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2008 májusában Hearther Gerken (Yale Law Scho-
ol) és Kenji Yoshino (New York University Scho-
ol of Law, korábban szintén Yale Law School) arról 
folytattak pezsgő virtuális vitát, vajon az egyenlőség 
vagy a szabadság az alkalmasabb alapja a melegjo-
gok védelmének az Egyesült Államok alkotmányos 
rendszerében.1 Mivel az amerikai alkotmány szö-
vege egy szóval sem említi a nemi identitást vagy 
a szexuális orientációt, a vita cseppet sem elméle-
ti. A szabadság alapú érvelés az 5., illetve a 14. al-
kotmánykiegészítésben található tisztességes eljá-
rás klauzula (Due Process Clause) szabadságfogalmá-
nak alkalmazására, míg az egyenlőség alapú érve-
lés a törvény előtti egyenlőséget kimondó 14. alkot-
mánykiegészítésre (Equal Protection Clause) hivatko-
zik. A felek nem a nagy elméleti konstrukciók gya-
korlati alkalmazhatóságáról tépelődtek, hanem azt 
elemezték, hogy a joggyakorlat tükrében melyik 
megközelítés vezethet sikerre a melegjogokat érin-
tő bírósági eljárásokban.

Yoshino2 érvelését leegyszerűsítve a szabadság 
alapú megközelítés lehetőséget ad a bíróságoknak, 
hogy világos elvek mentén ítélkezzenek, mivel az el-
járó bíróságok nem kényszerülnek folyamatosan a 
társadalom különböző csoportjainak összehasonlítá-
sára. A szabadság alapú érvelés ugyanis kiküszöbö-
li a diszkriminációs megközelítésben központi sze-
repet játszó „azonos helyzetben lévő csoport” azo-
nosítása körül kialakult problémákat. A szóba jöhe-
tő homogén csoportok száma ugyanis szinte korlát-
lan, a közöttük történő választás tehát szükségsze-
rűen önkényes. Yoshino szerint a csoportok védel-
mét szolgáló egyenlőség alapú érvelés helyét foko-
zatosan átveszi az átfogóbb (egyetemesebb) szabad-
ság alapú megközelítés, mivel ez a bíróságok számá-
ra is elfogadhatóbb megoldás.

Gerken szerint3 azonban, ha jól használják, a gya-
korlatban a törvény előtti egyenlőség elve (avagy az 
antidiszkriminációs megközelítés) az említett gyen-
ge pontok mellett is kiszámíthatóbb eredményeket 
hoz.4 Az a bíróság, amelyik elvész a különböző cso-
portok összehasonlításában, nem biztos, hogy haj-
landó lesz az egyes csoportokat épphogy megillető 
jogokat mindenkire egységesen (vagyis egyeteme-
sen) kiterjeszteni. Gerken érvelésének legfontosabb 
pontja azonban mégis az a megállapítás, hogy a sza-
badság alapú érvelés a társadalomban általánosan el-
fogadott igények védelmére alkalmas igazán, és ez 
nem feltétlenül kedvez a melegek jogainak.

Gerkennek adott válaszában Yoshino megjegyzi,5 
hogy az egyenlőség alapú érveknek a szabadság nar-
ratívába fordításakor a bíróság nem tesz mást, mint 
felkarolja azokat a társadalmi csoportokat, amelyek 
nem képesek érdekeiket hatékonyan érvényesíteni a 
képviseleti politikában.6 (Míg a törvényhozó vagy a 
civilszervezetek megtehetik, hogy nem fedik fel ál-
láspontjuk elvi igazolását, a bíróságok megbízatásuk 
természeténél fogva kénytelenek koherensen igazol-
ni döntéseiket.) Yoshino szerint a szabadság alapú 
érvelés valójában az egyenlőség alapú megközelítés 
általánosabb kiterjesztése, amely ebben a megújult 
formában az emberi méltóság védelmét szolgálja.

