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bEV EZETÉS

2010. június 24. óta egy liberális optimista boldogan 
vallhatja, hogy az európai családnak egy új víziója 
nyerte el jogos helyét, míg egy konzervatív szkep-
tikus úgy dönthet: teljes mértékig figyelmen kívül 
hagyja ezt a napot. Mindazonáltal az adott reakció-
tól függetlenül ez az a nap, amikor az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (EJEB) meghozta ítéletét a Schalk 
and Kopf v. Austria ügyben.1 Az esetnek minden-
képpen nagy jelentőségű és hatású döntést kellett 
eredményeznie, pusztán annak okán, hogy az azo-
nos nemű kapcsolatok jogi elismerésének erőteljesen 
vitatott kérdésével foglalkozik.

Az azonos nemű kapcsolatok létezéséhez aligha 
férhet kétség, ám e kapcsolat természetéről sokfé-
le, egymástól eltérő vélemény létezik, tartják undo-
rítónak és teljesen normálisnak is. Ez a cikk nem 
szándékozik állást foglalni ebben a vitában, hanem 
mindössze be kíván számolni arról, hogy az EJEB 
miként közelíti meg és hogyan értelmezi a „csalá-
di életnek” az Emberi jogok európai egyezménye 
(EJEE) 8. cikkében foglalt önálló fogalmát.

Az EJEE értelmében az azonos neműek kapcso-
latát legközvetlenebbül két cikkely értelmezése érin-
ti. A 8. cikk, amely a magán- és családi élet tisz-
teletben tartását garantálja, és a 12. cikk, amely a 
házassághoz, illetve a családalapításhoz való jogot 
szavatolja. Bár a „családi élet” fogalmának meg-
értése, valamint annak alkalmazhatósága az azo-
nos nemű párok tekintetében elsősorban a 8. cik-
ket érintő kérdés, gyakorlatilag lehetetlen figyelmen 
kívül hagyni az ezzel szorosan összefüggő 12. cik-
ket, különös tekintettel arra, hogy az EJEB szerint 
az EJEE-t egészében kell szemlélni és így cikkeit is 
egymással összhangban kell értelmezni.2

Bár ez a cikk elsősorban az EJEB ítéletei felől, a 
szorosan vett jogi elemzés alapján fogja megközelí-
teni a kérdést, helyenként utal más jogrendek eset-
jogára és bemutat tágabb dogmatikai és gyakorla-
ti kontextusban összegzett felismeréseket is. Először 

is megalapozzuk a további vizsgálatot a Schalk and 
Kopf v. Austria ügy tényállásának, kérdéseinek és a 
döntésben foglalt megállapítások rövid ismertetésé-
vel. Ezután rekonstruáljuk az ítéletet a tanulmány 
második részében, amelyben vázoljuk az EJEB eset-
jogát az azonos nemű párok jogi elismerése, illetve 
az őket érintő bánásmód vonatkozásában az EJEE 8. 
cikkének értelmében. Végezetül a harmadik rész ér-
tékelni fog egyes tényezőket, amelyek hatással voltak 
az EJEB ítéletének alakulására, és röviden vizsgálja 
a „családi élet” önálló fogalmának tartalmát, jelen-
tőségét és potenciális hatását.

AZ ESET ÁTTEK I NTÉSE

2002. szeptember 10-én egy azonos nemű pár két 
tagja, Horst Michael Schalk és Johann Franz Kopf, 
házasságkötésre vonatkozó kérelmet nyújtott be a 
bécsi anyakönyvi hivatalhoz (Standesamt). Kérelmü-
ket az osztrák polgári törvénykönyv 44. cikkére va-
ló hivatkozással – amely a házasságkötés lehetőségét 
„két különnemű személyhez” köti – a közigazgatá-
si és igazságszolgáltatási szervek az eljárás minden 
szintjén ismételten megtagadták. A kérelmezők pa-
naszát vizsgáló jogerős döntésében az Alkotmány-
bíróság (Verfassungsgerichtshof) megállapította, hogy 
sem az egyenlőség elve, sem pedig az EJEE-nek az 
EJEB szerinti értelmezése nem kötelezi az államot 
arra, hogy adja meg a lehetőséget az azonos neműek 
házasságkötésére. A kérelmezőknek a modern há-
zasság és család változó természetére, illetve az ál-
lamnak az EJEE 8. és 14. cikkében foglalt kötele-
zettségére vonatkozó érvelését nem találták kellően 
megalapozottnak.3

Az EJEE 8. és 14. cikkére támaszkodva a kérel-
mezők az EJEB-hez nyújtottak be panaszt, mely 
szerint őket szexuális irányultságuk alapján diszk-
rimináció érte, mivel megtagadták tőlük a házasság-
hoz való jogot és nem állt rendelkezésükre egyéb le-
hetőség arra, hogy kapcsolatukat a törvény által el-
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ismertnek minősíttethessék. Továbbá azt állították, 
hogy a házasság megkötésének megtagadása sértet-
te a 12. cikkelyt.

