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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A HÁZASSÁG FELBONTÁSA
-

Ezt az intézményt a Családi Törvénykönyv szabályozta, és e szöveg a 373-403
cikkelyekben az új Polgári Törvénykönyvben egyes javítással, található;
A házasság felbontása a házasság megszűnését jelenti;
A házasság felbontásának indokai (Polgári törvénykönyv 373 cikkely)
A házasság felbontása
a) A házastársak közös beleegyezésével, mindkét házastárs kérelmére, vagy
az egyik házastárs kérelmére és azt a másik házastárs is elfogadja;
b) Amikor, alapos indok miatt, a házastársak közötti viszonyok súlyosan
megromlottak és a házasság folytatása nem lehetséges; a bíróság
megállapítja, hogy az egyik házastárs miatt vagy mindkét házastárs
hibájából, akkor is ha az egyik házastárs kérte a házasság felbontását.
c) Az egyik házastárs kérelmére, több mint két éves különélés után; a
házasságot felbonthatja a bíróság a felperes férj kizárólagos hibájából,
kivéve, amikor a perelt beleegyezik a házasság felbontásával, és ilyen
esetben a bíróság a határozatában nem vonatkozik a házastársak
hibájára.
d) Annak a házastárs kérelmére, akinek az egészségi állapota lehetetlenné
teszi a házasság folytatását, ilyen esetben a bíróság a határozatában nem
vonatkozik a házastársak hibáira.

A házasság felbontása iránti eljárások
1. A házasság felbontása lehetséges közigazgatási úton, a házastársak
beleegyezésével, függetlenül a házasság idejétől, az alábbi feltételekkel:
- a házastársak szabadon és nem fogyatékosan kifejezik beleegyezésüket, a
házasságukat megkötő hely vagy a közös lakcím szerinti anyakönyvvezető előtt,
- egyikük se nem áll bírói korlátozás alatt,
- nincs kiskorú közös gyermek, házasságon kívüli gyermek, vagy örökbe fogadott
gyermek.
A házasság felbontása iránt beadott kérelmet a házastársak együtt adják be, és
a kérelem bejegyzésétől számítva 30 nap gondolkozási határidő után, a
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házastársak személyesen megjelennek, és ha mindkettő fenntartja a házasság
felbontását, az anyakönyvezető, miután ellenőrzi a beleegyezés érvényességét,
kiállítja a házasság felbontására a határozatot, anélkül hogy megjelölje a
házastársak hibáit.
2. Közjegyzői eljárás:
A házastársak közjegyzőhöz fordulhatnak, megegyezésük alapján kérik a
házasság felbontását, feltéve hogy nincs kiskorú gyermek,
Abban az esetben, amikor kiskorú közös gyermek, a házasságon kívüli gyermek,
vagy örökbe fogadott gyermek van, a házasság felbontása iránt a házastársak
közjegyzőhöz fordulhatnak, ha minden ténnyel kapcsolatban a házastársak
megegyeznek a következőkkel kapcsolatban:
A házasság felbontása után viselt családi név,
Mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeletet,
A gyermekek lakóhelyét meghatározzák,
A különlakó szülő személyes kapcsolat fenntartása módjának megállapítása
mindegyik gyermekkel,
A szülők hozzájárulása meghatározása a gyermek megélhetéséhez,
felneveléséhez szükséges kiadásokhoz.
Az illetékes közjegyző a házasság megkötése helye vagy az utolsó közös
lakáshely szerint. Ebben az esetben is a házastársak egyike sem nem lehet
tilalom alatt, és a szabad és nem fogyatékos beleegyezés szükséges. A
házasság felbontása iránti kérelmet a házastársak együtt adják be, de beadhatja
egy hiteles meghatalmazással rendelkező meghatalmazott is. A kérelem
bejegyzésétől számítva 30 nap gondolkozási határidő után, a házastársak
személyesen megjelennek a közjegyző előtt, és ha mindkettő fenntartja a
házasság felbontását, a közjegyző, miután ellenőrzi a beleegyezés
érvényességét, kiállítja a házasság felbontására a határozatot, anélkül hogy
megjelölje a házastársak hibáit.