Yoshino megoldása kétségkívül megfontolt és ele-
gáns, különösen tetszetős a német Alkotmánybíró-
ság alkotmányos joggyakorlatának és hagyománya-
inak tisztelői körében. Arra, hogy a méltóság mint 
varázsszó vagy mint fogalmi keret nem feltétlenül 
visz közelebb egy sikeres jogvédelmi stratégiához, 
Libby Adler emlékeztetett körülbelül a fenti vitá-
val egy időben egy jogi folyóirat hasábjain.7 Írásának 
központi hipotézise szerint a méltóság alapú megkö-
zelítés nem pusztán az egyén önmagában való lété-
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nek egyetemes tiszteletét feltételezi, hanem magában 
hordoz egy feudális (arisztokratikus) elemet is, amely 
cseppet sem egyetemes, és végképp nem egalitárius. 
Épp ellenkezőleg: egy rejtett alá-fölé rendeltségi vi-
szonyt hordoz. Adler kimutatja, hogy az alkotmány-
jogi gyakorlatban minduntalan azok a nemi aktusok 
nyernek védelmet (elnyerve ezáltal méltóságuk elis-
merését is), amelyek az adott jogrendszerben maga-
sabb szinten elismert és támogatott emberi kapcsola-
tokhoz kötődnek. Bár a melegjogok védelme messze 
nem korlátozódik az egyes nemi aktusok dekrimina-
lizálására, Adler megfigyelése legalábbis kijózanító a 
melegjogok védelme iránt érdeklődők számára.

Amint azt a fenti, amerikai példákra korlátozott 
rövid bevezető is jól példázza, a melegjogi igények 
bíróság előtti érvényesítése, ha másért nem, azért 
jelent kihívást a gyakorlatban, mert a legtöbb al-
kotmány szövege nem tartalmaz olyan fordulatot, 
amelyre ellentmondást nem tűrő magabiztossággal 
lehetne hivatkozni egy bíróság vagy alkotmánybí-
róság előtt folyó eljárásban a melegek jogainak vé-
delmében. Ha a kifejezett rendelkezés hiánya ön-
magában nem okozna elég fejtörést (bár a Yoshino–
Gerken-vita épp az ellenkezőjét látszik igazolni), a 
legtöbb alkotmányban található olyan rendelkezés, 
amely legalább közvetetten (de sok esetben közvet-
lenül) alkalmas az igények alaposságának megkér-
dőjelezésére. A család, illetve a házasság mint ér-
ték vagy intézmény alkotmányos védelme általában 
például tökéletes táptalajnak bizonyul az ellenérvek 
gyors fejlődéséhez.8 Kifejezett alkotmányos rendel-
kezés hiányában a melegek jogainak védelmében 
jobb híján olyan érvek kerülnek tehát elő, amelyek 
képesek helyettesíteni a hiányzó alkotmányos ren-
delkezéseket, mintegy megelőzve vagy előfeltéte-
lezve a nem létező normaszöveg egyes fordulatait.

Az alkotmányszövegek eseti alkalmazását ilyen 
helyzetekben nemritkán befolyásolják az alkotmá-
nyok, a politikai közösségek vagy épp az állam mű-
ködésére vonatkozó átfogó elméletek. Ezek az el-
méletek általában abból indulnak ki, hogy a politi-
kai közösség tagjai, a kormányzottak, autonóm em-
beri lények. A szabadság, az emberi méltóság, az 
egyén integritása és identitása (összefoglalásul: au-
tonómiája vagy önrendelkezése) olyan alapvető érté-
kek, amelyek központi szerepet töltenek be az alkot-
mányosságról és az alapjogok védelméről való gon-
dolkodásban. Az egyéni autonómia védelme min-
den magára valamit is adó állam alapvető feladata. 
A versengő elméletek elsősorban abban különböz-
nek egymástól, hogy miként kívánják megvalósíta-
ni ezt a célt egyéb célok mellett (mint például egy 
igazságos társadalom működtetése). Az egyéni auto-
nómia védelme azokban az elméletekben is kiemelt 

szerepet játszik, amelyek egy heterogén, plurális tár-
sadalom megvalósításán fáradoznak.9 És ez annak 
ellenére alakult így, hogy a sokféleség védelme ál-
talában a szabadság korlátozásával jár, és feltételezi 
a versengő (és esetlegesen erőszakos) autonómiaigé-
nyek kibontakozását. 

A hatalommegosztás, az emberi jogok védelme és 
a jogállamiság elvét hirdető alkotmányokat megszö-
vegezőik és alkalmazóik általában alkalmasnak vé-
lik arra, hogy akár szélsőséges körülmények között 
is biztosítsák az egyéni autonómia védelmét. Füg-
getlenül attól, hogy autonómián a szabadság vagy 
a méltóság fogalmát értik-e elsősorban az alaptör-
vények alkotói, az alkotmányos joggyakorlatban az 
egyéni autonómia még akkor is alapvető értékként 
tűnik fel, ha ezek a kifejezések kimaradtak az alkot-
mány szövegéből. Az autonómia, a méltóság vagy a 
szabadság mint alapvető érték előbb-utóbb előkerül 
a bírósághoz forduló felek beadványaiban, hogy az-
tán az eljáró bíróság ízlése szerint rendezhesse az ab-
szolútumok ütközeteit.