Az EJEB 2010. június 24-én hozott ítélete nem 
állapította meg sem a 12. cikk, sem pedig a 14. cik-
kel együttesen értelmezett 8. cikk sérelmét. Fontos 
figyelembe venni, hogy az ítélet kihirdetésekor az 
Osztrák Köztársaság már bevezetett egy törvényt a 
bejegyzett élettársi kapcsolatról , amelynek értelmé-
ben 2010. január 1-jétől az azonos nemű pároknak 
lehetőséget adott a jogilag elismert kapcsolat bejegy-
zésére.4

Az EJEB számára az alapvető kérdés az volt, 
hogy a házasságkötéshez és a családalapításhoz való 
jog alkalmazható-e azonos neműek közötti kapcso-
latra. Saját esetjogára és Európa társadalmi és politi-
kai fejlődésére való figyelemmel (beleértve az Euró-
pai Unió Alapjogi Kartájának elfogadását) az EJEB 
arra a következtetésre jutott, hogy a házasságkötés-
hez való jogot „ettől fogva nem tekinti a különnemű 
személyek esetére korlátozottnak”.5 ám tekintettel 
a „mélyen gyökerező társadalmi és kulturális kon-
notációkra, amelyek nagyban eltérhetnek a társadal-
mak között”, nincs a 12. cikkre alapozottan arra vo-
natkozó kötelezettség, hogy az azonos nemű párok-
nak meg kell adni a házasságkötés lehetőségét.6

Azt a 8. és 14. cikk együttes értelmezése alap-
ján felmerülő kérdést, hogy szexuális irányultsá-
gon alapuló diszkriminációnak minősül-e az, hogy 
megtagadták tőlük a házassághoz való jogot és nem 
állt rendelkezésükre egyéb lehetőség a kapcsolatuk 
törvény általi elismertetésére, a többség is úgy vá-
laszolta meg, hogy nem állapította meg a kérelme-
zők jogainak megsértését. Lényeges azonban, hogy 
az EJEB módosította az azonos nemű kapcsolatokra 
vonatkozó addigi felfogását, mely szerint azok csak 
a „magánélet” szférájába tartoznak, de nem a 8. cikk 
értelmében vett „családi élet” körébe. Indokolásá-
ban a bíróság elismerte, hogy a család fogalma nem 
korlátozódik házasság alapú kapcsolatokra, és ma-
gában foglalhat egyéb, de facto „családi” köteléke-
ket, amikor a felek házasság nélkül élnek együtt.7 
A Mata Estevez v. Spain8 esetben kifejtett követ-
keztetéstől eltérően – és kitöltve azt az értelmezé-
si hézagot, amelyet a Karner v. Austria9 eset nyit-
va hagyott – az EJEB vélekedése szerint hamis len-
ne fenntartani azt az elvet, hogy az azonos neműek 
érzelmi és szexuális kapcsolata nem eshet a csalá-
di életnek a 8. cikk által védett körébe.10 Kiemel-
kedő súllyal bírt ebben az értelmezésben az a tény, 
hogy „rohamosan fejlődnek a társadalmi attitűdök 
az azonos nemű párokkal kapcsolatban”, valamint 
hogy egyes részes államokban jogi elismerést nyer-
tek ezek a párkapcsolatok.

Mindazonáltal az európai konszenzus hiányá-
ra tekintettel11 az a kérdés, hogy engedélyezzék-e az 
azonos nemű pároknak a törvény által elismert kap-
csolatra lépés lehetőségét, a részes államoknak ab-
ba a széles körű mérlegelési szabadságába tartozik, 
amelynek értelmében meghatározzák a saját gazda-
sági és társadalmi stratégiájukkal kapcsolatos kerete-
ket. Az EJEB továbbá hangsúlyozta az EJEE egész-
ként és cikkeinek egymással összhangban történő 
interpretációját. Ennek alapján – miután a 12. cikk 
nem fogalmaz meg az azonos neműek házasságá-
ra vonatkozó kötelezettséget – nem lehet erre vo-
natkozó konklúziót levonni a 8. és 14. cikk együt-
tes értelmezéséből sem.12 Arra a következtetésre jut-
va, hogy a 12. cikk, valamint a 14. cikk és a 8. cikk 
együttes értelmezése alapján „az államok továbbra is 
fel vannak hatalmazva” a házasságkötést különne-
mű tagokból álló párokra korlátozni, valamint hogy 
az azonos nemű kapcsolatok esetében a jogi elisme-
rés alternatív eszközeinek kialakítása a részes álla-
mok mérlegelési körébe tartozik,13 az EJEB a jelen 
esetben nem állapította meg a kérelmezők jogainak 
megsértését.

