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I. A kutatási feladat összefoglalása, a kutatás célkitűzései 

 

Az elmúlt száz évben egyre erősebb tendencia szerint nőtt a házasságok felbontásának a 

száma, mely folyamat különösen felgyorsult az I. és főként a II. világháború utáni időszakban, 

mivel Európa szerte könnyebbé és szabadabbá vált a válás. Századunkra a szabad és önálló 

akaraton alapuló házasságkötés joga mellett a válás is alapvető emberi joggá vált. 

 A történelem, a szociológia, a pszichológia mellett a jognak és jogalkalmazásnak is 

szerepe van a házassági viszonyok alakulásában. A közvélemény olyan jogi megoldásokat vár 

a házassági bontóperek számának csökkenése érdekében, amelyek hatásosan és preventív 

módon lépnek fel a családellenes magatartásokkal szemben. Ezen elvárásnak a házassági jog 

tulajdonképpen önálló törvényi szintre emelésétől, azaz 1894-től nem tud megfelelni.  

 A jogviták rendezésénél a felek érdeke az ügyek lehető leggyorsabb lezárása, mely a 

házassági bontópereknél különösen igaz. Ezzel az óhajjal ellentétes a törvényi szabályozás, 

mely az eljárás menetébe olyan "gondolkodási időket" épít, melyek a pertartam jelentős 

elhúzódásához vezet.  

 Jogalkalmazásunknak nem csak a hazai házassági perekkel kell megküzdenie, hanem 

egyre jelentősebb számban jelentkeznek a határon átnyúló házassági ügyek. Uniós adatok 

szerint évente több mint 2.400.000 házasság kötettik, ebből 307.000, azaz az összes házasság 

13 %-a nemzetközi házasság. Ugyanakkor évente körülbelül 1.047.427 házasságot bontottak 

fel, melyből 136.000, azaz az összes bontás 13 %-a rendelkezett nemzetközi jelleggel. A 

nemzetközi házasságok és válások száma azonban nem arányosan oszlik meg az egyes 

tagállamok között. A nemzetközi házasságok közel 60%-a, míg a bontások 65%-a négy nagy 

tagállamhoz (Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) 

köthetőek.   

 Ezek alapján is megállapítható, hogy a házasság felbontásának kiemelkedő társadalmi 

jelentősége van, amelyet a jogalkotó, a jogalkalmazók, valamint a jogtudomány sem hagyhat 

figyelmen kívül.  Megkülönböztetett szerepe egyrészt a házassági perek egyéb perek közötti 

nagy számaránya, másrészt szabályozásának a tárgya adja, tekintettel arra, hogy a házassági 

jog a peres feleket – és gyermekeiket – érintő legbensőbb viszonyokat szabályozza. 

 A házasságok fennállására nem csak a házassági bontóperek nagy aránya jelent 

veszélyt, hanem egy másik viszonylagosan új, de egész Európában (és a világon) jelentkező 

folyamat, az élettársi kapcsolatok – házassággal szembeni – megerősödése és teljes értékű 

párkapcsolati formaként való elismerése. Ez egyrészt az élettársi kapcsolatok egyre emelkedő 
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számában mutatható ki, másrészt abban, hogy az elmúlt években az élettársi kapcsolatok 

intézményesített formája számos tagállamban családjogi jogviszonyként nyert szabályozást.  

 A házassági perek szabályozásának időszerű kérdéseinek felvetését, nem csak a 

polgári peres eljárások között elfoglalt „előkelő helye”, hanem az új Polgári törvénykönyv 

kodifikációjának a családjogra, szűkebb körben a házassági jogra és a házasság felbontására 

gyakorolt és gyakorolható hatása indokolja.   

 A fenti tények vezettek arra, hogy dolgozatom témájául a házassági jogot, ezen belül a 

házassági bontójogot válasszam. A házassági bontójog interdiszciplinális helyzete miatt, - 

mivel magában foglalja a házasság felbontására vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok 

összességét -, értekezésem - terjedelmi és szerkesztői korlátok okán – nem törekszik, és nem is 

törekedhet a teljes joganyag bemutatására.  

 Kutatásom fő területe a házasság felbontására vonatkozó eljárási szabályok 

vizsgálata, azonban megkerülhetetlen a házasság létrejöttének és a házasság megszűnésének 

anyagi jogi feltételeinek áttekintése. Emellett azonban az egyéb anyagi jogi kérdéseket csak 

szűkített körben, abból az aspektusból vizsgálom, hogy az anyagi jogszabályok alkalmazása 

milyen befolyással bír a házasság felbontása iránti per lefolytatására.  

 Ugyanakkor a házasság felbontása iránti per elemzése csak akkor lehet teljes, ha a 

bontóper intézményét a házasság befejezésének egyéb módjaival, - mint például a házasság 

megszűnése, érvénytelensége, nem létezése iránti eljárásokkal – is összevetem.  

 Kutatásom határvonalát nem csak a hazai, hanem az Európai Unió családjoga 

vonatkozásában is indokolt meghúzni. Az európai polgári eljárásjog, és ezzel együtt az 

európai családjog fejlődése az elmúlt tíz évben felgyorsult, mely azt is eredményezi, hogy e 

területek kutatása önálló monográfiák feladata. Azonban a határon átnyúló jogviták egyre 

erősödő szerepe mindenféleképpen indokolja e jogterület szűkített körű feldolgozását.   

 Kutatásom célja, egyrészt, hogy választ keressek arra, hogy a hatályos 

szabályozáshoz képest, jogszabályi változtatásokkal hogyan lehet elérni – ha egyáltalán 

el lehet érni - a házasság felbontása iránti perek számának csökkentését.  

 Amennyiben ez a cél teljesíthető, milyen irányú változtatásokat von maga után. A 

házassági jog szabályainak szigorítása eredményre vezethet-e, és ha igen szükséges-e az állam 

ilyen – valószínűleg - erőteljes beavatkozása a házastársak legbensőbb érzelmi viszonyaiba.     

 Illetve ezzel ellentétes módszert választva, a házasság felbontásának szabályainak 

liberalizálásával, egyszerűsítésével érhető-e el a napjainkban megrendült, de alaptörvényi 

szinten védett házasság intézményének megerősítése. E körben hogyan lehetne a házassági 
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perek szabályozását elmozdítani, annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük a házasságot, mint 

intézményt az élettársi kapcsolatokhoz képest. 

 Kutatásom célja annak vizsgálata is, hogy a házassági perek magyar kodifikációs 

megoldásai alkalmasak-e arra, hogy a történelmi gyökerekből kiindulva kiszolgálják a 

XXI. századi családjogi modell által támasztott igényeket.  

 Célkitűzéseim közé tartozik a családjogot is érintő polgári jogi kodifikáció 

eredményeinek elemzése és értékelése, annak megállapítása, hogy a házasság 

felbontásának megreformált szabályozása kielégíti-e az intézménnyel szemben 

támasztott követelményeket, felhívva a figyelmet a szabályozás hiányosságaira is. 

   

II. A kutatás módszerei, forrásai 

 

Az értekezés megírása során alkalmazott kutatási módszer vegyes jellegű, az egyes fejezetek 

kutatási módszere eltérő, melyet a téma és ezzel a dolgozat összetettsége is indokol. Így a 

dolgozatom egyik hangsúlyos, és továbbható fejezete, a történeti rész kutatási módszere 

történeti – leíró módszeren alapul.  

 A hatályos szabályozás körében elsősorban, - célkitűzéseimet a legjobban segítő és 

alátámasztó – leíró – jellegű módszert választottam. A nemzetközi szabályozási tendenciákat 

jogösszehasonlító kutatási módszerrel dolgoztam fel. 

 

A kutatás forrásaként a korabeli, a hatályos magyar és európai uniós, valamint az 

egyes országok ismertetésénél felhasznált jogi normákat jelölöm meg, melyet széles körű 

jogirodalom és joggyakorlat felhasználásával dolgoztam fel. 

 

1. A kutatás menete 

 

A kutatási célok megvalósításában a kutatás menetének meghatározása nyújt segítséget. 

Először elméleti előkérdésként tisztázom a dolgozatomat érintő három jogterület a családjog, 

magánjog és a polgári eljárásjog egymáshoz fűződő viszonyát, valamint az alapvető elméleti 

kérdésként a házasság fogalmát. 

A Ptk. kodifikációs munkálatai irányították rá a figyelmet ismételten a családjog és a 

polgári jog egymáshoz való viszonyára, ezen belül is arra a kérdésre, mely szerint a családjog 
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önálló jogág, ezáltal önálló szabályozásra tarthat igényt, vagy a magánjog részének tekinthető, 

és a családjog szabályanyaga békésen megfér az egyéb magánjogi rendelkezések mellett. 

Ez a kérdés fel sem merülne abban az esetben, ha az 1945 utáni jogalkotásunk nem a 

szovjet mintát követte volna, ugyanis korábban egységes volt a jogtudomány abban, hogy a 

családjog a magánjog, a polgári jog elválaszthatatlan részét képezte.  

 A magyar magánjog egésze tulajdonképpen 1959-ig szokásjogként élt, mivel a korábbi 

kodifikációs törekvések céljukat nem érték el. A magánjog először a családjog területén nyert 

törvényi szintű szabályozást az 1894. évi XXXI. törvénycikk megalkotásával, mely törvény 

kizárólag a házassági köteléki jogot tartalmazta, a vagyonjogi kérdéseket nem.  

A családjog első átfogó jellegű kodifikációjára - mely egységes rendszerbe foglalta a 

családjog anyagának szabályozását -, a magyar jogban 1952-ben – szovjet mintára - került 

sor. 

Ezt követően vált a családjog a magyar jogtudományban és a joggyakorlatban a 

polgári jogtól fokozatosan elkülönülő, önálló jogterületté. 

