
Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott

tíz új tagállamé közül pillanatnyilag a magyar jogrend

biztosítja a legszélesebb körû védelmet a melegek-

nek.1 Az új tagállamok közül egyedül Magyarország is-

meri el a melegek élettársi viszonyát.2 Az tény, hogy

a magyar jogban ez nem jelent regisztrált élettársi vi-

szonyt, mint például a dán, a francia a német, a por-

tugál vagy a svéd megoldás, és végképp nem beszél-

hetünk melegházasságról olyan értelemben, ahogyan

a holland jogban szerepel. Ezen a helyzeten kíván

változtatni a kisebbik kormánypárt: az SZDSZ 2005.

április végi bejelentése szerint a párt a közeljövôben

törvényjavaslatot kíván benyújtani a regisztrált élet-

társi kapcsolatról.3

Az alábbiakban nem tekintem át részletesen a me-

legek házasságkötésére vagy regisztrált élettársi kap-

csolatára vonatkozó egyes külföldi szabályozásai meg-

oldásokat. Ehelyett egyrészt azt vizsgálom, mennyi-

ben illik bele a melegek regisztrált élettársi kapcsola-

tának jogi elismerésére irányuló javaslat a melegjogok

védelmének magyar karriertörténetébe. Ezt követô-

en áttekintem, hogy a meleg párok státuszának jogi

elismerése során milyen külföldi vagy nemzetközi bí-

rói és emberi jogi fórumokat megjárt érvek és meg-

fontolások hangolhatók össze leginkább a magyar al-

kotmány rendelkezéseivel. Bár a külföldi példák né-

melyike erôsen kontextusfüggô, a jelen írás keretei és

korlátai nem adnak lehetôséget az egyes nemzeti

összefüggések és háttértörténetek részletes ismerte-

tésére.

M A G Y A R  J O G I  F E J L E M É N Y E K

Amikor a melegek jogaira terelôdik a szó, a büszke

magyar EU-polgár hajlamos elégedetten körülnézni a

köztársaság háza táján. 1995-ben az Alkotmánybíróság

elutasította ugyan azt az indítványt, amely a házasság

férfi és nô életközösségére utaló törvényi meghatáro-

zását támadta, de ezzel egy idôben az AB kimondta,

hogy „két személy tartós életközössége megvalósít-

hat olyan értékeket, hogy az érintettek személyi mél-

tóságának egyenlô figyelembevétele alapján az együtt

élô személyek nemétôl függetlenül igényt tarthat jo-

gi elismerésre”.4 E határozat nyomán 1996-ban az

Országgyûlés ezt az értéket végül azzal ismerte el,

hogy a Polgári törvénykönyv (Ptk.) élettársi kapcso-

latról szóló értelmezô rendelkezését módosította.5

Az AB újabb határozataiban Németh János elnök-

lete alatt elôször kivette a természet elleni fajtalansá-

got mint elkövetési magatartást a vérfertôzés bûncse-

lekményi tényállása körébôl,6 majd 2002-ben meg-

semmisítette a Büntetô törvénykönyv (Btk.) termé-

szet elleni fajtalanságra és természet elleni erôszakos

fajtalanságra vonatkozó rendelkezéseit, ezzel egysé-

gesítve a hetero- és homoszexuális kapcsolatokra

megállapított beleegyezési korhatárt.7 Mintha ver-

senyt futna az EU-csatlakozást megelôzôen felgyor-

sult idôvel, 2003-ban széles körû szakmai és társadal-

mi egyeztetést követôen az Országgyûlés elfogadta az

egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômoz-

dításáról szóló törvényt,8 ezzel kifejezetten megtilt-

va a szexuális irányultságon, valamint a nemi identi-

táson alapuló megkülönböztetést.9

E sikertörténetben szinte kezd elhalványulni az

AB Sólyom éveiben született „Szivárvány”-határoza-

tának jelentôsége.10 Az említett megállapítások és fej-

lemények tükrében újabban talán mégsem tûnik

annyira jelentôsnek, hogy az AB a fiatalkorúak egye-

sülési szabadságának korlátozását indokoltnak találta,

figyelemmel a gyermekek szexuális fejlôdésének sa-

játosságaira és korlátozott belátási képességére, külö-

nösen ami a homoszexualitás nyílt vállalása esetén a

társadalmi következményei felmérését és az errôl va-

ló felelôs döntést illeti.11 S valóban, a közelmúlt ma-

gyar melegjogi fejleményeinek ismeretében majd-

hogynem meglepô, hogy az új Polgári törvénykönyv

kilátásba helyezett családjogi könyvének koncepció-

ja – a nemüket megváltoztató személyek házasságá-

ról szólva – kifejezetten hangsúlyozza, hogy a házas-

ság férfi és nô közössége. Az élettársi viszonyról szól-

va a koncepció megemlíti, hogy külföldön szembetû-

nôen terjed a regisztrált élettársi kapcsolat intézmé-

nye (egyes országokban kifejezetten azonos nemû

pároknak fenntartva), majd leszögezi: „A Koncepció

nem javasolja regisztrált élettársi kapcsolatok beveze-

tését. (Nem lehet elzárni természetesen az együtt

élôket attól, hogy közokiratban egymást élettársként

elismerô nyilatkozatot tegyenek, vagy e kapcsolatuk-

ról a jegyzôtôl kérjenek »tanúsítványt«.)”12
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Az új polgári törvénykönyv koncepciójának sorai

között olvasva elsôre látásra is kitûnik, hogy az alko-

tók nem voltak elragadtatva a melegházasság vagy

épp a melegek regisztrált párkapcsolatának gondola-

tától. A koncepció központi kérdései között megtalál-

ható viszont az egyházi házasságkötések érvényessé-

gének problémája, illetve egy sor gyermekvédelmi és

házassági vagyonjogi újítás. Ebbôl a jóindulatú olva-

só számára csupán az következik, hogy a koncepció

szerzôi a melegek regisztrált párkapcsolatának beve-

zetésével járó fejtörést szívesebben bíznák másra. A

büszkélkedést egy idôre félretéve a magyar EU-pol-

gár e ponton tehát elgondolkozhat, az új Polgári

törvénykönyv koncepciójának határain túl milyen

utak vezethetnek a meleg párok státuszának jogi el-

ismerése felé.