Malinverni bíró párhuzamos véleményt fűzött az 
ítélethez, amelyhez Kovler bíró csatlakozott, vala-
mint Rozakis, Spielmann és Jebens bíró részleges 
különvéleményt fogalmazott meg.

Párhuzamos véleményükben a bírák osztották a 
többség álláspontját az eset kimenetelét illetően, de 
szükségesnek tartották hangot adni egyet nem ér-
tésüknek a 12. cikk megváltozott értelmezése kap-
csán. Véleményük szerint a szerződések jogáról szó-
ló 1969. évi bécsi egyezménynek kellene irányadónak 
lennie az EJEE rendelkezéseinek értelmezésénél, 
konkrétabban: a szó szerinti értelmezést kellene a 
főszabálynak tekinteni. A párhuzamos vélemény ar-
ra a következtetésre jut, hogy a 12. cikk megfogal-
mazása nem terjed ki két azonos nemű ember kö-
zötti házasságra. Bár az EJEE „eleven eszköz” és a 
jelenkor körülményeinek tükrében kell értelmezni, a 
bécsi egyezmény értelmében nincs alapja az értelme-
zés főszabályától való eltérésnek. Sem a „szerződés 
későbbi alkalmazása során utólag kialakult gyakor-
lat”,14 sem pedig a „szerződés előkészületi munká-
lata és megkötésének körülményei”15 nem kínálnak 
olyan indítékot, amely alapján lehetséges lenne eltér-
ni a 12. cikk szó szerinti értelmezésétől, mely sze-
rint az kizárja két azonos nemű személy házasságkö-
tését. A párhuzamos véleményt megfogalmazó bírák 
szerint az ilyen döntéseknek a nemzeti kormányok 
mérlegelési jogkörében kellene maradnia.

A három különvéleményt megfogalmazó bíró 
nem értett egyet az bíróság azon következtetésével, 
hogy nem került sor egyezménysértésre a 8. és a 14. 
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cikk együttes értelmezésével. A különvélemény szer-
zői szerint a testület nem követte megfelelően saját 
értelmezését e cikkekre vonatkozóan, mivel miután 
a bíróság elismerte, hogy a kérelmezők helyzete a 8. 
cikk által védett „családi élet” körébe esik, mérlegel-
nie kellett volna, hogy van-e „erős indoka” az azo-
nos nemű párokkal szembeni eltérő bánásmódnak. 
Mivel az osztrák kormány elmulasztott ilyen indo-
kolást felmutatni, az EJEB megerősítette a „kérdé-
ses jogi vákuumot”, amikor nem állapította meg az 
EJEE sérelmét. A kérelmezőket, akik a többség sze-
rint „releváns értelemben hasonló helyzetben voltak, 
mint egy különnemű pár”, megfosztották a „megfe-
lelő jogi kerettől, amely [számukra] legalább bizo-
nyos mértékig nyújthatta volna azt a védelmet, ame-
lyet egy családnak élveznie kellene”. Végezetül a kü-
lönvéleményt megfogalmazók hangsúlyozták: mivel 
nincs „nyomós ok”, amely indokolná az azonos ne-
mű párokat érintő eltérő bánásmódot, nincs tere a 
mérlegelési jogkör alkalmazásának, és lényegtelenek 
az európai konszenzus létére vagy nemlétére vonat-
kozó érvelések.

A „FELh Á bOR íTÓ bÛ NTETTÔL”  
A „M ELEGh ÁZASSÁGIG”:  

AZ EJ Eb ESETJOGA AZ EJ EE 8 . 
cI K K ÉN EK VONATKOZÁSÁ bAN

Az alfejezet címének első része, amelyet Stephen 
Cretney 2005-ös könyvéből kölcsönöztem,16 nem 
több, mint egy csak megközelítő, allegorikus leírás. 
Mindazonáltal az allegóriáknak is van belső, lénye-
ges értékük. Az egyszerű igazságok egyike itt az, 
hogy függetlenül az erre fordított időtől, a kérelme-
zők által elvesztett csaták számától, valamint a ré-
szes államok közötti egység hiányától, az EJEB fo-
kozatosan átalakította az EJEE vízióját az azonos 
neműek kapcsolatának tekintetében.