A rendszerváltozást követően merült fel a korábbi jogági határok feloldásának 

gondolata. Ennek a lehetőségét először Kecskés László vetette fel, de a családjog önálló 

jogági besorolását kérdőjelezte meg Bíró György és Lenkovics Barnabás is. Erre a 

következtésre jutott Lábady Tamás is. 

A kodifikációs munkálatok megkezdésekor a jogtudomány nem volt egységes a 

családjog különállóságának a megítélésében. Ennek ellenére már az 1998-as 

kormányhatározat megszületése után kialakult egységes kodifikátori álláspont alapján a 

családjog teljes normaanyaga beillesztésre kerül az új Polgári Törvénykönyvbe. Ez 

lehetőséget teremt arra, hogy a családjog átvegye a polgári jog azon szabályait, melyek a 

hatályos Csjt.-ben egyáltalán nem vagy csak hiányosan vannak rendezve. 

 Véleményem szerint a történeti hagyományokat nem lehet figyelmen kívül hagyni 

akkor sem, ha e két jogterület 50 évig külön fejlődött, a családjog, a polgári jog szerves 

részének tekinthető. Az eltérő fejlődésnek köszönhető sajátosságai nem hordoznak annyi 

megkülönböztető jegyet, melyek a családjogot önálló jogági rangra emelnék, azonban ezen 

specifikumok megtartása indokolt.  

 Megállapítható, hogy a családjog és polgári jog között sokkal több az azonosság, mint 

a különbözőség, a családjog számos területen kapcsolódik a polgári joghoz. 

 Kiemelendő, hogy a házassági vagyonjog – annak egyes elemeinek 

megszaporodásával – egyre összetettebbé vált, mely kérdések rendezése a magánjog (pl. 
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társasági jog, biztosítási jog, tulajdonjog) nélkül nem lehetséges. A magánjogi normák e 

területen való érvényesülése a jogalkalmazásban több évtizedes gyakorlat, azonban mely 

közvetlenül sohasem, hanem a Legfelsőbb Bíróság által kifejlesztett jogértelmező 

tevékenység útján hatottak. 

 A családjog magánjogi kódexbe való inkorpolása lehetőséget nyújt arra, hogy a 

magánjog klasszikus alapelvei közvetlenül érvényesüljenek a családjogi ügyekben. E mellett a 

családjogban érvényesülő kevés számú, de annál nagyobb jelentőségű alapelveinek 

fenntartása indokolt a Negyedik Könyv Első részében.  

  Amikor a házassági jogviták keletkeznek, ezek megoldása általában az eljárásjogra 

hárul. Az „eljárásjog az anyagi jog szolgálóleánya”, azaz az eljárásjog célja az anyagi 

jogszabályok érvényre juttatása. Az eljárásjog azonban lényegesen befolyásolja az egyes 

eljárások kimenetelét. Így az eljárásjogi szabályokon múlik például a házasság felbontása 

iránti perek egyszerűsítése, vagy éppen túlbonyolítása. 

 A házassági bontóper eljárási szabályai mutatják meg, hogy a jogalkotót e pertípushoz 

milyen kapcsolat fűzi. Kifejezi-e rosszallását a házasságok felbontása miatt, így elnehezíti-e, 

meghosszabbítja a per befejezését, vagy éppen hagyja, hogy a házastársak, mint megfontolt, 

felnőtt emberek hosszas átgondolás után különösebb nehézség nélkül bontsák fel 

házasságukat.  

  

 Dolgozatom témája, - a házasság felbontásának szabályozása – miatt elengedhetetlen, 

hogy először a házasság fogalmát tisztázzam. Ebben a körben áttekintettem a HT., az 1949. 

évi XX. törvény, és a Csjt. házasságfogalmát. 

 Megállapítható, hogy a jogirodalomban ma sem alakult ki egységes álláspont a 

házasság fogalmának meghatározásában, a fogalom körét egyes szerzők tágabban, mások 

szűkebben határozzák meg. 

 A házasság fogalmainak összehasonlításakor az alábbi közös elemeket találhatjuk. A 

házasság intézménye monogám, és csak férfi és nő között jöhet létre. A házasság további 

fogalmi eleme az életközösség létrehozása. Jellemzően csak meghatározott állami eljárási 

rend keretei között jön létre, azonban ekkor számos joghatást vált ki, házastársi jogokat és 

kötelezettségeket keletkeztet.     

 A házasság intézményének a védelmét az Alkotmányon túlmenően egyes nemzetközi 

egyezmények is kiemelik. Így az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai 
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Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartája. 

 A házasság intézményének védelmének megvalósításában, és új tartalommal való 

megtöltésében kiemelkedő szerepe volt és van az Alkotmánybíróságnak, amely számos 

határozatával fejlesztette tovább az alkotmányos védelmet. Az AB. kialakult, töretlen és 

változatlan álláspontja, hogy a házasság intézményének védelme nem egyeztethető össze az 

azonos neműek házasságával. Számos európai országban az azonos neműek bejegyzett 

élettársi kapcsolatán túlmenően az azonos neműek házasságát is lehetővé tették.  

 Magyarország Alaptörvénye továbbra is kiáll a házasság intézményének a védelme 

mellett, melyet mint férfi és nő közötti, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget 

határoz meg. Ezzel megalkotta az Alaptörvény a házasság első alkotmányban foglalt 

definícióját. 

 Ezt követően a házasság és a házasság felbontásának történeti – történelmi gyökereit 

és joganyagát dolgozom fel, az ebből eredő magyar sajátosságok és jelenlegi 

alkalmazhatóságuk aspektusából. 

„Csak az a jogfejlődés egészséges, melynek gyökere a múltban van, mely a történelmi jog 

szilárd talaján áll.” Sztehlo Kornél e megállapítása a házassági perek vizsgálatánál különösen 

igaz. A családjogi – és az ehhez kapcsolódó - eljárásjogi intézmények beágyazódtak a hazai 

jogtudatban, és e történelmi hagyományok ma is élnek a jogkereső közönségben. 

 Áttekintve az elmúlt 200 év történeti fejlődését, megállapítható, hogy a házassági jog 

szabályai a jogalkotás és a jogalkalmazás egymásra gyakorolt hatása folyamán alakultak és 

fejlődtek. 

 Az egyes jogintézmények közül még ma is figyelemreméltó a HT.-ben szabályozott 

ágytól és asztaltól való elválás intézménye, mely a házasság kereteit fenntartva alkalmazta a 

házasság felbontásának egyes jogkövetkezményeit.  

 Vitathatatlan, hogy a HT. a házasság felbontását kizárólag vétkességi elv alapján 

tartotta elfogadhatónak, azonban a bontás intézményénél fokozatosan helyeződött át a 

hangsúly a vétkességi elvről a feldúltsági elvre. A jogalkalmazás pl. a „hűtlen elhagyás” 

intézményét használta fel a vétkességi elv szigorú szabályainak enyhítésére, mely átmenetet 

képezett a vétkességi és a feldúltsági elv között. 

 A feldúltsági elv a 6800/1945 ME rendeletben jelent meg először jogalkotói szinten. A 

feldúltsági elv győzelmét a Csjt. elfogadása jelentette, mely megteremtette hatályos 

bontójogunk alapjait. Az 1945-ös szabályozást követően a különélés, mint tényállási elem 
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először csak 1986-ban jelent meg. A házasság feldúltságának másik iránymutatója az elmúlt 

évtizedekben a felek egyezségkötési szándéka volt. Az egyező akaratnyilvánításon alapuló 

bontás, és az egyezségkötés kérdéséhez is eltérően viszonyultak az egyes jogszabályok. 

 Végig tekintve az elmúlt másfél évszázad szabályozásán, egységesebb jogalkotói 

szemléletet találunk a bíróság békítési kötelezettségének a megítélésében, mivel valamennyi 

családjogi törvényünk egyik alapvető feladata a házasság intézményének a védelme. 

 Közös vonás családjogi szabályozásunkban a polgári perektől oly idegen officialitás 

fennmaradása és továbbélése, melyet a házasságok magasabb szintű védelme indokolt.  

 A házassági bontóperek szabályozásánál kettős tendenciát figyelhetünk meg. Egyrészt 

a II. világháborút követőn a korábbi HT. és a Plósz-féle Pp. szigorú szabályozását követően 

jogalkotás célja a házasságok megkötésének és felbontásának egyszerűbbé tétele volt. Ennek 

hatására - a társadalmi folyamatokat felerősítve - a házassági bontóperek száma az 1970-es 

évek elejére jelentősen megemelkedett.  

 Ezt követően a jogalkotási tendencia megfordult, és a házasság intézményének 

védelme érdekében, mind a házasságok megkötésére, mind a házasságok felbontására 

vonatkozó szabályozást szigorították, mely változtatás azonban határozott eredményeket nem 

hozott. 

 Két fejezetben ismertetem és elemzem a hatályos magyar szabályozás joganyagát és 

joggyakorlatát, valamint a várhatóan közel jövőben elfogadásra kerülő új Polgári 

törvénykönyv Családjogi Könyvét. A hatályos szabályozás körében részletesen áttekintem és 

kritikai módon elemzem a bírói gyakorlatot és a jogtudomány egyes megállapításait is. 

 A polgári jogi kodifikáció a magánjog minden, így a házassági jog területén is érdemi 

hatást váltott ki, annak ellenére, hogy nem tűzte ki célul a családjogi szabályozás gyökeres 

megváltoztatását. Ez a törekvés helyesnek bizonyult, tekintettel arra, hogy a családi jog és 

ezen belül a házassági jog mély történelmi hagyományokból felépülő tradicionális 

intézményrendszere a társadalom köztudatába beépült. 