A Z  E U R Ó P A I  K Ö V E T E L M É N Y E K
B I Z O N Y T A L A N S Á G A I

Az utóbbi idôben divat az EU-csatlakozásra fogni a

magyar jogalkotás apróbb és nagyobb, kellemes vagy

éppen kényelmetlen fordulatait. Ezért nem is okoz

különösebb megütközést a kijelentést: az AB-nak a

természet elleni fajtalanságról szóló 2002-es határoza-

ta, valamint az egyenlô bánásmódról szóló törvény az

EU-csatlakozás gyümölcse. A csatlakozási tárgyalások

során az Európai Parlament egyértelmûvé tette, hogy

a hetero- és homoszexuális kapcsolatok azonos bele-

egyezési korhatára a magyar csatlakozás egyik feltéte-

le, amire az Európai Parlament határozataiban több-

ször is nyomatékosan felhívta a csatlakozó államok,

köztük Magyarország figyelmét.13 Mivel a természet

elleni fajtalanságról szóló döntésében – más külföldi

és nemzetközi források mellett – az AB említést is

tett ezekrôl az európai parlamenti határozatokról, az

EU-csatlakozás hatása nem elhanyagolható az AB

döntésének értékelésekor. Az egyenlô bánásmódról

szóló törvény több helyen is említi, illetve feltünteti

az Európai Közösségek azon jogszabályait, amelyek-

nek az új magyar szabályozás méltó megfelelôjévé kí-

ván válni.14

A valóságban tehát nem túlzás talán azt állítani,

hogy az AB döntése, illetve az egyelô bánásmódról

szóló törvény megalkotása egyaránt jó példája az EU

kibôvítésével foglalkozó szakirodalomban a „csatla-

kozást megelôzô feltételességnek” (pre accession con-
ditionality) nevezett jelenségnek, ami ösztönzôleg hat

az EU-hoz csatlakozni kívánó államok együttmûkö-

dési hajlandóságára, már ami az acquis elfogadását il-

leti. A frissen csatlakozott tagállamok együttmûködé-

si hajlandósága a csatlakozást követôen várhatóan je-

lentôsen csökken. Ezt a veszélyt kívánta – az EU ki-

bôvítésének történetében elôször – valamelyest kikü-

szöbölni a csatlakozási okmány 38. cikke, amely lehe-

tôvé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a csat-

lakozást követô három évig „megfelelô lépéseket” te-

gyen az új tagállam kötelezettségeinek teljesítése ér-

dekében.15

Bár ez a rendelkezés elsô ránézésre ijesztônek tûn-

het, érdemes megjegyezni, hogy a csatlakozási ok-

mány 38. cikke nem jelöli meg közelebbrôl a „meg-

felelô lépéseket”. A meleg párkapcsolatok tagállami

elismerésének problémakörében a 38. cikk alkalma-

zásának másik kétes pontja, hogy e tárgyban az Eu-

rópai Közösségek, valamint az unió joganyaga igen

kevés iránymutatást, és ha lehet, még ennél is keve-

sebb szabályt tartalmaz. Az amszterdami szerzôdés

13. cikke külön is nevesíti ugyan a nemi irányultsá-

gon alapuló megkülönböztetést a diszkrimináció ese-

tei között, ennek a rendelkezésnek azonban nincsen

közvetlen hatálya. Koen Leanerts szerint a 13. cikk

olyan további alapot jelent, amely lehetôvé teszi a

Tanács számára, hogy fellépjen a diszkrimináció el-

len a közösségi jog határain belül.16 Itt érdemes meg-

jegyezni, hogy a nizzai karta 21. cikke nevesíti ugyan

a nemi irányultságon alapuló megkülönböztetést,

egyéb rendelkezései azonban különös hangsúlyt fek-

tetnek a nemek közötti egyenlôségre (23. cikk), vala-

mint a házasság és a család védelmére (különösen a

9. és a 33. cikk).17

Az Európai Bíróság (EB) hozott azonban néhány

ítéletet a melegekkel szembeni foglalkoztatási diszk-

rimináció tárgyában, amelyek egyértelmûen azt jel-

zik, bár a melegek párkapcsolatának szabályozása

nem tartozik közvetlenül az EU hatáskörébe, a

munkaügyi jogviták egy részében a meleg párok

tagállami jogi státusza kihatással van munkapiaci

helyzetükre, s mint ilyen, az EB figyelmét sem kerül-

heti el. Az EB ilyen tárgyú döntéseit azonban nagy-

mértékû – gyakran formalizmussal alátámasztott –

óvatosság jellemzi.18 A sokat kritizált Grant kontra

South-West Trains ügyben19 az EB megállapította,

hogy nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetést az

a munkáltatói elôírás, amely a házastársaknak biztosí-

tott, jövedelemnek minôsülô utazási támogatást nem

biztosítja az azonos nemû élettárs számára is. Az EB

szerint mivel az azonos nemû élettársak kizárása fér-

fiakra és nôkre egyaránt vonatkozik, nem történt ne-

mi alapú diszkrimináció.20 Hangsúlyozandó, hogy a

Grant-ügyben az EB az EK-szerzôdés 119. (új 141.)

cikkére, illetve a Tanács 75/117/EG21 és 76/

207/EGK22 irányelveire alapozta döntését, vagyis

olyan rendelkezésekre, amelyek kifejezetten a férfi-

ak és nôk egyenlôségét mondják ki. A Tanács

2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahe-

lyi bánásmód általános kereteinek létrehozásáról
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ugyan kifejezetten nevesíti a nemi irányultság szerin-

ti megkülönböztetés tilalmát,23 az EB-nek azonban

még nem nyílt alkalma az irányelv e rendelkezésé-

nek alkalmazására.24

Az EB újabb ügyekben jóval közelebb sodródott a

tagállamoknak az élettársi kapcsolatra, illetve házas-

ságra vonatkozó szabályaihoz. A D. kontra Svéd-

ország25 ügyben az EB kimondta, hogy a meleg pár

svéd jog szerint regisztrált élettársi kapcsolata nem

minôsül „házasságnak” a Közösségek saját személy-

zeti szabályzata alkalmazásában.26 Ez a döntés nem-

csak az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) jog-

gyakorlatával ellentétes, de eltér az EB-nek a transz-

szexuális és transznemû személyek jogaira nézve ki-

alakított saját álláspontjától is.27 A Európai Bíróság

legutóbb a K. B. kontra NHS Pensions Agency28 ügy-

ben kimondta, hogy az Egyesült Királyságnak azok a

jogszabályai, amelyek nem teszik lehetôvé a transz-

nemûek számára az új nemüknek megfelelô (hetero-

szexuális) házasságkötést, és ezáltal kizárják ôket pél-

dául az özvegyi nyugdíjra jogosultak körébôl, nem

egyeztethetôk össze az EK-szerzôdés 141. (régi 119.)

cikkével.29 Ez az álláspont az EB által is bevallottan30

megfelel az EJEB korábbi, a Goodwin-ügyben31 ho-

zott döntésének. Az ügyben az EJEB az Emberi jo-

gok európai egyezménye 8. cikkének sérelmét meg-

állapítva elmarasztalta az Egyesült Királyságot, ami-

ért megtagadta a transznemû személyek új nemének

megfelelô születési anyakönyvi kivonat kiállítását,

megakadályozva ezzel, hogy új nemüknek megfele-

lôen (heteroszexuális) házasságot kössenek.