A továbbiakban megkíséreljük nyomon követni 
a melegjogi ügyekben10 fellelhető hivatkozásokat, 
amelyekben a bírák és a bíróságok az egyéni auto-
nómia védelméről, az autonómia fogalmáról és ha-
tárairól nyilatkoznak. Ezek a megnyilatkozások ar-
ról tanúskodnak, hogy bár az egyéni autonómia vé-
delme mint ideál vagy elvi elképzelés valóban nagy 
népszerűségnek örvend, az alkotmányos joggyakor-
latban ritkán lehet ehhez hasonlóan elismert ideálok 
nyomára bukkanni. A melegjogi döntések elemzése 
arra enged következtetni, hogy az autonómia iránti 
mély elvi elkötelezettség nehezen fordítható át gya-
korlati eredményekre az alkotmányos igényérvénye-
sítés során. A továbbiakban bemutatjuk, hogy az au-
tonómia nyelvén megfogalmazott alapjogi igények 
általában sikertelenebbek, mint a klasszikus poli-
tikai jogi vagy diszkriminációellenes indítványok. 
A bírósági döntések elemzésével az is megállapítha-
tó, hogy az egyéni autonómia védelmére alapuló igé-
nyek általában nem szolgálnak a társadalom sokfé-
leségének védelmére vagy megőrzésére, mivel leg-
többször a társadalmi életvitel és életmód-preferen-
ciák fősodrába eső elképzeléseket találják védelemre 
érdemesnek a bíróságok, míg a kisebbségeket érin-
tők változatlanul margóra szorulnak.

Ezek a felismerések elsősorban azért nyugtalaní-
tók, mert a vizsgált ügyekben az alkotmányos jog-
gyakorlat egyértelműen megkérdőjelezi az elméle-
ti alapvetést elvégző munkák központi feltételezé-
seit. A dolgozatban kísérletet teszünk azon ténye-
zők feltárására, amelyek ezt a meglehetősen aggasz-
tó feszültséget létrehozták, illetve folyamatosan új-
ratermelik a melegek jogait érintő bírósági eljárá-
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sokban. Szélesebb kontextusba helyezve reménye-
ink szerint dolgozatunk megállapításai hozzájárul-
hatnak egy olyan autonómiafogalom kidolgozásá-
hoz, amely az alkotmányos jogérvényesítési techni-
kák és eljárások sajátosságaira figyelemmel közelít 
a plurális társadalmak működésének értelmezéséhez 
és megértéséhez.

Mielőtt hozzáfognánk a bírósági döntések vizs-
gálatához, szükségét érezzük néhány óvatos beveze-
tő megjegyzésnek. Elsőként azt említjük, hogy az 
egyéni autonómia nagy respektje ellenére az alkot-
mányok megszövegezői ritkán illették kifejezett kü-
lön rendelkezéssel. Az alapító atyák gyakran beér-
ték a szabadság vagy a méltóság védelmével, anél-
kül, hogy az önrendelkezési jogról külön rendelkez-
tek volna. Az évek során aztán a bíróságok említésre 
méltó módon teret engedtek az autonómiaigények-
nek. Szövegszintű megerősítés híján azonban az au-
tonómiaigények gyakran másodlagosak (szubszidiá-
riusak) vagy épp másodrendűek, vagyis nem állnak 
meg önállóan, más alapjogra való hivatkozás nélkül. 
Mindezek következtében az autonómiaigények for-
rása számos alkotmányos rendelkezés lehet, illet-
ve a bíróságok sokszor elsősorban diszkriminációs 
ügyekben tesznek olyan lényeges kijelentést a sze-
mélyes autonómia határairól, amely meghatározza a 
későbbi alapjogi ügyek kimenetelét. Ezért – tekin-
tettel a bírói gyakorlatra – vizsgálatunk nem szo-
rítkozik egyes alkotmányos rendelkezések értelme-
zésének tárgyalására, ehelyett igyekeztünk az auto-
nómiaigények kalandos útját követni országhatáro-
kon keresztül, függetlenül attól, hogy milyen alapon 
született döntés egy ügyben.