 Éppen ezért a kodifikációs javaslat fenntartotta és megerősítette a házasság 

felbontásának két módját, az egyező és a nem egyező akaratnyilvánítással történő bontást. A 

megegyezésen alapuló bontásnál azonban megváltoztatva a jelenleg élő elvet, a felek 

járulékos kérdésekben való egyezségkötése esetén vélelmet állít fel a házasság teljes és 

végleges megromlása mellett. 

 A megegyezésen alapuló bontás másik fontos változása a járulékos kérdések körének 

redukálása, mely az eljárás egyszerűsítéséhez, és ezzel együtt a pertartam csökkenéséhez 
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vezet. E körben azonban hiányérzetem megmaradt, mivel álláspontom szerint nem létezik, 

mivel nem rendezi legalább a háztartáshoz (a közös lakáshoz) kötődő ingóságok megosztását. 

 A Javaslat szakít a kizárólag tartós különélésen alapuló házasság felbontásával, mely 

álláspontom szerint jelentős visszalépés a mostani szabályozáshoz képest. 

 Szükséges a házasság felbontása két módja eljárási szabályainak a szétválasztása is, 

természetesen fenntartva a két pertípus közötti átjárhatóság lehetőségét. Az eljárásjogra vár a 

közvetítői eljárás beiktatása a bontóper menetébe, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a 

felek egyáltalán értesüljenek a családjogi mediációról.  

 

 A hatályos joganyag feldolgozásához szorosan kapcsolódik az Európai Unió – 

értekezésemet érintő – európai polgári eljárásjogi, valamint európai családjogi normáinak 

bemutatása és feldolgozása. A házassági bontójog reformja nem csak a magyar szabályozás 

talaján állhat, hanem szükséges egyes külföldi államok szabályozási megoldásainak értékelése 

és a hazai joganyaggal való összevetése is, melyet a VI. fejezetben három ország 

vonatkozásában dolgozok fel. 

 A német bontójogi rendszer - a legtöbb európai országhoz hasonlóan - kizárólag a 

feldúltsági elv alapjain áll. A német szabályozás egyetlen bontó okot fogad el, amely 

tulajdonképpen azonos a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásával. A házasság 

akkor bontható fel, ha a házastársak között a házassági életközösség megszűnt, és annak 

helyreállítása nem várható. Ezt vélelmezni kell, ha a házastársak – egyéb feltételek mellett - 1 

éve, vagy 3 éve külön élnek. 

 Az osztrák házassági jogban – Európában már szinte kivételes módon – egymás 

mellett él a feldúltsági - és a vétkességi elv alkalmazása. A házasság felbontása okainak 

harmadik csoportja – a vétkességi okok és egyéb okok mellett - a házasság végleges 

feldúltságához kötődik, mely a házastársi életközösség megszűnte miatti, valamint a 

megegyezéses bontást foglalja magában. 

 Olaszország házassági joga több szempontból is kiemelendő. Egyrészt azért, mert az 

olasz bontójogban élő intézmény a különválás, azaz ágytól és asztaltól való elválás.  

 Az értekezés befejező része a kutatásom eredményeinek összefoglalását, és de lege 

ferenda javaslataimat tartalmazza.  
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III. A kutatás eredményeinek összefoglalása, hasznosítási lehetőségei 

 

1. Általános megjegyzések 

 

Értekezésem megírásakor legfőbb célul azt tűztem ki, hogy rámutassak a házassági bontójog 

esetleges átalakításának irányaira. Erre egy olyan összefoglaló mű megalkotásával tettem 

kísérletet, melyet mind az elmélet, mind a jogalkalmazás szakemberei hasznosíthatnak.  

 Ennek érdekében részletesen foglalkoztam a házassági bontójog elméleti kérdéseivel, 

történeti előzményeivel, melyet olyan aspektusból is vizsgáltam, hogy a korábbi 

jogintézmények közül, melyek átvétele, továbbélése járulna hozzá a házasság intézményének 

megerősítéséhez, a házassági bontóperek számának tényleges csökkenéséhez. 

 Ezt segítette a házassági bontójog hazai joggyakorlatának széles körű feldolgozása, 

valamint néhány – hasznosítható – külföldi példa bemutatása. 

 De lege ferenda javaslataim megfogalmazásakor először abban a kérdésben kellett 

állást foglalnom, hogy azokban a házassági perek szabályainak átfogó jellegű 

megreformálására, vagy egyes szakaszainak módosítására teszek kísérletet. E kérdés felvetése 

azért is indokolt, mivel mind a jogtudomány képviselőiben, mind a jogalkalmazókban 

igényként merült fel az új Polgári törvénykönyv kodifikációs munkálatainak összekapcsolása 

a Pp. átfogó felülvizsgálatával és egy új Polgári perrendtartás megalkotásával. Azonban Ptk. 

kodifikációval összefüggésben a Pp. teljes megreformálása nélkül is lehetőség nyílik a 

házassági perek megreformálására, mely a házassági bontóper szabályainak teljes 

átgondolását igényli. Azonban a családjog területén nincs szükség gyökeres változtatásokra, 

így a házassági perek szabályainak átfogó jellegű módosítására sem, de szükséges azok 

pontosítása, melyet a családjogi kodifikáció mindenképpen indokol. 

 A fentiek alapján de lege ferenda javaslataimban a házassági perek egyes szakaszainak 

módosítására teszek ajánlásokat. 

 Kutatási eredményeim alapján arra az álláspontra jutottam a szabályozás irányának 

meghatározásakor, hogy indokolt a házassági bontóperek szabályait liberalizálni, azokat az 

egyszerűsítés felé közelíteni. Ez azonban véleményem szerint csak látszólag ellentétes a 

házasság intézményének alaptörvényi védelmével.  A házassági bontóper jelenlegi 

szabályozása arra az elvre épül, hogy a házasságok felbontásának meggondoltabbá tételét 

szolgálhatja a perbe beépített eljárási fékek rendszere.  
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 E jogalkotói szándék idejét múlt, és a hatályos szabályozás a gyakorlati tapasztalatok 

tükrében nem alkalmas a válások meggondoltabbá tételére. A felek békülésével végződő 

bontások kis száma nem indokolja a hatályos szabályozás ez irányú fenntartását. 

  A házasság intézményének védelmét az eljárási fékek fenntartásától hatásosabban 

szolgálná egy régi – és külföldön több országban élő – jogintézmény, az ágytól és asztaltól 

való elválás visszaállítása. 

 A fenti megállapításokra, és a dolgozatomban megfogalmazott szempontokra és 

észrevételekre tekintettel az alábbiak szerint tartom szükségesnek - konkrét normaszöveg 

megalkotásával. 

 

2. A kutatás eredményeinek részletes ismertetése - de lege ferenda javaslatok 

 

A Csjt.-t érintő módosítási javaslatom az egyező akaratnyilvánítással történő házasság 

felbontását érinti. Mára egyértelművé vált, hogy az egyező akaratnyilvánítással történő 

házasság felbontásának egyezségkötéssel érintett köre a jelenlegi társadalmi és 

tulajdonviszonyok között nem tartható fenn, a házastársak vagyoni viszonyai egyre 

bonyolultabbá váltak, és ezt a Csjt. szabályai egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon 

követték, mely sok esetben ellehetetleníti az egyezségkötést, vagy időben jelentősen elodázza. 

Ez pedig nem szolgálja a közös kiskorú gyermek és a házastársak érdekeit sem. 

 Tapasztalati tény az is, hogy a házastársak függő jogviszonyaikat a házasság 

felbontását követően könnyebben tudják rendezni. 

 A járulékos kérdések körének meghatározása a házassági bontóper szabályozásának 

egyik legneuralgikusabb pontja, mivel ezzel a jogalkotó ténylegesen és jelentősen képes 

befolyásolni a házassági per időtartamát, a házasság felbontásának bonyolultságát. Az 

egyezségkötési kötelezettség széles köre akár meg is akadályozhatja a felek megegyezését. 

 Éppen ezen indokokat figyelembe véve határoztam meg az általam szükségesnek 

tartom módosításokat, melyek a Csjt. 18. § (2) bekezdésének a.) és b.) pontját is érintik. Az 

(1) bekezdés jelenlegi módosítása nem indokolt, mivel alaptételként továbbra is érvényesülnie 

kell a kiskorú gyermek érdekei védelmének. 

 Az egyezségkötési kör meghatározásánál azt kell szem előtt tartani, hogy melyek azon 

kérdések, ahol a megállapodási kötelezettség szűkítése indokolt, és amely érdemben 

megkönnyíti a felek egyezség kötését, és ezáltal a házasság felbontását.  
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 Jelentős módosítási ajánlással az egyezséggel érintett vagyoni kör vonatkozásában 

élek. Meg kell találni azon szabályozási módot e körben is, amely a felek és a kiskorú 

gyermek érdekeit a leginkább szolgálja. Felmerül az a kérdés, hogy a házastársak későbbi 

viszonyát hogyan befolyásolja, és a gyermek érdekeit mennyiben segíti, ha például a közös 

lakásban lévő, a háztartáshoz tartozó ingóságok megosztását a közös lakás használatával, és a 

gyermek elhelyezésével együtt nem rendezik. Így szükséges jelentősen szűkített körben, de 

meghatározott - a közös lakáshoz tartozó - ingóságok vonatkozásában az egyezségkötési 

kötelezettséget fenntartani.   

 A fenti szabályozási mód kialakításával amennyiben a feleknek nincs közös, tartásra 

szoruló gyermeke, a feleknek kizárólag a közös lakás használata, az ahhoz tartozó ingóságok 

és a házastársi tartás kérdésében kell megállapodniuk. A járulékos kérdések minimum 

eseteinek meghatározása nem jelenti azt, hogy a házastársak egyéb járulékos kérdésekben 

nem egyezhetnének meg. Továbbra is lehetőség van teljes vagyoni elszámolásra is. 