Bár a bíróság eddig nyilvánvalóan nem jutott ar-
ra a megállapításra, hogy az egyezmény garantál-
ja az azonos neműek házassághoz való jogát, egy-
értelműen elszakadt az azonos nemű kapcsolatokra 
mint „felháborító bűntettre” tekintő nézettől. Ami-
kor az egyezményt elfogadták és az EJEB-t létre-
hozták, a homoszexuális cselekményeket az euró-
pai államok még általában büntették, bár a konkrét 
részletek szabályozása (például a belegyezési korha-
tár, a minősítés, a súlyosbító és enyhítő körülmé-
nyek), valamint a kiszabható büntetések jelentősen 
eltértek egymástól.

A homoszexuálisok jogainak elismerését és védel-
mét az EJEE értelmében hagyományosan a Dudgeon 
v. the United Kingdom ügyben17 meghozott ítélethez 

kötik, amelyben az EJEB első alkalommal állapítot-
ta meg, hogy a homoszexuális cselekményeket tiltó 
büntetőtörvények folytatólagos beavatkozást valósí-
tanak meg, amely közvetlen hatással van a kérelme-
ző magánéletére.18 A bíróság szerint a férfi homo-
szexualitással kapcsolatos erkölcsi felfogások, vala-
mint a fennálló erkölcsi értékek eróziója felett érzett 
aggodalom önmagában, minden további nélkül nem 
igazolhatja a magánéletbe történő ilyen mértékű be-
avatkozást. Egyúttal azonban elismerte, hogy „egy 
demokratikus társadalomban legitim szükség van 
egy bizonyos mértékű kontrollra a homoszexuá-
lis cselekmények felett, kiemelten annak érdekében, 
hogy biztosítékot kínáljon azok kizsákmányolása és 
megrontása ellen, akik különösen kiszolgáltattok, 
például fiatal koruk okán”.19

A Dudgeon v. the United Kingdom ítélet hatását az 
EJEB saját szavai jellemzik legjobban: a „dekrimi-
nalizáció nem jelent jóváhagyást”, és míg 1981 óta 
egy sor ítéletet fogadtak el, amely a homoszexuális 
cselekmények kriminalizációja kapcsán megállapí-
totta az EJEE megsértését, az 1990-es évek végé-
ig gyakorlatilag nem döntöttek releváns kérdésben 
a 8. cikk kapcsán. Az 1999 és 2000 között elfoga-
dott három alapvető ítéletben (Smith and Grady v. 
the United Kingdom, Salgueiro da Silva Mouta v. Por-
tugal és A.D.T. v. the United Kingdom20) és az azt kö-
vető esetjogban különböző összefüggésekben hang-
súlyosan megerősítette a bíróság, hogy a szexuális 
irányultság alapján történő megkülönböztetés álta-
lánosságban véve nem elfogadható az EJEE értel-
mében, illetve hogy különösen erős indokok kelle-
nek az ilyen megkülönböztetések igazolásához. Az 
EJEB egyértelműen elismerte, hogy az olyan ele-
mek, mint „a nemi hovatartozás, a név, a szexuális 
irányultság és a szexuális élet, fontos részei a 8. cikk 
által védett személyes szférának”.21

Nagyjából ugyanezen az időtávon belül az EJEB 
szembesült azzal a kérdéssel is, hogy az EJEE 8. 
cikke szerinti családi élet fogalma alkalmazható-e 
a hagyományos házasságon kívül eső, különnemű-
ek közötti kapcsolatra, és a 12. cikk által védett há-
zasságkötéshez és családalapításhoz való jog felme-
rül-e azonos neműek esetén. Az Elsholz v. Germany 
esetben megerősítette a bíróság, hogy a 8. cikk értel-
mében a család „nem korlátozódik a házasságon ala-
puló kapcsolatokra és kiterjedhet de facto »családi« 
kötelékekre is, amelyekben a felek házasságon kívül 
élnek együtt”,22 valamint hogy egy egymással rég-
óta együtt élő pár a 8. cikk védelmét kell hogy él-
vezze. ám amikor egy hosszú távú (tíz évet meg-
haladó), azonos neműek között fennálló kapcsolatot 
érintő eset került az EJEB elé, a testület arra jutott, 
hogy „az Egyezmény intézményeinek megállapodott 
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esetjoga alapján két férfi által létesített hosszú távú 
homoszexuális kapcsolat nem esik az Egyezmény 8. 
cikkének ama jogi hatálya alá, mely szerint a csalá-
di életet tiszteletben kell tartani […] A Bíróság úgy 
véli, annak ellenére, hogy tendencia figyelhető meg 
az európai államok egy részében a homoszexuálisok 
közötti stabil, de facto partnerkapcsolatok jogi és bí-
rósági elismerésére, figyelembe véve a részes államok 
közötti csekély közös nevezőt, ez olyan terület, ame-
lyen továbbra is széles mérlegelési jogkört élveznek 
(lásd Mata Estevez v. Spain [dec.], no. 56501/00, 
ECHR 2001-VI, további hivatkozásokkal.”