Megállapítható tehát, hogy bár az Európai Közös-

ségek joganyaga gazdag a foglalkoztatási diszkrimi-

náció tilalmára vonatkozó szabályokban, ezek a sza-

bályok a melegek jövedelmi, illetve a meleg élet-

társak vagyoni viszonyait érintô rendelkezéseken túl

nem nyújtanak iránymutatást, és különösen nem

kötelezik a csatlakozó vagy az új tagállamokat az

azonos nemû párok élettársi viszonyainak elismeré-

sére. A gyakorlatban mindez annyit jelent, hogy mi-

közben a magyar politikai és jogi elitek számára is

egyre egyértelmûbbé válnak a közösségi szabályozás

bizonytalanságai, továbbá immár teljes pompájában

megmutatkozott az EB meglepôen gyenge önálló

beavatkozási hajlandósága, a csatlakozást követôen

elôreláthatólag az EU felôl érkezô (vélt vagy valós)

politikai nyomás csökken majd az azonos nemû pá-

rok együttélésének legalizálása tekintetében. Nem

csoda tehát, hogy a magyar politikai elit kissé kény-

szeredett 2003. augusztusi felbuzdulása óta32 kevés

szó esett kormánykörökben a melegek párkapcso-

latának intenzívebb jogi elismerésérôl. Ebbe a kom-

fortos hallgatásba csobbant bele az SZDSZ április

végi felvetése.

A  C S A L Á D  I N T É Z M É N Y E  É S  A
M E L E G E K

E hír hallatán érdemes tehát alaposabban szemügyre

venni a magyar alkotmány rendelkezéseit és az alkot-

mánybírósági gyakorlat iránymutatását, külföldi ta-

pasztalatok és példák tükrében.

Az alkotmány 70/A. szakasza tiltja ugyan a hátrá-

nyos megkülönböztetést, bár kifejezetten nem neve-

síti a nemi identitást vagy irányultságot a diszkrimi-

náció alkotmányosan tilalmazott formái között. A ne-

mi identitáson vagy irányultságon alapuló megkülön-

böztetés mint „egyéb helyzet” szerinti különbségté-

tel kerülhet be az alkotmányjogi köztudatba. E tekin-

tetben a magyar alkotmány egyébként nem tér el a

legtöbb nyugati alkotmánytól. A nemi irányultság

szerinti megkülönböztetés kifejezett tilalmát kimon-

dó dél-afrikai alkotmány [9(3) cikk] üdítô kivételnek

számít a sorban. A külföldi bíróságok azonban kife-

jezett alkotmányi rendelkezés vagy tiltás hiányában

is kimondták a nemi irányultság szerinti diszkriminá-

ció tilalmát.33

A magyar alkotmány továbbá kifejezetten védi a

„család és a házasság intézményét”, de nem biztosít

alapjogot a házasságkötéshez.34 Az AB 1995-ben kifej-

tett álláspontja szerint „a házasság intézménye kultú-

ránkban és jogunkban is hagyományosan férfi és nô

életközössége. Ez az életközösség tipikusan közös

gyermekek születését és a családban való felnevelé-

sét célozza, amellett, hogy a házastársak kölcsönös

gondoskodásban és támogatásban élésének is kerete.

A gyermekek nemzésére és szülésére való képesség

nem fogalmi eleme és nem feltétele a házasságnak,

de a házasság eredeti és tipikus rendeltetésébôl folyó-

an a házastársak különnemûsége igen. A házasság in-

tézményét az állam arra tekintettel is részesíti alkot-

mányos védelemben, hogy elôsegítse a házastársak

számára a közös gyermekkel is rendelkezô család ala-

pítását.”35 Az állam AB által említett kötelezettsége

mint intézményvédelmi kötelezettség jelenik meg,

esetenként szembekerülve a diszkrimináció tilalmá-

val, illetve mások alapjogaival.

Bár az AB által használt házasságfogalom meglehe-

tôsen hagyománytisztelô (konzervatív), a magyar AB

távolról sincs egyedül azzal a felfogással, amely a há-

zasságot a gyermekáldás és gyermeknevelés fóruma-

ként azonosítja. A házasság e meghatározását követte

La Forest bíró az Egan-ügyben. La Forest szerint „a

házasság emberemlékezet óta a jogi hagyományaink

olyan biztos alapját képezi, amely önmagában is nagy

múltú filozófiai és vallási hagyományokat tükröz. De

[a házasság] végsô raison d’être-e mindezeket megha-

ladva abban a biológiai és társadalmi valóságban gyö-

kerezik, hogy a heteroszexuális párok egyedülálló ké-
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pessége a szaporodás, hogy a legtöbb gyermek ilyen

kapcsolatok eredménye, és hogy [a gyermekekrôl] ál-

talában ilyen kapcsolatokban élôk gondoskodnak.

Ebben az értelemben a házasság természeténél fog-

va heteroszexuális.”36 Könnyen belátható, hogy a

nyugati kultúrkörben elterjedt hagyományos család-

fogalom alkotmányjogi szempontú vizsgálata (a

kérdésfeltevés természeténél fogva) alkalmatlan a

nem heteroszexuális családmodell kezelésére. Ezt a

közel sem forradalmi megállapítást a Massachusetts

állambeli Legfelsôbb Bíróság tette a Goodridge kont-

ra Department of Health ügyben.37

Nyilvánvaló, hogy a meleg emberpárok élettársi

közösségének jogi elismerésérôl szólva a házasságfo-

galom komoly buktatókat hordoz, amelyeket végsô

soron azzal az egyszerû és elegáns megoldással lehet

kikerülni, hogy „hívjuk az új jogintézményt bármi

másnak, csak ne házasságnak”. A francia Alkotmány-

tanács regisztrált párkapcsolatokra vonatkozó dönté-

se is igazolja: az új elnevezéssel egyszerûen megszûn-

het a házasság és a melegek regisztrált párkapcsolatá-

nak összehasonlítása.38 A legtöbb törvényhozás tehát

egy huszárvágással megszabadíthatja a melegeket (és

végsô soron a politikai közösséget) a házasság mint

olyan természetérôl és végsô értelmérôl folytatott fi-

lozófiai, vallási és erkölcsi meggyôzôdésekkel, és leg-

inkább ki nem mondott, de mélyen gyökerezô félel-

mekkel sûrûn átszôtt érzelem- és elôítéletdús, mega-

lázó csörtéktôl sem mentes pengeváltásoktól. Ez

utóbbi megállapítással nem kívánom azt sugallni,

hogy a magyar politikai közösség vagy a közbeszéd

nem elég érett a házasságról szóló eszmecserére, és

végképp nem kívánom azt implikálni, hogy az AB ál-

tal 1995-ben felvázolt házasságfogalom nem érett

meg az újragondolásra.