 A hatályos szabályozással szakítva azonban a bíróság mérlegelési jogköréből 

kivenném az alábbi egyezség megkötése és bíróság általi jóváhagyása esetén annak az 

eldöntését, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul, véglegesen romlott-e meg. A 

felek egyezségkötése esetén e vélelem felállítását szükségesnek és fontosnak tartom. 

 A fentiek alapján a Csjt. 18. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezést javaslom beépíteni: 

18. § (2)A házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására utal a házastársaknak a 

házasság felbontására irányuló végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes, egyező 

akaratnyilvánítása. Vélelmezni kell a házasélet teljes és helyrehozhatatlan, végleges 

megromlását akkor, ha 

a) a házastársak a közös gyermek elhelyezése és tartása, a szülő és gyermek közötti 

kapcsolattartás, a házastársi tartás, a közös lakás használata, valamint az ahhoz tartozó 

ingóságok megosztása kérdésében megegyeztek és egyezségüket a bíróság jóváhagyta;. 

  

 Az egyező akaratnyilvánítással történő bontás másik hatályos útjának, az ún. tartós 

különélés szabályainak átgondolása indokolt. A tartós különélés, mint a házasság 

felbontásának egyik alapja 1986-os bevezetése óta elterjedt a köztudatban, és mint látható 

számos európai országban megtalálható. Eltörlése helyett inkább – külföldi példák alapján - a 

tartós különélés jelenlegi 3 éves időtartamát kellene leszállítani, és így annak szabályait a 

magyar valósághoz igazítani. Álláspontom szerint az 1 éves különélés már feltételezi a 
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házasság teljes, helyrehozhatatlan és végleges megromlását, valamint azt, hogy a felek az 

egymás közötti, a közös tartásra szoruló gyermeket érintő kérdéseket rendezték. Fontosnak 

tartom, hogy ebben az esetben nem kell a feleknek a bíróság előtt egyezséget kötni, hanem 

csak igazolni a felek között kialakult, a gyermek érdekeit szem előtt tartó gyakorlatot. 

 A fentiek alapján a Csjt. 18. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezést javaslom beépíteni:  

18. § (2) b) a házastársak között legalább 1 éve megszakadt az életközösség úgy, hogy külön 

lakásban élnek és igazolják azt is, hogy a közös gyermek elhelyezését, valamint tartását a 

gyermek érdekeinek megfelelően rendezték. 

 

 Kutatásaim eredményeképp arra a következtetésre jutottam, hogy a múlt 

jogintézményei közül még ma is figyelemreméltó a HT.-ben szabályozott ágytól és asztaltól 

való elválás intézménye, mely a házasság kereteit fenntartva alkalmazta a házasság 

felbontásának egyes jogkövetkezményeit. Az ágytól és az asztaltól való elválás tartama alatt a 

feleknek lehetőségük maradt a házasságuk „újraélesztésére”, a házassági életközösség 

helyreállítására.  

 Álláspontom szerint a házassági bontóperek számának – nemcsak statisztikai - 

csökkentésének egyik eszköze lehetne az ágytól és asztaltól való elválás intézményének a kor 

követelményeihez igazított visszaállítása. Megfelelő megoldást jelentene egyrészt azon 

idősebb házastársak számára, akik már nem akarnak „új életet” kezdeni, de mégsem szeretnék 

a házassági élet-, és különösképp a vagyonközösséget fenntartani.  

 Ugyanakkor a házasság felbontása elkerülésének egyik lehetséges verziójává válhatna 

azon házastársak számára is, ahol a közös kiskorú gyermekek érdekeire (is) tekintettel 

kevésbé drasztikus megoldással is megelégednének, mint a házasság felbontása.  

 Az ágytól és asztaltól való elválásnál a házassági kötelék fennmarad, amely mégiscsak 

egy kapocs, közös pont a különvált házastársak számára, mely alapján idővel esély 

mutatkozhat a házassági életközösség helyreállítására. Másrészt e jogintézmény 

alkalmazásával a házastársaknak elégséges idejük lenne az egyezségkötésre, valamennyi 

kérdés megnyugtató rendezésére.  

 Az elnevezés régies hangzása miatt már nem lenne visszaültethető a magyar 

szabályozásba, így a külföldi példák alapján de lege ferenda javaslatomban különválásnak 

nevezem el. 
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 Fontosnak tartanám e jogintézmény megismertetése és megkedveltetése érdekében 

bevezetésével együtt illetékkedvezmény biztosítása akként, hogy a különválás illetéke a 

házassági bontóperi illeték fele, melyet a különválás tartama alatt indított házassági 

bontóperes eljárás illetékébe be kellene számítani.  

 A különválás intézményének bevezetéséhez szükségessé válik, mind a Csjt., mind Pp. 

módosítása. Azonban figyelemmel arra, hogy ez a Csjt. és a Pp. eljárásában teljesen új 

jogintézményként funkcionálna, ezért javaslatomat egybe foglalom: 

1.§ (1) A házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlása esetén, amennyiben a házastárstól 

a házasság fenntartása nem várható el, vagy a kiskorú gyermek érdekeire tekintettel 

szükséges, bármelyik házastárs kérelmére a bíróság ítélettel elrendelheti a házastársak 

különválását.  

(2) A házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására utal a házastársaknak a házasság 

felbontására irányuló végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes, egyező 

akaratnyilvánítása. Vélelmezni kell a házasélet teljes és helyrehozhatatlan, végleges 

megromlását akkor, ha 

a) a házastársak közötti életközösség legalább 6 hónapja megszakadt,vagy 

b) a házastársak a közös gyermek elhelyezése és tartása, a szülő és gyermek közötti 

kapcsolattartás, a házastársi tartás kérdésében megegyeztek és egyezségüket a bíróság 

jóváhagyta. 

(3) A különválás tartama alatt a házassági kötelék fennmarad. A különválás elrendelését 

kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napjától a házassághoz egyéb joghatás nem fűződik. 

2.§ (1) A különválás tartama alatt, annak elrendelésétől számított 6 hónapon belül a házasság 

felbontása iránti per nem indítható. 

(2)A különválást megszünteti a házassági életközösség helyreállítása, és az (1) bekezdésben 

foglalt határidő elteltét követően a házasság felbontása. 

 

 A Csjt. módosítása mellett álláspontom szerint érdemi változást idézhetne elő a Pp. 

házassági perekre vonatkozó szabályainak részleges, szűkebb körű módosítása. A Pp. hatályos 

szabályozását követve tekintem át e körben de lege ferenda javaslataimat.  

Házassági perekben a nyilvánosság kizárására az általánostól eltérő szabályozás 

érvényesül. A házassági per tárgyalásáról pusztán a fél kérelmére, a nyilvánosságot feltételek 

és mérlegelés nélkül is ki lehet zárni. Azonban a bíróság a tárgyalás során hozott határozatát 

akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha az azt megelőző tárgyalásokon a nyilvánosságot kizárta. Ez 
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a rendelkezés a jelen formájában azért is vitatható, mert az ítélet indokolásában éppen olyan 

megállapítások szerepelhetnek, amelyek a házastársak személyiségi és egyéb jogait sértheti. 

Célszerűbb lenne e körben a korábbi szabályozást részben visszaállítva, a nyilvánosságot 

kizárólag az ítélet rendelkező része kihirdetésére korlátozni. 

 A fentiek alapján a Pp. 284. § (1) bekezdését az alábbiakkal egészíteném ki: 

284. § (1) A házassági per tárgyalásáról a fél kérelmére a nyilvánosságot az 5. §-ban foglalt 

feltételek nélkül is ki lehet zárni. Erre a bíróság a feleket köteles figyelmeztetni. A 

nyilvánosság kizárása esetén az ítélet indokolásának kihirdetése szintén zárt tárgyalás 

keretében történik.  

 

 Át kell gondolni a házassági perben adható meghatalmazások alakiságára vonatkozó 

szigorú szabályozást is. A nem ügyvéd vagy ügyvédi iroda részére adott meghatalmazás 

közjegyzői hitelesítése ma már nem jelent különösebb akadályt, mégis elnehezíti azon 

házastárs perlési lehetőségét, aki hozzátartozóját kívánja megbízni a peres eljárásban való 

képviseletével. Ugyanakkor ez a speciális szabály a házassági perrel összekapcsolható egyéb 

perekre nem alkalmazható, így ezért is értelmetlen ez a különbségtétel. 

 A fentiek alapján javaslom a Pp. 279. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezését, 

ezáltal a meghatalmazásra az általános szabályok válnak irányadóvá. 

 

 Kutatásaim alapján arra az álláspontra jutottam, hogy a házassági peres eljárás 

hatékonyabbá és szakszerűbbé tételét és a felek védelmét szolgálhatja a kötelező 

ügyvédkényszer bevezetése, illetve visszaállítása.  

 E körben de lege ferenda javaslatom a következő. A Pp. 73/A § (1) c) pontja helyébe 

az alábbi módosítási javaslattal élek (az eddigi c) pont d) pontra változna). 

Pp. 73/A. § (1) A jogi képviselet kötelező: 

c.) a házassági perekben;. 

 

 Az anyagi jogban egyre inkább külön válnak a gyakorlatban az egyező és a nem 

egyező akaratnyilvánításon alapuló bontás szabályai. Ezt az elválasztást célszerű lenne az 

eljárásjogban is megtenni. Nem tartható fenn továbbá az a jogi szabályozás, amely lehetővé 

teszi a házassági bontóper hasztalan elhúzását, így különösen az egyező akaratnyilvánítással 

történő bontás körében indokolatlan az első tárgyalás pusztán a felek személyes 

meghallgatására való korlátozása.  
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 Amennyiben a felek – legkésőbb az első tárgyaláson, ügyvéd által ellenjegyzett 

okiratba foglaltan - egyezséget kötöttek a járulékos kérdésekben az első tárgyaláshoz 

kapcsolódó érdemi tárgyalás korlátja nem szolgálja sem a felek, sem a közös kiskorú gyermek 

érdekeit. De nem egyeztethető össze a perhatékonyság elvével sem.  