Ugyan a Goodwin v. the United Kingdom23 eset-
ben feloldott kérdés különbözik az itt vizsgált eset-
től, a két ügy mégis szorosan kapcsolódik egymás-
hoz a családdal, a házassággal kapcsolatos felfogás 
átalakulásának, illetve egyes személyek házasság-
kötési jogának vonatkozásában. A Goodwin-ügy-
ben a fennálló európai konszenzusra támaszkodva 
az EJEB megállapította, hogy az 
EJEE-ben lefektetett jogaik meg-
sértését valósítják meg, ha pusztán 
biológiai jellegzetességekre ala-
pozva a nemi átalakító műtéten 
átesett transzszexuálisoktól meg-
tagadják a házasságkötéshez való 
jogot. A bíróság ítéletében meg-
jelenő mögöttes logika legalább 
implicit módon azt tűnik sugallni, 
hogy amennyiben az európai nézetek tovább konver-
gálnak e téren, az EJEB nem habozna elszakadni a 
házasság és a családi élet kategóriáihoz kapcsolódó 
hagyományos felfogástól.

Az EJEB fordulópontot jelentő ítélete, amely 
megnyitotta az utat az azonos nemű kapcsolatok 
„családi élet” aspektusainak elismerése előtt, a Kar-
ner v. Austria ügy.24 Mivel az esetet a 8. cikk, a „la-
kás” tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezés 
értelmében döntötte el a bíróság, szándékosan ki-
maradt az indokolásból annak megállapítása, hogy 
a kérelmező hosszú távú kapcsolata családi életnek 
minősül-e.25 ám az EJEB érvelése arra vonatkozó-
an, hogy milyen standardok alkalmazandók az azo-
nos nemű párokkal való bánásmódban, implicit mó-
don azt sugallták, hogy a „család” létrejön ezekben 
a társulásokban. A kifejlesztett diszkriminációt el-
utasító standard nem zárja ki ugyan, hogy „elté-
rő bánásmódot igazoló, nyomós és legitim ok” le-
het a „hagyományosan értelmezett család védelme”, 
de az arányosság elve olyan intézkedéseket követelne 
(azokban az esetekben, amikor szexuális irányultság 
alapján kerül sor megkülönböztetésre), amelyek nem 
pusztán alkalmasak a megvalósítani kívánt cél eléré-
séhez, hanem kifejezetten szükségesek ahhoz.26

Az E.B. v. France esetben27 az EJEB egy továb-
bi implicit javaslatot tett a családi élet fogalmának az 
azonos nemű kapcsolatokra való alkalmazhatóságát 
illetően, mivel az ítélet indokolásában különös súlyt 
kapott az a tény, hogy a kérelmező „stabil és állan-
dó [azonos nemű] kapcsolatban él” (71. §), eltérően 
a Fretté v. France eset kérelmezőjétől.28

A homoszexuálisok „magánéletének” a 8. cikk 
alapján történő védelmét elismerő Dudgeon-íté-
let után harminc évvel, valamint hét évvel a Kar-
ner-döntés után, amely implicit módon sugallta a 
családi élet létezését az azonos nemű kapcsolatok-
ban, a Schalk and Kopf v. Austria esetben az EJEB 
végérvényesen leszögezte, hogy az azonos nemű pá-
rok minden kétséget kizáróan élvezik a 8. cikk ér-
telmében vett családi élet védelmét. Érdemes idézni 
az ítélet idevágó részét: „93. A Bíróság megállapítja, 
hogy 2001 óta, amikor a Mata Estevez ítélet kibo-
csátásra került, számos tagállamban következett be 

rohamos változás az azonos nemű 
párok iránti társadalmi attitűdök 
vonatkozásában. Azóta a tagálla-
mok jelentős részében az azonos 
nemű párok jogi elismerést kaptak 
[…] Az EU-jog egyes rendelkezé-
sei is tükrözik azt az erősödő ten-
denciát, hogy az azonos nemű pá-
rokat is a »család« fogalmába tar-
tozónak tekintik. […]