Másodszor szeretnénk emlékeztetni, hogy az 
alább vizsgált autonómiaigények – ellentétben az au-
tonómiáról szóló elméleti eszmefuttatásokkal – min-
dig egy bizonyos jogérvényesítési rendszer sajátossá-
gaira figyelemmel nyernek értelmet. A legtöbb eset-
ben nem általános érvénnyel fogalmazzák meg őket, 
hanem egy bizonyos jogi megoldás alkotmányosságát 
megkérdőjelezendő, a politikai vita egy adott lélekta-
ni pillanatában, illetve az indítványozó életében fel-
merült bizonyos releváns tényezők együttállására fi-
gyelemmel. Ennek köszönhetően az eljáró bíróságok 
gyakran egy bonyolult élethelyzetnek csak egy kis 
szeletét látják, és egy összetett érvrendszernek csupán 
bizonyos érveit képesek befogadni és meghallgatni – 
figyelemmel a hatáskörük, a bírósági eljárás, a perké-
pesség vagy épp a bizonyítás szabályaira. Melegjogi 
ügyekben is más az autonómiáról szóló bírósági ok-
fejtés egy melegházasságról szóló döntés absztrakt al-
kotmányértelmezése során, más az előzetes norma-
kontroll eljárásban vagy az özvegyi nyugdíj megálla-
pítására irányuló konkrét ügyben, még ugyanazon a 

jogrendszeren belül is. Még inkább az, ha országról 
országra, alkotmányról alkotmányra cikázunk.

Részben ennek köszönhető, hogy a bírósági íté-
letekben tetten érhető autonómiafogalmak kevés-
bé elvontak, mint a fentebb megismert megközelí-
tések. Mindezek következtében előrelátható, hogy a 
bíróságok gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahon-
nan képesek lennének valós képet formálni az indít-
ványozó életéről és választásairól. A részletek iránt 
elkötelezett bíróságok ezért nem az indítványozóról 
igyekeznek többet megtudni, hanem arra töreked-
nek, hogy legújabb döntésüket a már kialakult jog-
gyakorlat szélesebb kontextusába helyezzék, és sok-
kal kevesebb energiát fordítanak annak kifejtésére, 
milyen következményekkel néz majd szembe az in-
dítványozó a döntés nyomán.

Végezetül fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
ezek az ítéletek a melegjogokról folytatott társadal-
mi és politikai eszmecsere lenyomatai. A bíróságok-
hoz benyújtott kereseti kérelmek olvashatók úgy is, 
mint az egyének kísérletei saját identitásuk határa-
inak kijelölésére abban a társadalomban, amelyben 
élnek. Ideális esetben a társadalmi diskurzus részt-
vevői meghallgatják egymást, majd az elhangzottak-
ra tekintettel alakítják saját pozícióikat és fogalmaz-
zák újra autonómiaigényeiket. Ez reményeink sze-
rint többet jelent, mint a másik (és a másság) puszta 
elfogadását vagy elutasítását.

Talán ennyiből is érzékelhető, hogy az autonómia-
igényeket dinamikusnak tekintjük. Az autonómiaigé-
nyek nem örökre szóló, időn és téren kívüli fényké-
pek az egyén identitásáról, hanem a politikai közös-
ségben létezés feltételeinek és a közösséghez tartozás 
tényének pillanatnyi lenyomatai. Egy adott politikai 
és társadalmi pillanatban megfogalmazott autonó-
miaigény tehát csak az adott helyzetben, más versen-
gő vagy párhuzamos autonómiaigényekre tekintettel 
értelmezhető. Durván fogalmazva: egyedülálló szü-
lőnek, katolikusnak és melegnek lenni mást jelent a 
mai Lengyelországban, Egyiptomban vagy az Egye-
sült Államokban. Bár a jelen dolgozat keretei között 
képtelenség mindezeket a tényezőket teljes mérték-
ben figyelembe venni, már a vizsgálat kezdetén illik 
tisztában lenni a vállalkozás korlátaival.11
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Az eszmetörténet az autonómia különböző fogalma-
it ismeri, és bár első látásra legalább a morális és a 
személyes autonómiára vonatkozó elméletek elkülö-
níthetőnek tűnnek, már rövid vizsgálódás után is ki-
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tűnik, hogy a modern és a kortárs szerzők sem ra-
gaszkodnak az elméleti hagyományok által sugallt 
fogalmi és konceptuális határokhoz.12 Szövegünk-
ben nem különülnek el élesen a személyes és a po-
litikai autonómiára vonatkozó elméletek, mivel – 
amint ezt saját elemzésünk is bizonyítja – ezek igen 
mélyen összefüggenek. Kis János például így fogal-
maz: „A negatív szabadság körébe tartozó jogok az 
egyén racionális autonóm mivoltának elismerésén 
alapulnak, azon az ítéleten, hogy minden normá-
lis felnőtt ember képes önállóan mérlegelni, mi jó 
neki, és képes felmérni tetteinek következményeit. 
A negatív szabadság elve azt a morális követelményt 
tükrözi, hogy az embereknek ezt a képességét tisz-
teletben kell tartani, nincs rá legitim alap, hogy ne 
mint racionális életvezetésre képes lényekkel bánja-
nak velük.”13