 Meggondolandó az első tárgyalást követő folytatólagos tárgyalás kitűzésének az 

általános szabályoktól eltérő rendjének kiiktatása. A jogalkotó azon feltevése, hogy esetleg a 

felek ez idő alatt kibékülnek, és így hagyják „meghalni” a házasság felbontására irányuló pert, 

a gyakorlatban nem igazolódott be. Az sem indokolja az általánostól eltérő szabály 

fenntartását, hogy a felperes a per bármely szakaszában az alperes hozzájárulása nélkül 

elállhat a keresetétől. 

 Az első tárgyaláshoz kötődő módosítási javaslatom a családjogi mediáció 

bevezetésével is összefüggésben áll. A felek a közvetítői eljárás lehetőségeit még nem 

ismerik. Ezért szükségesnek látnám e jogintézmény megismertetését, melyet a korábban, a 

közvetítői eljárás bevezetésekor alkalmazott a jogalkotó.  

 A pert megelőző családjogi mediáció fontos és hasznos lehet egyáltalán a házassági 

bontóper megelőzése, másrészt az egyezségkötés előkészítése és megkötése érdekében. 

 Ezért a házassági bontópert megelőző családi mediáció igénybe vételéhez 

illetékkedvezményt kapcsolnék. Amennyiben a felek a házassági bontóper előtti családjogi 

közvetítői eljárást vesznek igénybe, akkor a házasság felbontása esetén az illeték az egyébként 

lerovandó peres eljárás illetékének fele.  

 Ugyanakkor amennyiben közvetítői eljárás a felek között a per előtt nem volt 

folyamatban, az első tárgyaláson szükséges a bíróság kötelezettségévé tenni a közvetítői 

eljárás lehetőségéről történő tájékoztatást. Amennyiben a felek élni kívánnak ezzel a 

lehetőséggel, ez megteremthetné a házassági bontóperben a szünetelés speciális okát. 

 Kutatásaim alapján a házassági bontóper első és folytatólagos tárgyalásához 

kapcsolódó szabályai módosítása körében az alábbi javaslatot teszem. 

Pp. 285. § (1)  

 (3) A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti a felek békítését. Ha a békítés 

eredményre vezet, a bíróság a pert megszünteti, a perköltségben való marasztalást azonban 

mellőzi. A bíróság tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás igénybe vétele lehetőségéről. 

Amennyiben a felek közvetítői eljárást kívánnak igénybe venni a bíróság – közös kérelmükre – 

megállapítja a per szünetelését a 137. § (1) bekezdésének a) pontja alapján. 
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(4) Ha a bontóperben tartott első tárgyaláson a felek nem békülnek ki, a per tárgyalását 

érdemben folytatja az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, valamint ha a felek a 

házasság felbontását a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 

(Csjt.) 18. §-a (2) bekezdésének a) vagy b) pontja alapján kérték, és egyezségüket ügyvéd által 

ellenjegyzett magánokiratba foglalták. 

E mellett szükségessé válik a Pp. 285. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezése. 

 

 Az egyező és a nem egyező akaratnyilvánításon alapuló bontás eljárásának a 

szétválasztása indokolja e peres eljárások illetéke közötti különbségtétel alkalmazását. 

Véleményem szerint indokolatlan, hogy egy, legfeljebb két tárgyalási napon elbírálásra kerülő 

peres eljárás illetéke megegyezzen a házasság megromlásához vezető okok feltárásával együtt 

járó, hosszadalmas perével. Ugyanakkor az egyes eljárások közötti illeték különbség is a 

megegyezésre sarkalhatja a feleket. Javaslom, hogy a megegyezésen alapuló bontás illetéke a 

fele legyen a nem megegyezésen alapuló bontási eljárás illetékének. Amennyiben a felek 

legkésőbb az első tárgyaláson nem kötnek egyezséget a tárgyalás elhalasztásával együtt a 

bíróságnak fel kell szólítani a felperest az illeték kiegészítésére.   

 A fenti javaslatok elfogadásával megvalósulna a házasság felbontása két típusának a 

peres eljárás szabályaiban való megkülönböztetése, figyelembe véve az egyes eljárások 

sajátosságait. 

 

3. A kutatás eredményeinek hasznosítási lehetőségei 

 

A házassági jogot, ezen belül is a házassági bontójog kérdéseit, az anyagi és eljárásjogi 

összegfügéseinek feldolgozása elenyésző. E körben Kőrös András kézikönyve és Filó Erika 

könyve mutathat irányt, azonban ezen művek inkább anyagi jogi kérdéseket vizsgálnak. 

 Jelen doktori értekezés a hazai jogirodalmat gazdagítja azáltal, hogy a házassági jog 

szabályait új vizsgálati módszernek veti alá: eljárásjogi szempontból közelíti meg a házassági 

jog hatályos szabályozását, esetlegesen új irányokat mutatva a házasság felbontásának 

szabályainak megreformálására. 

 A dolgozatban foglalt elemzéseket és eredményeket a joggyakorlat és a jogtudomány 

képviselői közvetlenül is hasznosíthatják munkájuk során. A hatályos szabályozást érintő 

kritikai megjegyzések és de lege ferenda javaslatok a családjog ezen belül is a házassági jog 

esedékes felülvizsgálata során iránytűként szolgálhat a jogalkotó számára is. 
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 E mellett a dolgozat eredményei nagymértékben hasznosíthatóak az egyetemeken 

folyó graduális és posztgraduális képzés keretében, valamint a fakultatív tantárgyak oktatása 

során. 
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V. Summary of the research task, objectives of the research 

 

In the previous hundred years the number of divorces significantly increased, which process 

was especially accelerated after the World War I and II, as the dissolution of marriages 

became easier and more free throughout Europe. Thus, it can be stated that besides the right to 

get married, the right to divorce evolved as a fundamental human right by this century. 

 Besides history, sociology and psychology, law and legal practice have also a role in 

the formation of matrimonial relationships. For the purpose of decreasing the number of 

divorces, public opinion expects legal solutions, which prevent or effectively react on anti-

family behaviour. However, matrimonial law is unable to meet this requirement since 1894, 

so from the date of its first inclusion into a separate act. 

 During the arrangement of legal disputes, the fastest closing of cases is in the interest 

of the parties, which is especially true concerning matrimonial proceedings. Legislation in 

force is contrary to this wish, since ‘time to think’ phases are incorporated into the process of 

proceedings, thus delaying the decision. 

 Legal practice does not only need to face with national matrimonial proceedings, but 

the number of cross-border matrimonial cases is increasing as well. Based on Union statistics, 

more than 2.400.000 marriages are bound in every year, out of which 307.000 are 

international ones, meaning 13 % of all marriages. At the same time, approximately 1.047.427 

marriages are dissolved per year, where 136.000, so 13 % of all divorces have an international 

nature. The number of international marriages and divorces is not proportionally divided 

among Member States. 60% of international marriages and 65% of international divorces 

appear in four large Member States (France, Germany, Spain and the United Kingdom). 

 Thus we can draw the conclusion that the dissolution of a marriage bears outstanding 

social significance, which cannot be ignored by legislation, jurisdiction and jurisprudence. Its 

distinguished role is due to the rate of matrimonial proceedings among all types of actions, 

and the object of it, with regard to the fact that matrimonial law regulates the most intimate 

relationships affecting the parties and their children. 

 The institution of marriage is not only endangered by the considerable ratio of 

divorces, but also by a new process, evolving throughout Europe (and all over the world): the 

consolidation of domestic partnerships at the expense of marriages and their recognition as an 

equal form of relationship. It is shown by the increasing number of domestic partnerships and 
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is reflected in the fact that the institutionalized form of domestic partnerships has recently 

been regulated as a family law relationship in several Member States. 

 Raising current questions regarding the regulation of matrimonial proceedings is not 

only justified by its ‘prominent’ position among civil proceedings, but also by the effect or 

possible effect of the new Civil Code codification on family law, matrimonial law and the 

dissolution of marriage. 

 These above mentioned facts induced me to choose matrimonial law, more precisely, 

divorce law as the subject matter of my thesis. Due to the interdisciplinary nature of divorce 

law, as it includes all substantive and procedural regulations concerning the dissolution of 

marriage, the thesis does not and cannot endeavour to involve the entirety of relevant 

legislation, given the existence of length limits. 

 The main field of my research is the analysis of procedural provisions concerning 

the dissolution of marriage; however, it is unavoidable to review the conditions of contracting 

and dissolving a marriage set out by substantive law. Besides these issues, I only examine 

further substantive law matters from one point of view: how the application of substantive law 

provisions affects the conduct of an action to dissolve a marriage. 

 The analysis of the dissolution of marriage can only be complete if I compare the 

institution of the action for dissolving marriage with other ways of terminating marriages, 

such as actions for voiding or for annulment of a marriage, or for the determination of the 

non-existence of a marriage. 

 The limits of my research have to be set not only within national law, but in 

connection with the family law of the European Union as well. The development of European 

civil procedure and family law accelerated in the previous ten years, resulting in the fact that 

the investigation of these fields is the task of individual monographs. Nevertheless, the 

significance of cross-border matters undoubtedly underlies the narrow examination of this 

area. 

 The objective of my research is to look for answers how the decrease of actions 

for the dissolution of marriage can be reached through modifications of legal acts if the 

decrease can be reached at all. 

 If this aim can be fulfilled, what kinds of modifications are needed? Can the tightening 

of matrimonial law regulations bring results and if yes, is this – presumably – strong 

intervention necessary into the intimate emotional relationship of the spouses? 
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 Choosing an opposite approach and method, can the strengthening of the recently 

weakened institution of marriage be accomplished through the liberalisation and 

simplification of rules concerning the dissolution of marriage? How can the regulation of 

matrimonial proceedings be amended in order to make marriage more attractive compared to 

domestic relationships. 