94. E fejlődésre való tekintettel a Bíróság mester-
kéltnek tartja annak a nézőpontnak a fenntartását, 
mely szerint a különböző nemű pároktól eltérően az 
azonos nemű párok nem élvezhetik a 8. cikk értel-
mében vett »családi életet«. Következésképpen a ké-
relmezők kapcsolatára – egy együtt élő, azonos ne-
mű pár, amely stabil, de facto partnerkapcsolatban él 
– a »családi élet« fogalma éppúgy vonatkozik, mint 
ahogyan egy különnemű párra ugyanebben a hely-
zetben.”29

Az EJEB esetjogának fejlődése a fent vázolt kér-
dések kapcsán világosan kirajzol egy óvatos, de sta-
bil tendenciát arra vonatkozóan, hogy a homoszexu-
álisokat és az azonos neműek közötti kapcsolatot az 
EJEE 8. és 14. cikkének védelme alá vonja. 

Három évtizednyi joggyakorlat Strasbourgban 
jelentős változásokat hozott az egyenlőséget illető 
kérdésekben és megerősítette a homoszexualitás-
ra vonatkozó nézetekben Európában bekövetkezett 
változást. Az azonos nemű párkapcsolatok immár 
nem számítanak bűnténynek, s bár nem is minő-
sülnek egy házasságkötés által formálisan megerő-
sített társulásnak, mindazonáltal legitimek és érde-
mesek a családi élet egyik formájaként európai vé-
delemre.

h A M I S  L E N N E  F E N N 
TARTANI AZT AZ ELVET, 
hOGY AZ AZONOS NEMÛ
EK ÉRZELMI ÉS SZExUÁ
LIS KApcSOLATA NEM ES
hET A cSALÁDI ÉLETNEK  
A 8. cIKK ÁLTAL VÉDETT 

KÖRÉbE.
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A M ESTER K ÉLT 
M EGKü LÖN bÖZTETÉS V ÉGE ÉS  

A cSA LÁ DI ÉLET FOGA LM ÁNA K  
ÚJ FELFOGÁSA

Az érzékeny erkölcsi, társadalmi és politikai viták-
ba történő bírósági beavatkozás ritkán jár egy pre-
cíziós endoszkópos műtéthez hasonlítható hatással. 
Függetlenül attól, hogy milyen óvatosan fogalmaz-
ták meg az ítéletet, az ilyen beavatkozást mindig ér-
zéketlen betolakodásnak fogják minősíteni. Ennek 
ellenére a Schalk és Kopf ítélet nem váltott ki jelentős 
nyilvános reakciót (sem ellenségeset, sem szívélye-
set), amit legjobban az a tény magyaráz meg, hogy 
az EJEB-nek ezzel a kérdéssel kapcsolatban sikerült 
ügyesen leképeznie az Európa Tanács tagállamainak 
fennálló status quóját. A megállapodott megközelí-
tést követve a bíróság a B. and L. v. the United King-
dom esetre30 utalva az ítéletben maga jegyezte meg, 
hogy „nem erőltethetik a saját döntésüket a nemze-
ti hatóságoké helyett, miután azok vannak a legjobb 
helyzetben saját társadalmuk szükségleteinek felmé-
résére és azok kielégítésére”.

Bár a korábbi esetjog (például a Karner- és az E.B-
.esetben) sugallta annak elismerését, hogy az azo-
nos nemű párok kapcsolatai a 8. cikk értelmében 
vett családi élet körébe tartoznak, 
azt egyúttal a lehető legmeggyő-
zőbb érv támasztotta alá: maga az 
alperes kormány is elismerte ezt.31 
Nemcsak a társadalmi és politikai 
nézetek változásai győzték meg az 
álláspont elfogadásáról az osztrák 
hatóságokat, hanem a magánélet 
kapcsolódó fogalmának az EJEB 
által kiterjesztett értelmezése is.

Ahogy ez a strasbourgi esetjog-
ban is megnyilvánul, az EJEE 8. cikke értelmében 
vett magánélet tág fogalom, amely egyebek között 
kiterjed a más emberekkel való kapcsolatok létreho-
zására és fejlesztésére,32 a nemi azonosulásra, a sze-
xuális irányultságra és a szexuális életre,33 a gyer-
mekvállalásra és annak mellőzésére vonatkozó dön-
tésre34  stb. való jogra. A puszta logika is azt sugallja, 
hogy az említett jogok szoros kapcsolatban állnak a 
családi élettel, és ezek összeadódása bizonyos hely-
zetekben a családnak az EJEE-ben foglalt értelme-
zése szerinti létezését támaszthatja alá.