Mivel dolgozatunk a bíróságok autonómiaértel-
mezésére koncentrál, elégségesnek tűnik, ha egy rö-
vid áttekintést adunk az egyéni autonómia azon ér-
telmezéseiről, amelyek hivatkozási alapként szol-
gálnak vagy különös befolyásra tettek szert a bíró-
ságok alapjogi érvelésében. Autonómián azt az em-
beri képességet vagy adottságot értjük, amely lehe-
tővé teszi, hogy az egyén a saját maga által válasz-
tott elvek mentén élje életét, olyan elképzelések-
nek és döntéseknek megfelelően, amelyeket a ma-
gáénak vall és amelyekkel külső kényszertől mente-
sen azonosul.14 Bírósági döntések nyomdokain ha-
ladva ebben az írásban úgy használjuk az autonó-
mia kifejezést, hogy fogalomhasználatunk lefed-
je mindazon igényeket, amelyek segítségével a me-
legjogi alkotmányos ügyekben a kérelmezők valami-
lyen magánéleti vagy egyéb módon személyes dön-
tést vagy választást kívánnak igazolni az alapjogok 
nyelvén. Vizsgálatunk tapasztalatai szerint az ilyen 
autentikus életvezetési döntéseket érintő kérdések-
ben az indítványozók általában – de nem kizáróla-
gosan – a személyi szabadság, az emberi méltóság és 
az egyéni önrendelkezés fogalmi kereteire támasz-
kodnak (még olyan ügyekben is, ahol érvelésük dön-
tően a törvény előtti egyenlőséget vagy a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát helyezi előtérbe). A kanti 
hagyományban az autonómiafogalom a kategorikus 
imperatívusszal szoros összefüggésben áll, erkölcs és 
szabadság együtt jár. A szabad akarat ebben a meg-
közelítésben nem más, mint a kategorikus impera-
tívusz központjában álló egyetemes erkölcsi törvény 
elfogadása.15 „Az akarat autonómiája az összes mo-
rális törvény és a nekik megfelelő kötelességek egye-
düli elve. […] A morális törvény tehát semmi egye-
bet nem fejez ki, mint a tiszta gyakorlati ész, vagyis 
a szabadság autonómiája” (kiemelés az eredetiben).16 
Eszerint Kant az autonómiát kiemelt védelmet ér-

demlő értéknek véli, ugyanis épp a fenti értelemben 
vett autonómia (mint személyiség, szabad akarat, il-
letve emberi értelem) teszi lehetővé, hogy az egyén 
a dolgok materiális rendjétől, a külső, társadalmi-er-
kölcsi elvárásoktól és saját érzéki vágyaitól és szük-
ségleteitől megszabadulva az érzéki világ szintje fö-
lé emelkedjék.17

„E szabadság kedvéért minden akaratot […] az 
eszes lény autonómiájával való összhang feltéte-
le korlátozza, ez azt jelenti, hogy az eszes lény csak 
olyan szándéknak vethető alá, amelyet a saját akara-
tából fakadó törvény tesz lehetővé. Sohasem hasz-
nálható puszta eszközként, mindig célnak is kell te-
kinteni. Még az isteni akarattal szemben is joggal 
támaszthatjuk ezt a feltételt, mikor a világban léte-
ző eszes lényekről van szó, e lények ugyanis egyedül 
személyiségük okán tekinthetők önmaguknak való célok-
nak” [kiemelés – S. O., U. R.).18

A kanti emberkép a joggyakorlat állítása szerint 
közel áll a német alaptörvény emberképéhez. A szö-
vetségi Alkotmánybíróság gyakran támaszkodik ar-
ra a kanti formulára, mely szerint az egyént öncél-
ként, és sosem puszta eszközként kell tekinteni. Ér-
dekes azonban, hogy a morális autonómia kanti fo-
galma a német alkotmányjogi gyakorlatnak az em-
beri méltóságra általában vonatkozó részében (a né-
met alaptörvény 1. cikkének értelmezésekor) játszik 
fontos szerepet, és sokkal kevésbé hangsúlyos az ál-
talános személyiségi joggal kapcsolatos ügyekben (az 
alaptörvény 1. és 2. cikkének együttes alkalmazá-
sakor), habár jogdogmatikailag az autonómiavéde-
lem az utóbbi területre tartozik a német közjogi fel-
fogásban.