 Another objective of my research is to examine whether Hungarian codification 

solutions of matrimonial proceedings are appropriate to meet the demands of family law 

model of the 21
st
 century. 

 The analysis and evaluation of the results of civil law codification, affecting 

family law as well, is also a set aim of my research, in line with deciding whether the 

reformed regulation of the dissolution of marriage meets the requirements, while raising 

the attention to the deficiencies of the regulation. 

 

VI. Methods and sources of the research 

 

The research method applied during the writing of the PhD thesis is of a mixed nature, that 

is to say the research method of the different chapters varies which is justified by the 

complexity of the topic and thus, by the complexity of the thesis. Thus, one chapter of my 

thesis, namely the historical part being an essential part is based on the historical-descriptive 

method.  

 As for the legislation in force, I have chosen and applied mainly the descriptive 

method which helped to achieve my aims to the largest extent. I used the comparative law 

method when dealing with the tendencies of international legislation.  

 

The sources of my research were, on the one hand, the contemporary Hungarian 

legislation and the Hungarian legislation in force and, on the other hand the European Union 

legislation and the relevant legal acts of the given states with the legislation of which I dealt 

with. I explored those sources with the help and making use of a wide legal literature and 

case-law. 
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2. Process of the research 

 

It was the determination of the process of the research which helped to achieve the aims of the 

research. Firstly, as a theoretical preliminary question I have dealt with and clarified the 

relationship between the three fields of law affecting my thesis, namely those of the family 

law, private law and civil procedural law, moreover I have clarified the basic notion of 

marriage.  

The codification works on the Civil Code have highlighted again the importance of the 

relationship between family law and civil law, and especially they raised the question whether 

family law is a separate field of law which therefore necessitates a separate legislation or it 

can be considered as a part of private law and being such the legislation on family law can 

coexist peacefully with the other provisions on private law. 

That question could not even been raised if our legislation would not follow the Soviet 

model after 1945. It is because prior to that date the point of view of the jurisprudence was 

uniform in the aspect that family law constituted inseparable part of private law and civil law.  

 Practically speaking, the whole Hungarian private law existed only in the form of 

customary law until 1959 since prior to that date the intentions for codification did not attain 

their purpose. It was the field of family law where the private law has been regulated by 

legislative means in 1894 through the adoption of Act XXXI of 1984 (Marriage Act) which 

contained exclusively provisions on marriage, however, not including the matrimonial 

property law.  

The first overall codification of family law was carried out in 1952 in the Hungarian 

law when, similarly to the Soviet model, the legislation on family law has been incorporated 

into a unified system.  

Family law became gradually separated from civil law and then a really separate field 

of law in the Hungarian jurisprudence and legal literature. 

The idea of dissolving the borders existing previously between the fields of law was 

emerged after the democratic transition in Hungary. The opportunity of that was raised firstly 

by László Kecskés but also György Bíró and Barnabás Lenkovics has put into question the 

classification of family law as a separate field of law. Tamás Lábady came to the same 

conclusion, too. 

The point of view in the Hungarian jurisprudence was not uniform concerning the 

separate nature of family law when the codification works began. Nevertheless, on the basis 
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of the uniform opinion of the persons dealing with and involved in the codification works 

developed after the adoption of the decision of the government of 1998 the whole legislation 

on family law has been inserted in the new Civil Code. That offered an opportunity for family 

law to adopt those rules of civil law which were not regulated at all or, which were regulated 

incompletely in the Family Law Act in force. 

 In my opinion historical traditions cannot be left out of consideration even though the 

two fields of law at issue have been developed separately for 50 years and thus, family law is 

to be considered as an integral part of civil law. The features evolved due to the different way 

of development are not so distinctive in nature so as to raise the family law to the grade of 

separate field of law, but it is justified and reasonable to keep its specificities.  

 It can be stated that the extent of sameness is much greater than the extent of diversity 

between family law and civil law and that family law is attached to civil law in several 

aspects. 

 It should be pointed out that matrimonial property law has become more and more 

complex due to the multiplication of its elements the regulation of which is not possible 

without civil law (e.g. company law, insurance law, property law). The application of the 

rules of civil law in this field has been a practice for several decades in the case-law which, 

however, has never been enforced directly but in an indirect manner due to the interpretative 

activity of the Supreme Court. 

 The incorporation of family law into the civil code makes possible that classical 

principles of civil law could be applied directly in family law cases. However, the principles 

of family law, the number of which are rather few but which are of great importance, should 

be maintained in the First Part of Book IV.  

  When disputes concerning marriage emerge, the settlement thereof is, in general, 

incumbent on procedural law. ‘Procedural law is the maidservant of substantive law’, that is 

to say the aim of procedural law is to enforce the substantive laws. However, procedural law 

affects the outcome of the single procedures in a basic manner and to a large extent. Thus, for 

example the simplification or complication of proceedings concerning divorce depends on 

procedural rules.  

 The procedural rules on divorce show the connection of the legislator with that kind of 

proceedings. It shows whether the legislator expresses its deprecation related to divorce and 

thus whether it makes more difficult and longer to bring to an end such proceedings or, on the 
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contrary, it leaves the spouses, being matured adults, free to divorce without any great 

difficulties.  

  

 The topic of my thesis, namely the question of regulation of divorce makes it 

indispensable to clarify, first of all, the notion of marriage. In that aspect I have reviewed the 

notions of marriage laid down in the Marriage Act of 1894, in the Act XX of 1949 and in the 

Family Law Act. 

 It can be declared that even presently there is no uniform point of view accepted in the 

legal literature concerning the definition of marriage, some author define that notion in a 

broader sense whilst the others in a narrower sense. 

 When comparing the different definitions of marriage the following common elements 

can be found. The institution of marriage is monogamous and it is always between a man and 

a woman. Another element of the notion of marriage is that it creates a matrimonial 

partnership. Typically, making a match can be carried out within the framework of the state’s 

given procedural order and it produces several legal effects by creating rights and obligations 

of the spouses.  

 Besides the Constitution, the protection of marriage is emphasized also by certain 

international agreements. Thus, for example the Universal Declaration of Human Rights, the 

International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human 

Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union should be mentioned in 

that regard. 

 The Constitutional Court played an important role in the realization of the protection 

of the institution of marriage and in giving new interpretation thereof by developing the 

constitutional protection of marriage in its several decisions. The settled and unchanged point 

of view of the Constitutional Court is that protection of the institution of marriage is 

incompatible with the notion of marriage between persons of the same sex. In several 

European countries not only the registered partnership but also marriage between persons of 

the same sex is permitted.  

 The Fundamental Law of Hungary still protects the institution of marriage which is 

defined therein as a partnership between a man and a woman, based on the voluntary decision 

thereof. In such a way the Fundamental Law has defined the notion of marriage for the first 

time at constitutional level. 
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 After that I explored the historical roots and historical legislation on marriage and on 

divorce from the aspect of the Hungarian peculiarities deriving from it and of their present 

applicability. 

‘Only such development of law is sound the root of which is based on the history, on the firm 

ground of historical law’. The statement of Kornél Sztehlo is especially true when dealing 

with matrimonial proceedings. The procedural rules on family law and fields of law related 

thereto are impregnated in the domestic legal awareness and historical traditions still live in 

the mind of the persons seeking legal protection. 

 By reviewing the historical development of the last 200 years it can be stated that the 

rules on matrimonial law have been created and developed in the course of the legislation’s 

and enforcement of law’s impact of the one on the other. 

 Amongst the legal institutions the institution of separation from bed and table 

regulated in the Marriage Act of 1894 is still remarkable which, while maintaining the 

framework of marriage, applied certain legal effects of divorce. 

 It is indisputable that the Marriage Act of 1894 made possible to divorce exclusively 

on the basis of the principle of culpability, and as regards the institution of divorce the 

emphasis has been gradually shifted from the principle of culpability to the principle of 

agitation. For example, the jurisprudence has applied the institution of ‘faithless leaving’ in 

order to alleviate the strict rules of the principle of culpability. ‘Faithless leaving’ is 

considered to be a transition between the two principles. 

 The principle of culpability was regulated in the Presidential Decree No 6800/1945 at 

legislative level. It was the adoption of the Family Law Act which meant the victory of the 

principle of agitation and which has established the basis of our legislation on divorce in 

force. After the legislation of 1945 it was only in 1986 when the separation as an element 

appeared. The other guidance to prove that the marriage is upset was the intent of the parties 

to agree in the last decades. The different laws have approached in different ways the divorce 

based on concordant will and the question of arrangement.  

Having overviewed the legislation of the last one and half century, more uniform 

legislative approach can be detected concerning the obligation of the court to mediate between 

the parties since one of the main tasks of all our family laws is to protect the institution of 

marriage. 
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 The maintenance and survival of the ex officio procedure is a common feature of our 

legislation on family law which is, in fact, considered to be very extraneous in civil 

proceedings but which was justified by the protection of marriages at a higher level.  

 A kind of double tendency can be observed concerning the legislation on divorce. On 

the one hand, the purpose of legislation after World War II was to make easier to marriage 

and to divorce than it was under the previous and stricter Law on marriage and under the 

Code of Civil Procedure drafted by Sándor Plósz. As a consequence, the number of divorce 

proceedings has been significantly increased by the early 1970s.  

 After that the legislative tendency has veered round and the rules both on marriage and 

divorce have been aggravated in order to protect the institution of marriage. However, that 

modification did not have definite results. 

 I have described and analysed the Hungarian legislation in force and the Hungarian 

case-law, moreover the Book on Family law of the new Civil Code to be adopted expectedly 

in the near future in two chapters. Within the framework of the legislation in force I have 

overviewed in details and analysed in a critical manner the national case-law and the 

statements of the legal literature. 