Az EJEB hangsúlyos hivatkozása az európai 
konszenzus fennállására szintén hozzájárul az ítélet 
meggyőző erejéhez. A tagállamok többsége ugyan 
nem biztosít jogi elismerést az azonos neműek pár-
kapcsolatai számára – bár az ellenkező eset megha-
tározó érv lehetett volna az e kapcsolatok elismeré-

sére vonatkozó pozitív kötelezettség megállapításá-
hoz –, de a puszta tény, hogy a tagállamok 40%-a 
biztosít valamilyen formájú elismerést, s köztük 
egyesek még a házasságkötéshez való hozzáférést is, 
az alátámasztja a kialakulóban lévő konszenzust ar-
ra vonatkozóan, hogy a kérdést a 8. cikk családi élet 
fogalmának hatálya alá lehet vonni.

A különvéleményt megfogalmazók igencsak ész-
szerű kritikái ellenére jelentős teljesítménynek szá-
mít az azonos és a különnemű párok közötti „mes-
terkélt megkülönböztetés” felszámolása a Schalk és 
Kopf ítélet által. Különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy a bíróságot korlátozták egyfelől a Karner-dön-
tés követelményei, amelyek különösen nyomós indo-
kokat követelnek meg a szexuális irányultság alap-
ján történő megkülönböztetéshez, másfelől a tagál-
lamok változatlanul széles körű mérlegelési jogköre, 
amelyet nem lehetett volna korlátozni a fennálló eu-
rópai konszenzusra történő utalással. Az ítélet szavai 
maguk kínálják ennek legjobb szemléltetését: „[A] 
Bíróság abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy az 
azonos nemű párok éppúgy képesek stabil, elkötele-
zett kapcsolatra lépni, mint a különnemű párok. Kö-
vetkezésképpen a jogi elismerésre, valamint a kap-
csolatuk védelmére vonatkozó igényük kapcsán re-
leváns értelemben hasonló helyzetben vannak, mint 

a különnemű párok. […] A Bíró-
ság nem tudja megkerülni annak 
megállapítását, hogy kialakulóban 
van az azonos nemű párok jogi el-
ismerésére vonatkozó európai kon-
szenzus. Mi több, ez a tendencia 
rohamosan erősödött az elmúlt év-
tizedben. Mindazonáltal a tagálla-
mok többségében még nem adnak 
jogi elismerést az azonos nemű pá-
roknak. A szóban forgó kérdést te-

hát még mindig egy alakulóban lévő jognak kell te-
kinteni, amelyet nem övez megállapodott konszen-
zus, s melynek kapcsán a részes államoknak széles 
körű mérlegelési jogkörrel kell bírnia a törvényho-
zási változások időzítése kapcsán.”35

Ebben a bonyolult helyzetben a nagyobb fokú bí-
rói visszafogottságot részesítették előnyben az ak-
tivizmussal szemben, s ez minden kétséget kizáró-
an helyénvaló választás egy szupranacionális bíróság 
esetében, amelynek felelőssége, hogy az EJEE ré-
szes államai számára egységes standardokat alakít-
son ki. Valóban logikusnak tűnik, hogy a Dél-Afri-
kai Alkotmánybíróság36 és a kanadai bíróságok37 jó-
val markánsabb bírósági álláspontra helyezkedtek a 
nemzeti joghatóság keretei között.

A bírói visszafogottság és a bírói aktivizmus kö-
zötti különbségektől függetlenül az EJEB osztja az 

A NAGYObb FOKÚ bíRÓI 
VISSZAFOGOTTSÁGOT RÉ
SZESíTETTÉK ELÔNYbEN AZ 
AKTIVIZMUSSAL SZEMbEN, 
S EZ MINDEN KÉTSÉGET KI
ZÁRÓAN hELYÉNVALÓ VÁ
LASZTÁS EGY SZUpRANA
cIO NÁLIS bíRÓSÁG ESETÉ

bEN,
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említett bíróságok felfogását38 arra vonatkozóan, 
hogy mi minősül családi életnek. Az EJEE 8. cikke 
által védett modern európai család nem feltétlenül 
egy házasságon alapuló társulásra vonatkozik, ha-
nem két akár külön-, akár azonos nemű személy kö-
zötti folytatólagos és tartós kapcsolatra, amely egye-
bek között érzelmi kötelékeken, szexuális kapcsola-
ton és a közös élet egymással történő megosztásán 
alapul.39