3. Jogi úton megoldhatók a házasság felbontása iránti kérelmek, bármelyik
megjelölt indok miatt, amikor a házastársak egyenesen a bírósághoz
fordulnak, vagy ha a közigazgatási vagy közjegyzői házassági felbontás
vissza lett utasítva. Illetékes a gyámsági hatóság, és annak megalapításáig,
az illetékes a bíróság.
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A házasság felbontása hatásai a házastársak közötti viszonyokban:
A házasság felbontásának időpontja:
- A házasság megszűnése időpontjának a házasságot felbontó ítélet jogerőre
emelkedésének napját kell tekinteni.
- Kivétel, az egyik házastárs halála a per folyamán, és amikor a házasság
felbontása iránti pert a felperes házastárs örökösei folytatják, a házasság
megszűnik a haláleset napján.
- A közigazgatási vagy közjegyzői úton lefolytatott házasság felbontása esetén, a
házasság megszűnése időpontjának a házasságot felbontó bizonylat kiadása
napját kell tekinteni
A házastársak névviselése
- A házasság felbontása után, a volt házastársak megegyezhetnek abban, hogy
továbbra is viseljék a házasság fennállása alatt viselt nevet.
- Az egyik házastárs vagy a gyermek érdekét érintő alapos, megindokolt ok miatt,
a bíróság jóváhagyhatja, hogy a házastársak továbbra is viseljék a házasság
fennállása alatt viselt nevet, még akkor is, ha a házastársak között egyeztetés
nem létezik.
- Amennyiben nem létezik megegyezés, vagy a bíróság nem hagyta jóvá, a
A házassági rendszer
- A házasság felbontása esetén, a házastársak között megszűnik a házassági
rendszer a házasság felbontása iránti kérelem beadása időpontjában.
- Ha a házasság felbontása a házastársak beleegyezésével történik, bármelyik
házastárs, vagy mindkettő kérheti a bíróságtól, hogy megállapítsa azt a tényt
hogy a házassági forma megszűnt attól az időponttól amikor a házastársak
között az életközösség megszűnt.
- Elidegenítési vagy terhelési okiratok, valamint olyan okiratok megkötése az egyik
házastárs által, a házasság felbontása iránti kérelem bejegyzése után, amelyek
kötelezik a közöst, az ilyen okirat érvényteleníthető, ha a másik házastárs
csalására van megkötve.
Kártérítés, kárpótlási szolgáltatás, tartási kötelezettség a volt házastársak
között
- - Kártérítés: a nem hibás házastárs, aki a házasság megszűnése miatt kárt
szenved, a hibás házastárstól kárpótlást igényelhet. A gyámsági elbírálja a
kérelmet és kihirdeti a házasságot felbontó ítéletet.
- - A házastársak közötti tartási kötelezettség a házasság felbontása
időpontjában megszűnik. A volt házastársnak jogában áll tartást igényelni, ha
nélkülöz a házasság előtt vagy annak ideje alatt szerzett munkaképtelensége
miatt. Ugyanaz kötelezettség érvényes, akkor is, ha a munkaképtelenség a
házasság felbontásától számítva egy éven belül jelenik meg, de csak olyan
esetben, ha a munkaképtelenség a házassággal van összefüggésbe.
- - Kárpótlási szolgáltatás: ha a házasság több mint 20 évet tartott, és a
házasság felbontását kizárólag az alperes házastárs hibájából hagyja jóvá a
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bíróság, a felperes házastárs kártérítésben részesülhet, amennyi lehetséges, egy
jelentős megzavarás, amelyet a válóper meghatározhat a kérelmező élet
körülményeit figyelembe véve. A kárpótlást igénylő házastárs nem igényelhet a
volt házastárstól tartásdíjat is. A kárpótlást csak egyszer a házasság
felbontásakor lehet igényelni. A kárpótlási szolgáltatás pénzösszegben, egy
globális összegben vagy életjáradékban, vagy természetben, az adóshoz tartozó
ingatlan vagy ingó javak haszonélvezete (részesülés egy dolog használatára)
formájában határozható meg.
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