 The codification of civil law had substantive effects on all fields of law of private law, 

thus including family law, even though it did not have as its aim to fundamentally modify the 

legislation on family law. That endeavour is considered to be right and correct having regard 

to the fact that the traditional system of family law, and especially matrimonial law based on 

historical traditions is impregnated in the public awareness of the Hungarian society. 

 That is why the proposal for codification has maintained and strengthened the two 

ways of divorce, namely the divorce based on arrangement and that of based on not 

concordant will. However, as regards the divorce based on arrangement it altered the present 

principle according to which the total and final breakdown of marriage is presumed if the 

parties agree on collateral matters. 

 The other important modification concerning divorce based on arrangement is that the 

number of collateral matters has been reduced which has led to the simplification and thus 

also to the reduction of time of the proceedings. Nevertheless, I feel that there is a gap since 

according to me it does not govern either the question of sharing the movables of the 

household (common home). 
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 The Proposal denies the concept of divorce based exclusively on the basis of 

permanent separation which is, in my point of view, a significant step taken back comparing it 

with the present rule.  

 It is also necessary to distinguish the procedural rules on the two different ways of 

divorce, certainly by maintaining the possibility of interoperability between the two types of 

proceedings. It is up to the procedural law to insert the mediation procedure into the course of 

divorce proceedings establishing in such a way the possibility for the parties at least to 

become aware of the mediation in family law matters.  

 

 The presentation and analysis of legal acts of the European Union on European civil 

procedure and European family law being relevant concerning the Hungarian legislation in 

force was also indispensable. The reform of regulating divorce cannot be considered as to be 

able to be based solely on the basis of the Hungarian legislation but it is necessary to evaluate 

the solutions of certain foreign states and to compare them with the domestic legislation. I 

have dealt with that aspect in relation to three countries in Chapter VI of my thesis. 

 The German divorce system, similarly to the solution of most of the European 

countries, is based exclusively on the principle of agitation. The German legislation accepts 

only one reason for divorce which is basically the total and irreparable breakdown of the 

marriage. Divorce is allowed if the matrimonial life of the spouses has broken down and the 

reparation of matrimonial life is not expectable. It must be presumed if the spouses, given that 

certain other conditions are met, live separately already for one year or they live separately for 

at least three years. 

 In the Austrian matrimonial law, rather exceptionally in Europe, both principles, 

namely the principle of culpability and that of the agitation are applied at the same time. 

Besides the reasons based on culpability and other reasons, the third group of reasons for 

divorce is linked to the final upset of the marriage which includes the case of breakdown of 

the matrimonial life and the case of divorce based on arrangement. 

 The matrimonial law of Italy is to be pointed out in several aspects. For example it is 

because the legal institution of separation, i.e. the separation from bed and table is still 

regulated by legal means and is a vivid institution.  

 The last part of the thesis contains the summary of the results of my research and the 

de lege ferenda proposals I have formulated.  
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VII. Summary of the research results and possibilities of application 

 

4. General observations 

 

Upon the writing of my dissertation, I set as a main aim to raise attention concerning the 

possible directions of amendment of matrimonial divorce law. In order to realize this attempt, 

I created a comprehensive and synthetic study, which can be utilized by both theoretical 

scholars and legal practitioners. 

 Therefore, I dealt with the theoretical questions and historical background of divorce 

law in a detailed way; moreover, I examined this issue from that point of view, which 

previously existing legal institution should survive and could contribute to the strengthening 

of the institution of marriage and to the decrease in the number of divorces. 

 These objectives were supported by the detailed analysis of domestic case-law 

regarding matrimonial divorce law and by the overview of some foreign examples, 

appropriate for utilization in Hungary. 

 Upon designating my de lege ferenda recommendations, first of all, I needed to decide 

whether I would attempt to reform the rules concerning matrimonial proceedings in a 

comprehensive way, or I suggest the amendment of certain provisions. Raising this question is 

further justified, since both legal scholars and practitioners called for connecting the 

codification of the new Civil Code to the comprehensive supervision of the current Civil 

Procedure Code and the creation of a new one. However, in connection with the codification 

of the Civil Code, the reform of matrimonial proceedings is possible without the whole reform 

of the Civil Procedure Code, requiring the complete reconsideration of rules governing the 

action for the dissolution of marriage. Nevertheless, in the field of family law there is no need 

for fundamental changes, or for the comprehensive modification of rules of matrimonial 

proceedings, however, the refinement of certain provisions is essential, due to family law 

codification. 

 Consequently, in my de lege ferenda recommendations I will suggest the modification 

of some provisions of matrimonial proceedings. 

 Based on the results of my research I draw the conclusion concerning the direction of 

regulation that the liberalization of the rules of actions for the dissolution of marriage is 

justified, and these rules should be simplified. This direction seems to be contrary to the 

protection of marriage in the Fundamental Law of Hungary; however, in fact, it is not. The 
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current regulation of the action for the dissolution of marriage is based on the principle that 

the system of procedural ‘brakes’, incorporated into the trials, serves the aim of making the 

dissolution of marriages more deliberate. 

 This intention of the legislator became obsolete and in the light of practical 

experiences, it is not an appropriate tool for making divorces more mature. The small number 

of actions resulting in the reconciliation of the parties does not support the maintenance of this 

direction of legislation in force. 

 Instead maintaining the procedural ‘brakes’, the protection of marriages would be 

realized in a more effective way by the restoring of a previous institution, the separation from 

bed and board, existing in several countries. 

 Taking the above mentioned observations and comments contained in my dissertation 

into account, I would determine the direction of changes in the followings supported by the 

creation of specified legal provisions. 

 

5. The detailed overview of the results of the research - de lege ferenda 

recommendations 

 

My recommendations regarding the modification of the Family Law Act concern the 

dissolution of marriage by common agreement. It has already become clear that the part of 

dissolution by common declaration affected by the agreement cannot be maintained under the 

present social and ownership relations. The financial circumstances of the spouses became 

complex, however, the provisions of the Family Law Act did not follow these tendencies or 

not in the appropriate way, which can make the coming to an agreement impossible or 

considerably delay it. It does not serve the interests either of the common child or of the 

spouses. 

 It is also an empirical fact that spouses can easier arrange their pending legal 

relationships after the dissolution of the marriage. 

 The determination of incidental matters is the most difficult part of the regulation of 

action for the dissolution of marriage, as it is a tool in the hands of legislator to considerably 

influence the length of the proceedings and the complexity of the divorce. The wide range of 

issues, in which coming to an agreement is an obligation, may even hinder the consensus of 

the parties. 
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 Taking these reasons into account, I determined the amendments I found necessary, 

which affect Paragraph 18 Section (2) Points a.) and b.) of the Family Law Act as well. 

Modifying Section (1) is not justified now, since the protection of the interests of the minor 

child should prevail as a fundamental principle. 

 Upon the determination of the issues subject to agreement, it should be paid attention, 

in which matters the obligation of concluding an agreement should be narrowed, thus 

facilitating the settlement and the dissolution of the marriage. 

 My significant recommendation of modification concerns the property affected by the 

agreement. That regulatory model should be found which best serves the interests of the 

parties and their common minor children. The question raises how the subsequent relation of 

the spouses is influenced or to what extent the interests of the child is supported by the fact if 

the spouses do not arrange for the division of the movable property of household found in the 

common residence when they agree on the usage of the common residence and the placement 

and maintenance of the common children. Therefore, it is necessary to maintain the 

arrangement obligation in limited cases, concerning certain pieces of movable property e.g. 

which belong to the common household. 

 By creating the above outlined regulatory system, if the parties do not have a common 

child requiring maintenance, the spouses will only need to agree on the usage of the joint 

residence, the movable property thereof and on the alimony for the spouse. Determining the 

minimum issues of incidental matters does not mean that spouses are prevented from agreeing 

on other incidental questions. The complete financial accounting remains as an option. 

 Diverging from the prevailing regulation, in the case of mutual agreement approved by 

the court, I would exclude it from the discretion of the court to decide whether the marriage 

has completely and irretrievably broken down. In the case of the mutual agreement of the 

parties I find it necessary and important to establish this presumption. 

 Consequently, I recommend the inclusion of the following provisions instead of 

Paragraph 18 Section (2) Point a) of the Family Law Act: 

18. § (2) The complete and irretrievable breakdown of marriage is shown by the final 

common declaration of will by the spouses for divorce made without undue influence. The 

complete and irretrievable, final breakdown of marriage shall be presumed if 

a) the spouses have come to an agreement regarding the placement and maintenance of the 

common child, the regulation of contact between the absent parent and the child, the alimony 
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for the spouse, the usage of the common residence and the division of movable property 

thereof, and their agreement has been approved by the court; 

 It is justified to reconsider the regulations of permanent separation, which is the other 

way of dissolving a marriage with common agreement. The notion of permanenet separation, 

as a ground for dissolving a marriage, has become widespread since its introduction in 1986, 

and it is an existing institution in plenty of European countries. Instead of its abolition, the 

current length (3 years) of permanent separation should be reduced based on foreign 

examples, thus tailoring the provisions according to Hungarian reality. In my opininon, 1 year 

of separation supposes the complete, irretrievable and final brakdown of marriage and that the 

spouses have agreed on the questions affecting the common children requiring maintenance. It 

is mentionable that in this case the parties do not have to come to an agreement in front of the 

court, just to prove that their existing practice serves the interests of the child. 

 Based on the above mentioned observations, I recommend the inclusion of the 

following provisions instead of Paragraph. 18 Section (2) Point b) of the Family Law Act: 

18. § (2) b) the spouses separated at least one year earlier i.e. they live in separate residences 

and prove that they have resolved the placement and maintenance of their child in the child’s 

interests. 