A közbeszéd jelenlegi állapotára figyelemmel

azonban nehezen elképzelhetô, hogy a meleg párok

jogi státuszának apropóján a házasságról mint olyan-

ról olyan közös gondolkodás folytatható, amely lega-

lább kiindulásképp elfogadja, hogy – a kanadai

L’Heureux-Dubé bíró szavaival élve – „a család kü-

lönbözô embereknek mást jelent, és a hagyományos

családi formák el nem fogadását nagyon sok megfon-

tolás indokolhatja – olyan megfontolások, amelyek

egyaránt érvényesek és egyaránt méltók a figyelem-

re, a tiszteletre, a megfontolásra és a jogi védelem-

re”.39 Kétségtelen, hogy a házasság fogalmáról folyta-

tott legfelvilágosultabb eszmecsere is vezethet arra az

eredményre, hogy amit a meleg párok szeretnének,

az egy másik, kevésbé terhelt fogalommal jobban le-

írható. Érdemes azonban szem elôtt tartani, hogy egy

ilyen önálló nyelvi jelig akkor is eljuthatunk, ha a há-

zasságról folytatott gondolkodástól függetlenül indu-

lunk a keresésére. A továbbiakban olyan tapasztalato-

kat kísérlek meg röviden összegezni, amelyek a

melegjogok külföldi bíróságok elôtti érvényesítésére

irányuló kísérletekbôl a magyar érintettek számára

hasznosak lehetnek.

Az új elnevezésig a bíróságok tárgyalótermein ke-

resztül vezetô út olyan jogvitákkal van szegélyezve,

amelyekben meleg párok vagy élettársak a diszkrimi-

náció alkotmányos tilalmára hivatkozva kísérlik meg

megszerezni, ami a házastársaknak a jog szerint jár. A

házasságfogalom közvetve vagy közvetlenül elemévé

válik mindazon bírói és alkotmányjogi érveléseknek,

amelyek a melegeket érô megkülönböztetô bánás-

mód vizsgálata során a megfelelô összehasonlítási ala-

pot keresve heteroszexuális és homoszexuális párok

helyzetét hasonlítják össze. 

Ha a meleg párok viszonyát és helyzetét vagy a

házaspárokéval, vagy a heteroszexuális élettársi kap-

csolatban élôkével vetik össze, a melegek egyik

összehasonlításból sem kerülhetnek ki jól. A mele-

gek biológiai alapon eleve nem felelnek meg a há-

zasság hagyományos definíciójának. Ahogy azt az

alábbi példák jól szemléltetik, a meleg párok a he-

teroszexuálisok élettársi viszonyával való összeha-

sonlítás során is csak átmenetileg maradnak verseny-

ben.

A kanadai La Forest bírónak az Egan-ügyben ki-

fejtett álláspontja egybeesik a kanadai Gonthier bíró-

nak a Miron- ügyhöz40 fûzött különvéleményében a

házasságról kifejtett nézeteivel. A Miron- és az Egan-

ügy közötti, nem elhanyagolható különbség jól mu-

tatja a diszkriminációs ügyekben végzett összemérics-

kélés gyenge pontját. A Miron-ügyben a kanadai

Legfelsôbb Bíróságnak arról kellett döntenie, megil-

leti-e az együtt élô heteroszexuális élettársat az a

balesetbiztosítás, amely a biztosítási szerzôdés szöve-

ge szerint a házastársnak jár. Az Egan-ügyben pedig

az volt a kérdés, jár-e az együtt élô azonos nemû élet-

társnak a házastársakat megilletô házastársi öregségi

nyugdíj. A Miron-ügy tényeinek ismeretében nem

igazán kifogásolható, ha az eljáró bíró nem sorolja a

házastársakat és az élettársakat egy csoportba, mond-

ván, aki úgy dönt, nem köt házasságot, viselje emelt

fôvel döntése következményeit, így igazolva a házas-

társak elônyösebb jogi helyzetét.41 Ezt a gondo-

latmenetet követte az ENSZ Emberi Jogi Bizottsá-

ga is. A testületnek a szociális juttatások tekintetében

kialakított gyakorlata szerint nem sérti a 26. cikket a

házastársak és az élettársak közötti különbségtétel, ha

az élettársaknak lehetôségük lett volna összeházasod-

ni, de ezt nem tették, mivel nem kívánták vállalni a

házasságból fakadó kötelezettségeket.42

Ez a gondolatmenet viszont nehezen tartható az

Egan-ügy tényeinek figyelmes szemrevételezésekor.

Egan úr ugyanis nem egyszerûen élettárs, hanem
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olyan élettárs, aki a jog biztosította lehetôség hiányá-

ban soha nem dönthetett úgy, hogy üsse kô, elve-

szem John Nesbittet. A heteroszexuális és homosze-

xuális élettársi kapcsolatok ilyetén összehasonlíthatat-

lanságára legszemléletesebben a dél-afrikai Alkot-

mánybíróság világított rá a Satchwell-ügyben, amely-

ben Madala bíró kijelentette, hogy az egyenlô bánás-

mód megítélése szempontjából a meleg párokat nem

lehet azonosan kezelni a házasságon kívül élô hetero-

szexuálisokkal, mivel a melegek ha akarnak sem tud-

nak összeházasodni Dél-Afrikában.43 Madala bíró

egyúttal emlékeztetett, hogy az az érv, mely szerint a

melegek is házasodhatnak, egyszerûen értelmetlen

mindaddig, amíg ellentétes nemû párt választanak.44

(Ez utóbbi döntések fényében nem meglepô, hogy

2004 végén a dél-afrikai Fellebbviteli Bíróság lehetô-

vé tette, hogy a melegek a common law szerint elis-

mert élettársi kapcsolatot létesítsenek.45)

A nemi irányultság miatti diszkrimináción alapuló

érvelés a nemzeti bíróságok elôtt különösen azokban

az ügyekben volt sikeres, amelyekben a meleg párok

vagy élettársak olyan vagyoni jogokat kívántak érvé-

nyesíteni, amelyeket jogszabály vagy egyéb szolgál-

tató házastársaknak juttatott. A Danilowitz-ügyben46

az izraeli Legfelsôbb Bíróság kimondta, hogy a

munkavállaló házastársát munkáltatói juttatásként

megilletô repülôjegy a munkavállaló meleg élettársát

is megilleti. Újabban az M. kontra H. ügyben47

mondta ki a kanadai Legfelsôbb Bíróság, hogy a

házastársakat és heteroszexuális élettársakat törvény

szerint megilletô tartásból nem lehet kizárni a meleg

élettársakat. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a

Young kontra Ausztrália ügyben48 szintén úgy találta,

hogy a veteránok házastársainak nyújtott özvegyi

nyugdíjból ésszerû és objektív indokolás hiányában

nem lehet kizárni a meleg élettársat.