Lehet plauzibilisen oly módon érvelni, hogy a 
modern európai társadalmaknak a családra, valamint 
a házasságra vonatkozó felfogásának változására te-
kintettel kívánatos a családi élet minden formájára 
kiterjedő széles körű, nem diszkriminatív jellegű jo-
gi elismerés. A felfogások ilyen változása nemcsak az 
azonos nemű – immár széleskörűen családként elfo-
gadott – kapcsolatok iránti befoga-
dóbb megközelítést foglalja magá-
ban, hanem a hagyományos, csa-
ládon alapuló modell átalakulását 
is. A modern Európában a házas-
ság helyett az együttélést választó 
különnemű párok rendre növek-
vő száma40 áll szemben azzal a sok 
azonos nemű párral, akik a házas-
ságot keresik az együttélés helyett.

Ahogy a gyakorlatban bebizonyosodott, ezek a 
tendenciák képesek egymás kölcsönös erősítésére és 
az európai családminták sokszínűségének elősegíté-
sére. Franciaországban például, ahol az azonos ne-
mű párokat segítő intézkedésként vezették be pac-
te civil de solidarité-t, az 1999 és 2007 között kötött 
szerződések mindössze 12%-át tették ki az azonos 
nemű párok,41 és erős bizonyíték van arra, hogy ez 
a tendencia stabil.42 Másfelől az Egyesült Király-
ságban, ahol a 2004-es polgári társkapcsolati tör-
vény elsősorban a házasságon kívüli kapcsolatban 
élő 4 millió különnemű partner igényeinek kívánt 
megfelelni,43 az azonos nemű párok javát szolgálta 
a jogszabálynak a nemeket tekintve semleges nyel-
vezete.

Ez a két gyakorlati példa (leegyszerűsítésük és 
korlátozott hatásuk ellenére) azt sugallja, hogy az 
akár külön-, akár azonos neműek közötti társas kap-
csolatok jogi elismerésének többféle formája, ame-
lyek készséggel felvállalják a családi élet modern ví-
zióját, várhatóan az egész európai társadalomra néz-
ve kedvezők lesznek, és nemcsak az elfogadást és 
elismerést igénylő azonos nemű párok számára. Eb-
ben az összefüggésben az EJEB szerepe az lenne, 
hogy alakítsa és támogassa ezt a fejlődést, biztosít-
va azt, hogy az egyezmény mint „élő dokumentum”, 
mindenkinek garantálhassa az egyenlőséget és az 
igazságosságot Európában.

KON K LÚZIÓ

Az azonos neműek kapcsolatának kérdése kétségkí-
vül az EJEB napirendjén marad a következő évek-
ben, hiszen fennmarad és várhatóan erősödni fog 
mind a bíróság által megállapított, kialakulóban lé-
vő európai konszenzus, mind pedig az azonos ne-
mű párok igénye az elismerésre. A Schalk and Kopf 
v. Austria esetben hozott ítélet, valamint az EJEE 8. 
és 14. cikkének keretében kifejtett esetjog fejlődése 
általában is azt mutatja, hogy a bíróság képes és haj-
landó megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.

Annak a ténynek az elismerése, hogy az azonos 
nemű kapcsolatok a 8. cikk értelmében vett csalá-
di élet fogalmába tartoznak, jelentős és világos meg-
erősítése az EJEE-ben védett család új víziójának. 

A családi élet immár nemcsak a 
házasságkötés követelménye alól 
szabadult fel, de az abba belépő 
személyek nemétől sem függ már. 
Így a család megkülönbözető jel-
legzetessége a folytatólagos és tar-
tós emocionális kötelékeken, sze-
xuális kapcsolaton és a közös élet 
megosztásán alapuló kapcsolat két 
személy között, legyenek azok azo-

nos vagy különneműek.
Bár a Schalk és Kopf esetben hozott ítélet nem is-

meri el az azonos nemű párok házasságkötéshez való 
jogát, sem pedig a tagállamoknak e kapcsolatok jogi 
elismerésére vonatkozó kötelességét, az EJEB indo-
kolása azt sugallja, hogy a kérdésben megmutatkozó 
növekvő európai konszenzus megváltoztathatja ezt a 
helyeztet. A homoszexualitás megítélése Európában 
drasztikus mértékben átalakult, mióta az EJEE-t 
1950-ben elfogadták, és az EJEB, bár némi óvatos-
sággal, de konzekvensen hajlandónak bizonyult kö-
vetni ezt a változást. Ezen felül semmilyen arra uta-
ló jel nincs, hogy az európai bíróság megközelítése 
változna a jövőben.

(Fordította: Győri Gábor)
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