 

 As a result of my research I came to the conclusion that among the legal institutions of 

the past, the notion of separation from bed and board regulated in the Marriage Act is very 

remarkable, which applied some consequences of the dissolution of a marriage while 

maintaining the framework of the marriage. During the period of separation from bed and 

board the parties still had the possibility to ‘revive’ their marriage and re-establish the 

common matrimonial life. 

 In my opinion one tool of reducing the number of actions for the dissolution of 

marriage is the restoration of separation from bed and board according to the needs of the 

present. It would mean an appropriate solution e.g. for those elder spouses, who do not want 

to begin a ‘new life’, but still do not intend to maintain the matrimonial life and joint property. 

 At the same time, it could be a possible tool of avoiding the dissolution of marriage for 

those couples, who would be satisfied with a less drastic opportunity than divorce, taking the 

interests of their common minor children into account. 

 During separation from bed and board the matrimonial tie remains unaffected, being a 

link, a common point for the separated spouses, which may form a basis of the re-
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establishment of matrimonial life later. On the other hand, by subjecting themselves to this 

legal institution, spouses would have enough time for coming to an agrement, and for closing 

all matters in a comforting way. 

 As separation from bed and board sounds outdated, it could not be introduced to the 

Hungarian legal system again, therefore, I would de lege ferenda suggest using the name of 

legal separation, following foreign examples. 

 In order to familiarize and endear this new institution, I would emphasize the 

importance of connecting it with the insurance of legal aid: the due of legal separation would 

be half of the due of the action for the dissolution of marriage, which could be incorporated 

into the due of the action for the dissolution of marriage if this action is initiated in the course 

of legal separation. 

 For the introduction of legal separation, the amendment of the Family Law Act and the 

Civil Procedure Code will be indispensable. Taking it into account that legal separation would 

function as a completely new institution in the proceedings of both acts, I unify my 

recommendations: 

1.§ (1) In case of the complete and irretrievable breakdown of marriage if the maintenance of 

the common matrimonial life cannot be expected from the spouse or if it is necessary with 

regard to the interests of the minor child, the court can order the legal separation of the 

parties by a judgement upon the request of any spouse. 

(2) The complete and irretrievable breakdown of marriage is shown by the final common 

declaration of will by the spouses for divorce made without undue influence. The complete 

and irretrievable, final breakdown of marriage shall be presumed if 

a) the spouses separated at least 6 months earlier, or 

b) the spouses have come to an agreement regarding the placement and maintenance of the 

common child, the regulation of contact between the absent parent and the child, the alimony 

for the spouse, and their agreement has been approved by the court. 

(3) The matrimonial tie is maintained during legal separation. From the day the judgement 

ordering separation becomes final and enforceable, the marriage has no legal effect. 

2.§ (1) In the course of legal separation an action for the dissolution of marriage shall not be 

initiated within six months from the order of legal separation. 

(2) Legal separation is terminated by the restoration of common matrimonial life and by the 

dissolution of marriage after the elapse of deadline set out in Section (1). 
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 Besides the modification of the Family Law Act, I firmly believe that significant 

changes could be brought by the partial, narrow amendment of the rules governing 

matrimonial proceedings in the Civil Procedure Code. Following the regulations of the Civil 

Procedure Code in force, I set forth my de lege ferenda recommendations in this field. 

In matrimonial proceedings, the prevailing provisions concerning the exclusion of 

public differ from the general rule. The court may declare the hearing closed from the public 

at the party’s request, even if the general conditions are not met or without deliberation. 

Nevertheless, the court shall announce its decision publicly, even if the previous hearings 

were closed from public. This provision is quite doubtful with its current wording, since the 

justification of the judgement can contain statements, which can also infringe the privacy, 

personal and other rights of the spouses. It would be more expedient to restrict the presence of 

public only for the announcement of the operative part, partly restoring the previously 

existing rules. 

 Therefore, I would complement Paragraph 284 Section (1) of the Civil Procedure 

Code with the followings: 

284. § (1) In matrimonial proceedings the court may declare the hearing closed from the 

public at the party’s request, even if the conditions set out in Paragraph 5 do not exist. The 

court shall advise the parties of this fact. In case of closed hearings the announcement of the 

justification of the judgement also takes place in closed hearings. 

 

 The strict rules of the formality of authorization in matrimonial proceedings should 

also be reviewed. The certification of an authorization, given to a person other than a law firm 

or an attorney, by a notary public is not especially burdensome, however, it can make the 

litigation possibilities more difficult for that spouse, who intends to authorize his relative to 

represent him in the proceedings. Nevertheless, this special rule is not applicable to those 

other actions, which can be combined with matrimonial proceedings; therefore, this 

distinction is pointless. 

 Based on these grounds, I recommend the abolition of Paragraph 279 Section (3) of 

the Civil Procedure Code, meaning that the rules of authorization would be governed by the 

general rules. 
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 In the course of my observations I found that the introduction or restoration of 

mandatory legal representation would make matrimonial proceedings more effective and 

professional, moreover, would serve the protection of parties. 

 Concerning this issue, my de lege ferenda suggestion is the following. I recommend 

the modification of Paragraph 73/A Section (1) Point c) as follows (the current Point c) would 

change for Point d)). 

73/A. § (1) Legal representation is mandatory: 

c.) in matrimonial proceedings;. 

 

 In substantive law the rules of dissolution based on common agreement started to be 

separated from the reason of the complete and irretrievable breakdown of marriage. This 

distinction should be introduced and emphasized in procedural law as well. Provisions, 

enabling the useless delaying of action for the dissolution of marriage, cannot be maintained, 

e.g. in the case of dissolution by common agreement, it is not justified to restrict the first 

hearing to the personal hearing of the parties. 

 If the parties reach a settlement in incidental matters, during the first trial at the latest, 

in a document verified by an attorney, the hinderance set out by law concerning the first trial 

serves the interests neither of the parties, nor of the common minor child. Furthermore, it does 

not meet the standards of the principle of effectiveness. 

 It should be given consideration to abolish the special regulations applicable to the 

setting of the subsequent hearing, which follows the first hearing. The assumption of the 

legislator that the parties may reconcile during this period, thus letting the action for the 

dissolution of the marriage ‘die’, was not verified by practice. Another reason against the 

maintenance of this rule is that the plaintiff is entitled to withdraw his claim without the 

consent of the defendant at any time during the proceeding. 

 In connection with the first hearing, my recommendation also involves the 

introduction of family law mediation. Parties are not familiar with the potentials offered by 

the institution of mediation proceedings yet. Therefore, I would acquaint the parties with this 

institution, which has been applied before. 

 Family law mediation before the filing of an action can play an important and effective 

role in preventiong the launch of an action for the dissolution of a marriage and in preparing a 

settlement. 
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 Thus, I would link the recourse of family law mediation before the filing of an action 

with legal aid. If the parties subject themselves to mediation before launching an action, then 

the due of the action for divorce is half of the originally determined due. 

 If mediation did not take place between the parties before the proceedings, the court 

shall advise the parties of the possibility of mediation during the first hearing. If the spouses 

would like to subject themselves to mediation, it would create a special cause for the 

suspension of proceedings in actions for the dissolution of marriage. 

 According to my observations I would recommend the following modifications 

concerning the rules of first and subsequent hearings in the action for divorce. 

285. § (1) 

(3) The court may attempt at any time during the proceedings to steer the parties towards 

reconciliation. If reconciliation is successful, the court shall dismiss the case, and shall not 

decide as to the bearing of court costs. The court shall advise the parties of the possibility of 

mediation. If the parties intend to subject themselves to mediation, the court – on the common 

application of the parties – orders the suspension of the proceedings according to 137. § 

Section (1) Point a). 

(4) If during the first hearing in a divorce case the parties fail to settle their differences, the 

court shall continue the hearing in cases set out by Section (1), and if the parties requested 

the dissolution of their marriage on the grounds set out by Section (2) Point a) or b) of Act IV 

of 1952 on Marriage, Families and Guardianship (Family Law Act) and their settlement was 

included in a document verified by an attorney. 

Besides these modifications, the abolition of Paragraph 285 Section (4) is also necessary. 

 

 Making a distinction between divorce on the grounds of common agreement and on 

the ground of the complete and irretrievable breakdown of the marriage justifies making a 

difference between the dues paid for these proceedings. In my opinion, it is not reasonable 

that the due paid for proceedings lasting one or two days is equal with a row of trials aiming 

at the investigation of grounds that resulted in the complete and irretrievable breakdown of a 

marriage. Moreover, the differences in the amount of dues can also encourage the parties to 

come to an agreement. I suggest that the due of action for divorce by common agreement 

should be half of the other type of action for divorce. If the parties do not make a settlement 

during the first hearing at the latest, the court shall call the plaintiff for completing the due 

while postponing the hearing. 
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 As a result of the acceptance of the above mentioned recommendations the distinction 

of the two types of divorce would also be realized in the rules concerning civil procedure, 

taking the characteristics of the different actions into account. 

 

6. The possibilities of utilization of the research results 

 

The detailed analysis of the questions of matrimonial law and divorce law, and their 

correlation with substantive and procedural law is very scant. Regarding these issues, the 

handbook of András Kőrös and the book of Erika Filó can direct us; however, these books 

mainly deal with substantive law issues. 

 The present PhD dissertation enriches the domestic legal literature by subjecting the 

rules of matrimonial law to a new research method: it examines the current provisions of 

matrimonial law from a procedural point of view, while designating new possible directions 

for the reform of the rules governing the dissolution of marriage. 

 The analysis and results contained in my dissertation can directly be utilized by the 

representatives of legal practice and theory during their work. The critical remarks regarding 

the legislation in force and de lege ferenda recommendations could serve as a compass for the 

legislator during the due review of of family law and matrimonial law therein. 

 Furthermore, the results of my dissertation can significantly be utilized in the course of 

graduate and postgraduate university trainings and during the teaching of elective courses. 
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