A bíróságok azonban jóval visszafogottabbak, ami-

kor meleg indítványozók vagy párok gyermekfelü-

gyelettel vagy örökbefogadással kapcsolatban fordul-

nak bírósághoz. Ezekben az ügyekben a meleg egyé-

nek vagy párok jogain túl a bíróságok ugyanis – igen

helyesen – mérlegelik a gyermekek jogait. A mérle-

gelés során azonban gyakran szinte észrevétlenül en-

gedik át magukat elôítéleteiknek és a gyermekáldást

és a megfelelô nevelést egyedül biztosítani képes he-

teroszexuális családmodell (avagy, valamivel éleseb-

ben fogalmazva, a korábban már említett fajfenn-

tartási retorika) álomképének.

A magyar Alkotmánybíróság Szivárvány-határoza-

ta a gyermekek, illetve fiatalkorúak egyesülési jogá-

nak körében fejtette ki az állam gyermekvédelmi kö-

telezettségeire vonatkozó alapvetését a homoszexuá-

lis közegbe (egyesületbe) kerülô gyermekekkel

összefüggésben.49 Ennek kapcsán Halmai Gábor

megjegyezte, hogy „ha egyébként elfogadnánk az

Alkotmánybíróságnak azt az érvelését, mely szerint a

»homoszexualitással kapcsolatos« fiatalkori befolyá-

sok kockázatával szemben a gyermeket jogai korláto-

zása árán is meg kell védeni, akkor minden további

nélkül megszüntethetô lenne a homoszexuális szülô

felügyeleti joga, vagy minden homoszexuális tanár el-

bocsátható lenne állásából. Hiszen az ô hatásuk nyil-

ván lényegesen nagyobb a gyermekek személyi-

ségfejlôdésére, mint bármilyen érdekképviseleti szer-

vezeté lehet.”50 E tekintetben említésre méltó, hogy

az 1996. évi Ptk.-módosítást egyebekben üdvözlô

ombudsmani vélemény például külön hangsúlyozta,

hogy az élettársi kapcsolat kiterjesztett meghatározá-

sa sértheti a gyermekek jogait.51

A meleg szülô gyermekfelügyeleti jogaira nézve az

EJEB egyértelmû iránymutatást adott, amelyet a ma-

gyar családjogi kodifikáció sem hagyhat figyelmen kí-

vül. Az EJEB szerint az Emberi jogok európai egyez-

ménye 8. és 14. cikkének megszegését jelenti, ha a

házasság felbontása során a nemzeti bíróság pusztán

azért ítéli a gyermekfelügyeleti jogot az anyának,

mert az apa homoszexuális kapcsolatban él. Az ügy-

ben az EJEB külön figyelmet szentelt a portugál má-

sodfokú bíróság azon kijelentéseinek, mely szerint „a

gyermeknek hagyományos portugál családban kell

felnônie”, illetve „nem a bíróság feladata annak meg-

ítélése, hogy a homoszexualitás betegség-e, illetve

hogy ez azonos nemû személyekhez való nemi von-

zódást jelent-e. Mindkét eset abnormális, és a gyer-

mekek nem nôhetnek fel abnormális helyzetek ár-

nyékában.” Az EJEB szerint – a kormány álláspont-

jától eltérôen – ezek nem tekinthetôk szerencsétle-

nül vagy rosszul megfogalmazott, az ügy szempontjá-

ból jelentéktelen megállapításoknak. Az EJEB úgy

találta, ezek a megállapítások központi szerepet ját-

szottak a másodfokú bíróság döntésében. Ezt az is

alátámasztja, hogy a másodfokú bíróság ítéletében ki-

fejezetten figyelmeztette az apát, a láthatás során ne

utaljon rá, hogy egy másik férfival él olyan körülmé-

nyek között, amelyek „férj és feleség körülményeire

emlékeztetnek”.52

Az EJEB álláspontja sokkal nagyobb döntési sza-

badságot enged a tagállamoknak az egyedülálló me-

leg személyekre vonatkozó örökbefogadási szabályok

kialakítása során. Az EJEB szerint a 8. és 14. cikk szé-

les mérlegelési jogosultságot (margin of appreciation)
biztosít az államoknak az egyedülálló homoszexuális

személyek örökbefogadási jogosultságának meghatá-

rozására, mivel erre nézve nem alakult ki konszen-

zus.53 Bár úgy tûnik, e tekintetben az európai mini-

mum megállapítása még várat magára, itt is érdemes

emlékeztetni az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának

azon megállapítására, mely szerint az állam széles
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mérlegelési jogköre nem tekinthetô korlátlannak

pusztán azon az alapon, hogy az állam a melegek ma-

gánszférához való jogát erkölcsi alapon korlátozza.54

Az erkölcsi alapú jogkorlátozás, különösen a melegek

jogai esetében, nehezen egyeztethetô össze az állam

semlegességének alapvetô követelményével.

