendelkezési
visszterhes ügyletek, alkalmazva a telekkönyvi anyaga szabályait.
- a képviselők jelentkezése az öröklésre lehetséges, ha a képviselt személy érdemtelen,
még akkor is ha az érdemtelen életben van az öröklés megnyílta napján és még akkor is ha
lemond az öröklésről.
- a képviselet működik még akkor is, ha a képviselő érdemtelen a képviseltel viszonyban
vagy lemondott a meghagyott örökségről vagy az örökségből kizárt.

Az érdemtelenség hatálya elhárítása
- a jogi vagy igazságügyi érdemtelenség hatálya az örökhagyó végrendelete vagy egy
hiteles közjegyzői okirat alapján hárítható el.
- az érdemtelenség hatálya nem elhárítható az érdemtelen jogaiba visszahelyezésével,
elítélés után bekövetkezett amnesztia, az elítélt kegyelembe való részesítés vagy a büntetés
végrehajtása elévülése miatt.

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