A kanti megközelítés azért különösen fontos a je-
len írás szempontjából, mert érzékelteti az autonó-
mia (szabad akarat) és az erkölcsi igazolás összetett 
viszonyát, amikor különbséget tesz a kategorikus 
imperatívusz, a minden emberben benne rejlő mo-
rális képességek és a külvilágban létező erkölcsi nor-
mák között.19 Ez a gondolatkísérlet annyiban tehát 
mindenképp figyelmet érdemel, amennyiben rávilá-
gít, miért is mozgósíthatók mindenféle közerkölcsi 
alapelvek nagyon is könnyen az autonómia nyelvén 
megfogalmazott szokatlan vagy népszerűtlen igé-
nyek félresöprése érdekében. A jó erkölcsre mint a 
helyes magatartás forrására és mércéjére történő hi-
vatkozások különös figyelmet érdemelnek tehát, mi-
vel könnyen elaltathatják a kanti hagyomány mor-
zsáin nevelkedett óvatlan szemlélő gyanakvását.20

A kanti hagyomány továbbá azért is megkerül-
hetetlen, mivel az egyenlő méltóság elvén nyugvó 
számos alapjogi és emberi jogi elmélet alapját képe-
zi. A magyar olvasó számára különösen érdekes le-
het Kis János alapvetése, aki kantiánus alapokról in-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 8 .  3 .  S z Á M24 /  TA N U L M Á N Y

dulva azt hangsúlyozza, hogy az egyenlő méltóság 
fogalmából következően minden egyén egyenran-
gú (egyenlő) résztvevője a morálról és a jóról folyó 
közbeszédnek. Ebben a megközelítésben a hangsúly 
az egyén morális képességeiről áttevődik az egyének 
között fennálló viszonyra, a jóról folytatott közös el-
mélkedésben történő részvétel (egyenlő) feltételeinek 
tisztázására.21 Mint a későbbiekben láthatjuk, ezen 
a ponton kapcsolhatók össze talán a legkönnyebben 
a kanti hagyomány és az angolszász utilitarista-libe-
rális szabadságelméletek folyományai a jelen vizsgá-
lat fogalmi kereteinek tisztázásakor.

Míg a német közjogi hagyomány közismerten a 
kantiánus méltóságfogalom sarokpontjaira épít, az 
angolszász világban John Stuart Mill (polgári vagy 
társadalmi) szabadságfogalma22 tekinthető a legké-
zenfekvőbb kiindulópontnak azon szerzők és bíró-
ságok megnyilvánulásainak vizsgálata során, akik az 
egyéni autonómia fogalmával operálnak. Mill sze-
rint a szabadság nem mást, mint az állami (kor-
mányzati) beavatkozástól való mentesség. Ezt a sza-
badságfogalmat, mint jól ismert, Isaiah Berlin fino-
mította tovább A szabadság két fogalma című előadá-
sában, kiemelve, hogy az „állami beavatkozástól va-
ló mentesség valójában negatív szabadság”.23 Berlin 
szavaival: „Akármi legyen is az az elv, amely sze-
rint meghúzzák a beavatkozás határát, származzék 
ez az elv akár a természeti törvényekből, akár a ter-
mészetjogból, a hasznosságból, a kategorikus impe-
ratívusz kinyilatkoztatásaiból, a társadalmi szerző-
dés sérthetetlenségéből, vagy bármi más olyan felfo-
gásból, amellyel az emberek meggyőződéseiket tisz-
tázni és igazolni próbálják, a szabadság ebben az ér-
telemben a valamitől való szabadságot jelenti, vagyis 
a változó, de mindig felismerhető határok áthágásá-
nak hiányát” (kiemelés az eredetiben).24

A szabadság ebben a megközelítésben messze 
nem jelent korlátoktól mentes cselekvési vagy ön-
megvalósítási lehetőséget. A negatív szabadság le-
határolása Berlin számára szükségszerűen magá-
ban foglalta, hogy határt kell vonni a magánélet és a 
közhatalom területe között. Berlin szerint az „per-
sze vita – sőt alkudozás – tárgya lehet, hol húzandó 
meg ez a határ”.25 És valóban, a köz- és magánügyek 
elválasztásának problémája bújik meg minden auto-
nómiaigény mögött.