Tekintettel a nemzetközi konszenzus hiányára, a

meleg párok örökbefogadási jogának kapcsán a dél-

afrikai Alkotmánybíróság Du Toit-döntése55 érde-

mel figyelmet. A döntés során a testület alkalmazta

többek között az alkotmány azon rendelkezéseit,

amelyek biztosítják a gyermekek jogát a családhoz

[28(1)(b)], valamint a 28(2) bekezdést, mely szerint

a gyermeket érintô döntésekben a gyermek minde-

nek felett álló érdekét kell érvényre juttatni. A dél-

afrikai alkotmány e rendelkezései lényegében azo-

kat a jogokat biztosítják, amelyeket a gyermekek jo-

gairól szóló New York-i egyezmény is rögzít.56 Az

Alkotmánybíróság szerint a dél-afrikai alkotmány-

ban rögzített családfogalom meghatározásakor szá-

mot kell vetni azzal a ténnyel, hogy a család fogal-

ma a társadalmi gyakorlattal együtt változik, továb-

bá a társas együttélés számos formája alkalmas „csa-

ládi életként” való elismerésre.57 Az örökbefogadás

célja, hogy a gyermek fejlôdéséhez szükséges stabil,

elkötelezett, szeretetteljes és támogató közeget biz-

tosítson, amely a gyermek fejlôdésének záloga. A

dél-afrikai Alkotmánybíróság kimondta, hogy a me-

leg párok kizárása az örökbefogadásból nem egyez-

tethetô össze az örökbefogadás céljával, és ellenté-

tes a gyermek mindenek felett álló érdekével, mi-

vel mechanikusan kizárhatja a legalkalmasabb sze-

mélyeket az örökbefogadásból.58 Az Alkotmány-

bíróság végezetül megjegyezte, hogy léteznek olyan

jogi megoldások, amelyek a gyermek mindenek fe-

lett álló érdekét abban az esetben is meg tudják vé-

deni, ha az örökbefogadó meleg pár kapcsolata fel-

bomlik.59

A Du Toit-döntés idézett megállapításai azért fi-

gyelemre méltók, mert jól példázzák, hogy az Alkot-

mánybíróság mindaddig az alkotmányszöveg foglya

marad, amíg nem képes eltávolodni az egyes fogal-

mak már-már mágikus „hagyományos” értelmezésé-

tôl. Látható, hogy a családfogalom értelmezése köz-

ponti szerephez jutott a határozatban. A családfoga-

lom aktualizálását a bíróság ugyanazon elvek mentén

végezte, mint a gyermek mindenek felett álló érde-

kének felmérését. A kontraszt a magyar AB család-

fogalma és gyermekvédelmi víziója, vagy a portugál

másodfokú bíróság álláspontja és a dél-afrikai Alkot-

mánybíróság megközelítése között tökéletesen il-

lusztrálja a családi együttélést körülbástyázó hagyo-

mányos fogalmakkal folytatott bírói szójáték minden

veszélyét és erényét.

A Z  E M B E R I  M É L T Ó S Á G O N  
A L A P U L Ó  M E G K Ö Z E L Í T É S E K

Az eddig említett ügyek többségében az indítványo-

zók és az indítványnak helyt adó bíróság a homosze-

xuális és heteroszexuális párok közötti indokolatlan

különbségtételre hivatkozva közelítette meg a meleg

élettársak jogi helyzetét.60 A bírói döntésekben azon-

ban tetten érhetô egy olyan, a magyar alkotmánnyal is

összeegyeztethetô érvrendszer, amely a diszkriminá-

ció tilalmán túl hangsúlyt helyez a melegek szabadsá-

gára és emberi méltóságára. Megjegyzendô, hogy a

természet elleni fajtalanságot érintô AB-határozatok

gyengesége, hogy nem teszik egyértelmûvé, pontosan

milyen alapon tekintette alkotmányellenesnek az AB

a magasabb beleegyezési korhatárt. Ez a hiányosság

különösen fájó, hiszen nem világos a jogkorlátozás al-

kotmányosságának megállapításánál alkalmazandó

mérce. Az AB hallgatása akár üdvözlendô is lehetne,

hiszen utat enged a kérelmezô és az elemzô gondola-

ti szárnyalásának. A társadalmi eszmecsere kevésbé

kreatív résztvevôit azonban könnyen (és érthetôen)

elbizonytalaníthatja az egyértelmû alkotmányos mér-

ce hiánya. Erre az aggasztó hiányérzetre nem nyújt or-

voslást a melegek élettársi kapcsolatáról szóló 1995.

évi AB-határozat, ezért érdemes a külföldi példák ber-

keiben tájékozódni.

A kanadai Cory bíró az M. kontra H. ügyben

egyértelmûen úgy találta, hogy a meleg élettársak ki-

zárása a házastársak számára elérhetô tartási jogosult-

ságok körébôl sérti az emberi méltóságot, mivel hoz-

zájárul a szabályozást megelôzôen már fennálló hátrá-

nyok fenntartásához.61 Álláspontja szerint a törvényi

szabályozás azzal, hogy a meleg partnereket kizárja a

házastársi tartás körébôl, azt juttatja kifejezésre, hogy

„a meleg párkapcsolatban élô emberek kevésbé érde-

mesek az elismerésre és a védelemre. A szabályozás

arra enged következtetni, hogy, eltérôen a heterosze-

xuális egyénektôl, a meleg személyek kevésbé képe-

sek anyagi függôséggel járó kapcsolatokat létesíteni,

függetlenül a valós viszonyaiktól. [... a törvényben

foglalt] kizárás fokozza a meleg párkapcsolatokban

elô egyének hátrányos helyzetét és hozzájárul létezé-

sük kitörlôdéséhez.”62

Ez a méltóságvédelembôl merítô álláspont egy

szokatlanul erôs alapjogi megközelítés lehetôségét

csillantja fel, amely messze meghaladja az egyenlô

méltóságú személyként kezelés elvének az AB által

még 1995-ben kitûzött mércéjét. Emlékeztetôül

idézzük fel, hogy vélekedett az AB 1995-ben: „A ha-

gyományos és a jelenleg kivételes életközösségek

számára az állam különbözô jogi lehetôségeket kínál-

hat, amellyel elismeri és a különbözô életviszonyok-

ba integrálja ôket. Eközben nem kell az egyes
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életközösségek önértelmezését követnie, hanem

fenntarthat és támogathat hagyományos intézménye-

ket, mint ahogy az új jelenségek elismerésére létre-

hozhat új jogi formákat is, s ezzel egyszersmind a

közfelfogás számára a »normalitás« határait tágíthat-

ja. [...] Ezen jogintézmények kialakításánál az érintet-

teknek nem arra van joguk, hogy ugyanazon intéz-

ményt vehesse mindenki igénybe, hanem az az alkot-

mányos követelmény, hogy az érintetteket egyenlôk-

ként, azonos méltóságú személyként kezeljék, azaz

mindegyikük szempontjait hasonló körültekintéssel, figye-
lemmel, elfogulatlansággal és méltányossággal értékeljék.”63

A kanadai Cory bíró által alkalmazott méltóság kri-

térium az emberi méltóság tartalmi sérelmére érzé-

keny, míg az AB-határozatban felállított egyenlô mél-

tóságú személyként kezelés elve a fenti formában leg-

inkább egy eljárási felfogást tükrözô minimumprog-

ramot ír elô. A két megközelítés közül a Cory bíró ál-

tal ismertetett álláspont áll közelebb a EJEB gyakor-

latában kirajzolódó méltóságkoncepcióhoz. A Pretty-

ügyben64 az EJEB ugyanis egyrészt kimondta, hogy a

magánélet 8. cikk szerinti védelme kiterjed a nemi

irányultságnak megfelelô nemi élet védelmére, más-

részt egyértelmûen kijelentette, hogy az „egyezmény

lényege az emberi méltóság és szabadság tisztelete”.65

További döntések hiányában egyelôre nem állapítha-

tó meg, hogy az EJEB szerint az egyezmény alkalma-

zásában mi következik a melegek jogainak a

méltóságsérelemre érzékeny védelmébôl.

Annyi azonban már a jelenleg rendelkezésre álló

jelzésekbôl is megállapítható, hogy a fenti méltóság-

alapú megközelítéseket az a felismerés köti össze,

hogy a melegeket érô diszkriminációt olyan évszáza-

dos elôítéletek mozgatják, amelyek megakadályoz-

zák, hogy a köztársaság homoszexuális polgárai a po-

litikai közösség teljes jogú tagjaként gyakorolják jo-

gaikat és vegyenek részt a közügyek intézésében. Ez

a felfogás kényelmesen összeegyeztethetô azokkal az

alkotmányjogi szempontból is releváns queer (homo-

kos, homoszexuális) elméleti megközelítésekkel,

amelyek a melegek párkapcsolatának jogi elismeré-

sét mint a melegek alkotmányjogi védelemre méltó

identitásának zálogát tételezik.66 Érdekes, de koránt-

sem véletlen, hogy ezen a ponton a queer elmélet

összeér az alkotmányos demokrácia mûködésének

számos olyan elméleti modelljével, amelyek az állam

mûködésének megértése során nem számûzték a

közügyek intézésében részt vállaló embert.

D Ö N T S Ö N  A  B Í R Ó S Á G ?

Érdemes kiemelni, hogy a fenti esetek legtöbbjében

(általában alkotmányos normakontrollt végzô) bírósá-

gok jeleskedtek a melegek párkapcsolatainak jogi el-

ismerésében. 1967-ben az Egyesült Államok szövet-

ségi Legfelsô Bírósága elismerte a házasságkötéshez

való jogot.67 Az ügyben támadott tagállami rendelke-

zés azonban nem a melegek házasságkötését, hanem

a fajok közötti házasságkötést tiltotta. Warren fôbíró

ítélete a 14. alkotmánykiegészítés alapján alkot-

mányellenesnek találta a faji különbségtételt, majd

kijelentette: „a házasságkötés szabadsága hosszú ide-

je elismerten az egyik legalapvetôbb személyes jog,

amely alapvetô a szabad emberek boldogság-

kereséséhez.”68

A bíróságok forradalmi újításai azonban könnyen

kiválthatják a politikai elitek ellenszenvét, ami aztán

soha nem látott lavinát indíthat el, ahogy ez az Egye-

sült Államokban is történt. Ott jelenleg Vermont69 és

Connecticut70 törvényei teszik lehetôvé a melegek

párkapcsolatának formális regisztrációját, míg egy sor

más tagállamban már korábban is bíróságok tették le-

hetôvé a meleg élettársi kapcsolatainak formális elis-

merését.71 A connecticuti az elsô olyan, a meleg

párkapcsolatok regisztrációjáról rendelkezô tagállami

törvény az Egyesült Államokban, amelyet nem elô-

zött meg ilyen irányú bírósági döntés.

Válaszul a tagállami bíróságok legelsô megmozdulá-

saira, az elmúlt években a házasságvédelem bekerült

az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának

eszköztárába. (Ez csupán azért meglepô fejlemény,

mert a német–magyar értelemben vett objektív

jogvédelem vagy intézményvédelem e formája koráb-

ban majdhogynem ismeretlen volt.) 1996-ban, Bill

Clinton elnöksége alatt fogadta el a kongresszus a há-

zasság védelmérôl szóló törvényt (Defence of Marriage
Act, népszerû rövidítése: DOMA), amelyet aztán egy

sor tagállam állami törvényként is elfogadott.72 A

DOMA szerint a házasság férfi és nô szövetsége (s. 3),

és a házastárs fogalma ebben az értelemben alkalma-

zandó a szövetségi jogszabályokban.73 Politikai érte-

lemben a DOMA nem mást, mint a Clinton-kor-

mányzat válasza a melegek regisztrált párkapcsolatának

ötletével játszó, illetve azt elfogadó tagállami bírósá-

goknak és törvényhozásoknak. 2003-ban pedig Bush

elnöksége a „házasság védelmének hetét” hozta egy

olyan állami ünnep formájában, amely „férfi és nô kö-

zösségét” hivatott méltatni. 2004-ben az újraválasztá-

sáért kampányoló Bush elnök a házasság hagyományos

fogalmát védô szövetségi alkotmánymódosítást sürge-

tett.74 Csak a 2004. évi elnökválasztás napján egy tucat

tagállamban döntöttek népszavazással a melegházasság

legalizálása ellen.75 Jelenleg tizennyolc tagállamban

tiltja alkotmánymódosítás a melegek házasságát.

A DOMA, a tagállami törvények és alkotmánymó-

dosítások, valamint a bírói ítéletek nemritkán keresz-

tezik egymást, átláthatatlanná téve a jogi helyzetet.
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Ezen fejlemények és fejetlenség fényében nem