A jelen írás szempontjából különösen fontos, 
hogy Mill szerint a szabadság korlátozásának igazo-
lása bensőséges viszonyban áll a mások érdekeinek 
okozott sérelemmel. A kárelv alapján az állam any-
nyiban korlátozhatja az egyén szabadságát, ameny-
nyiben ezzel másokat jog- vagy érdeksérelmektől 
kímél meg.26 Annak ellenére, hogy ezt az érvelést 
komoly kritikák érték, a mások érdekeinek védel-

me az alapjogi ügyekben eljáró bíróságok körében 
igen népszerű igazolása az autonómia korlátozásá-
nak. Gyakorlati példák tanúsága szerint a bíróságo-
kat meglehetősen könnyű rávenni, hogy hosszan és 
részletekbe menően elemezzék valamely autonómia-
igény alapját képező szokatlan vagy épp széles kör-
ben megvetett magatartás esetlegesen végzetes tár-
sadalmi következményeit.27 A bíróságok általában a 
szokásos alapjogi korlátozási tesztek alkalmazása so-
rán tévednek erre a területre, hiszen alapjogi ügyek-
ben a bíróságok feladata, hogy megállapítsák, vajon 
a sérelmezett állami jogkorlátozó aktus alkotmányo-
san méltánylandó célt szolgál-e. A másoknak (vagy 
a közjónak) okozott sérelem elhárítása az egyik leg-
gyakoribb igazolás az alapjogok korlátozására az ál-
lam szótárában.

Bár a Mill-féle negatív szabadság fogalma fontos 
elméleti és gyakorlati következményekkel jár az ál-
lammal támasztott elvárásokat illetően,28 a legtöbb 
autonómiaelmélet ennél gazdagabb, a Berlin-féle 
„pozitív szabadság” fogalmához hasonló definíció-
val operál.29 Jeremy Waldron szerint még ahhoz is 
a „pozitív szabadság” fogalomára van szükség, hogy 
a szabadság korlátairól értelmesen beszélhessünk.30 
Anélkül, hogy e tekintetben további elemzésbe fog-
nánk, fontos visszatérni Millhez, aki egy fontos 
megjegyzést tesz az autonómiaigények egyik lénye-
ges vonásáról A szabadságról című művének harma-
dik fejezetében. A megállapítás annál is fontosabb, 
mivel a negatív szabadságként megfogalmazott igé-
nyek egyik lényegi pontjára mutat rá, és így meg-
kerülhetetlen a fogalmi minimalizmust alkalmazó 
szerzők számára is. Mill szerint ugyanis „[h]a úgy 
éreznék, hogy az egyéniség szabad fejlődése a jólét 
egyik leglényegesebb tényezője, hogy nem pusztán 
a civilizáció, nevelés, oktatás szavakkal jelzett ele-
mek mellé rendelt valami, hanem mindezek nélkülöz-
hetetlen része és előfeltétele, akkor nem állna fönn az a 
veszély, hogy alábecsülik a szabadságot, s a szabad-
ság és a társadalmi ellenőrzés közti határ megvoná-
sa nem ütköznék különös nehézségekbe” (kiemelés 
– S. O., U. R.).31

Ez az idézet nemcsak azt illusztrálja, hogy az 
egyéni autonómia (az „egyéniség szabad fejlődése”) 
központi szerepet kap Mill szabadságfogalmában, 
hanem azt is jól példázza, milyen nehéz elválaszta-
ni a szabadságra és identitásra vonatkozó érveket az 
autonómiát érintő megállapításoktól egy olyan gon-
dolatmenetben, amelyben az egyén fejlődése a kiin-
dulópont és a végső cél.

Kwame Anthony Appiah az Identitás etikája cí-
mű könyvében így értelmezi az előbbi Mill-idéze-
tet: „Az egyéniség (»individuality«) nem annyira egy 
elérendő állapot, mint inkább egy követésre érdemes 
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életforma. Mill szerint fontos, hogy az ember maga 
válassza meg élettervét, és a szabadság – legalább-
is részben – abban áll, hogy biztosítja a feltételeket 
az elfogadható lehetőségek között történő választás-
hoz. Az egyén azonban ne azért válasszon egy bizo-
nyos élettervet, mert az tűnik a legbölcsebbnek, az 
egyén igazából gyengén is választhat. Egyszerűen: 
az életterv szempontjából leginkább az számít […] 
hogy az válassza, aki azt az életet éli […]. Az auto-
nómiára való képesség kifejlesztése az emberi jólét-
hez szükséges, ezért nem is az számít, mit választa-
nak az egyének, hanem hogy »milyenek azok az em-
berek, akik választanak«. Ezért Millnél az »egyéni-
ség« fogalma egyaránt jelöli az egyéni döntéshozatal 
előfeltételét és eredményét.”32