meglepô, hogy a kanadai Legfelsôbb Bíróság rövid

úton, érdemi döntés nélkül szabadult meg a szövet-

ségi kormánynak a melegházasság alkotmányosságát

firtató absztrakt alkotmányértelmezésre irányuló in-

dítványától (same-sex marriage reference).76 A kormány

egy olyan törvénytervezetet küldött meg elôzetes vé-

leményezésre, amely így rendelkezett: „(1) A házas-

ság polgári jogi értelemben két személy jogi egyesü-

lése mindenki kizárásával. (2) A jelen törvény nem

gátolja meg a vallási tisztviselôket abban, hogy a hi-

tükkel össze nem egyeztethetô házasságkötéseket

megtagadják.” Válaszában a Legfelsôbb Bíróság elu-

tasította azt a felvetést, hogy a házasság fogalmát a ka-

nadai alkotmány megalkotásának idején (1867) dívó

házasságfogalomhoz ragaszkodva kellene megítél-

nie.77 A bíróság kifejtette, hogy megalapítása óta Ka-

nada olyan plurális társadalommá vált, amelyben a há-

zasság egyértelmûen szekuláris és nem egyházi vagy

vallási intézmény. Az alapításkor megfagyott fogal-

makhoz való visszatérés pedig ellentétes a kanadai al-

kotmány értelmezésének alapelvével, mely szerint az

alkotmány egy elô fához hasonlatos. A kanadai bírák

egyértelmûvé tették továbbá, hogy sem a házasság

fogalmának központi magját, sem a fogalom határait

nem hajlandók kijelölni.78

A Legfelsôbb Bíróság visszautasította a kormány

azon kérdését, amely a benyújtott törvénytervezet

alapjogi ellenôrzésére irányult. Mivel a kormány kije-

lentette, hogy mindenképp törvényhozási úton kí-

vánja eltávolítani a házasság heteroszexuális jellegére

utaló jogi feltételt, a bíróság nem látta értelmét a kor-

mány által benyújtott törvényjavaslat érdemi vizsgá-

latának.79 Kanada három tartományában (British Co-

lumbia, Ontario és Quebec) a bíróságok lehetôvé tet-

ték a meleg párok házasságkötését, míg további négy

tartományban (Yukon, Manitoba, Nova Scotia és

Saskatchewan) a Legfelsôbb Bíróság elôtt folyó eljá-

rás idején semmisítették meg a bíróságok a házasság

heteroszexuális jellegének követelményét. Ezen

ügyek egyikében sem fellebbeztek a bíróságok dön-

tése ellen a Legfelsôbb Bírósághoz, bár egyes esetek-

ben ez a lehetôség eljárásjogilag nyitva állt volna. A

kanadai legfelsô bírák szerint a tanácsadó vélemény

nem helyettesítheti a fellebbezést, így ebben az ügy-

ben a Legfelsôbb Bíróság döntésének nincs helye.80

Ebbôl a rövid áttekintésbôl is világos, hogy – talán

részben az Egyesült Államokban kialakult káoszból

okulva – a kanadai Legfelsôbb Bíróság jobbnak látta, ha

nem avatkozik bele a melegházasság ügyébe, esetleg

megzavarva a politikai hatalmi ágak és a korábban már

döntést hozó alsóbb fokú bíróságok kényes viszonyát.

A fenti esetek tanulságai azt sugallják, hogy a döntést

nem célszerû a bíróságok nyakába varrni, tekintettel a

meleg párkapcsolatok jogi elismerésének kényes voltá-

ra. Politikai konszenzus híján ugyanis a bírósági beavat-

kozás olyan támadási felületet nyithat a melegjogok

ürügyén, amely komolyan megrendítheti az alkotmá-

nyos rend mûködtetésével megbízott hatalmi ágak le-

gitimitását, minden egyéb hátránya mellett könnyedén

(túl)mozgásba hozva a közvetlen demokráciát és mel-

lékhatásait. Egy ilyen, önsúlyától is hosszan mûködô,

elôítéletekkel és populizmussal gazdagon olajozott me-

chanizmus beindulása kevéssé kedvez az egyébként is

népszerûtlen kisebbségek jogainak.

Ö S S Z E G Z É S

Levezetésképp fontos kiemelni: álszent és értel-

metlen dolog a melegek jogainak védelmérôl, és kü-

lönösen a meleg párok státuszának jogi elismerésérôl

nyilvános eszmecserét folytatni vagy tettetni az érin-

tettek valós részvétele nélkül.81 A meleg párkapcsola-

tok és családi viszonyok jogi elismerése és alkotmá-

nyos védelme nem pusztán divatos csecsebecse, me-

lyet minden menô posztmodern alkotmányos demok-

rácia köteles kitenni a kirakatba. Ezért mielôtt a ma-

gyar politikai elit hozzálát saját emberi jogi eredmé-

nyességi indexének javításához, örvendetes lenne, ha

a jól kifundált szabályozás tényleges érintettjei is meg-

hallgattatnának: mit is látnának szívesen a készülô sza-

bályozásban és miért. A meleg párkapcsolatok legali-

zálásának igényét a meleg közösségeket figyelô szer-

zôk ugyanis sokféle okra és motivációra vezetik vissza.

A hetvenes évekig például az Egyesült Államok-

ban élô melegek közül többen fennen hangoztatták,

hogy a család heteroszexuális intézmény, a melegek

magánviszonyai alapvetôen nem család jellegûek, ha-

nem választáson alapuló nagyobb közösségek; a csa-

lád mint intézményi forma elfogadását az asszimiláció

eszközének tekintették. Az Egyesült Államokban a

melegek fokozatosan fordultak a meleg párkapcsola-

tok állami elismerése felé. Kath Weston szerint eb-

ben a fordulatban meghatározó volt a meleg párok

gyermeknevelés iránti igénye.82 A Satchwell-ügyben

a dél-afrikai Alkotmánybíróság megjegyezte, hogy

„egyes tradicionális afrikai közösségekben nem isme-

retlen a nônek nôvel kötött házassága, különösen a

gyermektelen családokban [...] vagy ahol a nô a kö-

zösségben magas hivatalt visel, például királynô vagy

fônök, vagy nagyon tehetôs”.83 Izraelrôl írva Lee

Walzer kimutatta, hogy egy olyan társadalomban,

ahol a fiatalokkal szemben a házasságkötés hagyomá-

nyos elvárás, a melegek sem menetesek a hagyomá-

nyok súlyától. Egyik meleg beszélgetôpartnere így

fogalmazott: „Mindig fontos volt számomra, hogy le-

gyen barátom. Különben miért legyek meleg?”84 Bár
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Walzer szerint Izraelben jelenleg elképzelhetetlen a

melegek élettársi kapcsolatainak törvényes megerôsí-

tése, a bíróságok és egyéb hatóságok elismerik a me-

leg párok élettársi viszonnyal összefüggésben kelet-

kezô jogait. Walzer ezt a hajlandóságot részben azzal

magyarázza, hogy a zsidó házassági jog szerint a

Kohen papi nemzetség leszármazottai nem köthet-

nek házasságot elvált személlyel. Ez a szabály a gya-

korlatban sokakat, köztük bírákat, kényszerített há-

zasságon kívüli élettársi viszonyba.85

A fenti példák is jól mutatják, hogy a meleg párok

jogi státuszának rendezése olyan összetett feladat,

amelyben a külföldi receptek elsôsorban ötletfor-

rásként szolgálhatnak, bár a jogalkotási feladat – mint

már annyiszor – most is megoldható lehet szabadon

választott külföldi jogszabályszövegek mechanikus le-

fordításával. A másik alternatíva sokkal munkaigénye-

sebb, és sok veszélyt hordoz. Elméletileg elképzelhe-

tô ugyanis, hogy a szabályozás elkészítése során a ma-

gyar politikai hatalom és a politikai elit nyilvános

párbeszédbe bonyolódik a tervezett szabályozás érin-

tettjeivel, magukkal a melegekkel, akiknek a legbizal-

masabb magánviszonyait kívánja jogi szabályozás tár-

gyává tenni. Egy újra és újra homofóbnak bizonyuló

alkotmányos demokráciában a nemzet választott kép-

viselôinek felelôssége ugyanis nem merül ki a törvé-

nyek legyártásában. Ugyanez a politikai elit felelôs a

közügyekrôl folytatott eszmecsere és a közbeszéd mi-

nôségéért, és azért, hogy a köztársaság polgárai egyen-

lô méltóságú személyekként vehessenek részt a közü-

gyek megvitatásában. Naiv gondolatok a választási

kampány kitörése elôtti utolsó csendes órákban. Anél-

kül, hogy a legutóbbi javaslat ôszinteségét kétségbe

vonnám, érdemesnek tartom megjegyezni: melegjo-

gokkal a legjobb helyeken is nehéz kampányolni, hát

még választásokat nyerni.
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