Amint Appiah is kiemeli, a Mill-féle megköze-
lítésben az autonómiaigény értékelésekor nem az 
számít, hogy az a legjobb erkölcsi vagy gyakorla-
ti választást tükrözze, hanem hogy az egyén saját 
választásán alapuló életvezetési döntést jelenítsen 
meg. Amikor tehát a döntéshozó az autonómiaigé-
nyek között azok céljára figyelemmel válogat, köny-
nyen abba a hibába eshet, hogy elkerüli figyelmét az 
egyes autonómiaigények lényege, vagyis hogy a ké-
relmező azért áll ki egy bizonyos megoldás mellett, 
mert azt ő (és nem más) választotta.

Ebből persze nem az következik, hogy az auto-
nómia alapú igények visszautasítása a tartalmukra 
vagy következményeikre figyelemmel önmagában 
elfogadhatatlan. E tekintetben célszerű észben tar-
tani, hogy a liberális alkotmányelméletek egy olyan 
állameszményt tartanak kívánatosnak, amelyben az 
állam (a kormányzat) semleges a jóról alkotott ész-
szerű felfogásokat illetően, és nem dönti el polgárai 
helyett, milyen a „jó élet” a gyakorlatban.33 A semle-
ges állam nem köteles tehát minden egyéni életveze-
tési elképzelést fenntartások nélkül elfogadni és tá-
mogatni. Annyi azonban világos, hogy egyes egyé-
ni választások vagy preferenciák kizárása önmagá-
ban nem igazolható az állam számára mégoly ked-
ves érték- és erkölcsi ítéletek mentén – különben el-
porlad az állam semlegessége.34 Amikor az alapjogi 
ügyekben eljáró bíróságok félreteszik az alkotmány 
etalonját és saját értékválasztásaikat teszik mércévé, 
akkor sem történik ez másképp. Amit az állam nem 
tehet meg, azt nem teheti meg az állam törvényho-
zása vagy végrehajtó hatalma – és éppígy nem tehe-
tik meg bíróságai és alkotmánybírósága sem.

Az állam semlegessége önmagában is zavaros 
fogalom. A vezető liberális szerzők között messze 
nincs egyetértés abban, hogy az állam köteles len-
ne tartózkodni mindenféle véleménynyilvánításról a 
jó életet illetően. Két alapvető megfontolás azonban 
így is kirajzolódni látszik és megfontolásra érdemes 

a jelen vizsgálat szempontjából. Egyrészt érdemes 
felidézni: az állami semlegességről, illetve az álla-
mi értékpreferenciákról megnyilvánuló szerzők kö-
zül abban a legtöbben egyetértenek, hogy az álla-
mi semlegesség ideálja az állam és egyház elválasz-
tásának követelményére vezethető vissza. A vallási 
és világnézeti ügyekből kivonuló állam képe a fel-
világosodás óta eleme az állam és egyén viszonya-
iról szóló elképzeléseknek. Legalábbis rosszul mu-
tat, ha egy modern szekuláris állam értékpreferenci-
áinak egyértelmű és legfőbb igazolása egyházi vagy 
vallási tanításokban gyökerezik, még akkor, ha az 
adott állam vérzivataros történelmében komoly sze-
repet játszott valamely vallás vagy egyház. A jelen 
dolgozat kereteit messze meghaladná, ha akár nagy 
vonalakban felidéznénk az általános pihenőnap és 
a vasárnap mint az úrnapja közötti mély kapcsolat-
ról szóló közjogi vitát. Utalnánk viszont arra, hogy 
a házasság és a család vallási töltetű meghatározá-
sával azonosuló állammal nem csupán az a prob-
léma, hogy nem semleges, hanem legfőképpen az, 
hogy nem szekuláris – a demokratikus alkotmá-
nyosság köntöse egy felvilágosodás előtti szuverén 
testét takarja.

Másrészt fontos kiemelni, hogy az államnak a jó-
ra és a jó életre vonatkozó preferenciái természetesen 
kihatnak az egyéni autonómia tartalmára és terje-
delmére. Az az állam, amelyik a jóról alkotott ítéle-
tek mentén szelektál polgárai között, jó eséllyel nem 
kezeli az embereket egyenlő méltóságú személyként. 
Az már ízlés és intellektuális elkötelezettségek kér-
dése, hogy e tekintetben az angolszász liberális-uti-
litarista gondolatvilág vagy a kanti hagyomány mo-
tívumai mentén dolgozzuk-e ki a kényszerítő erő-
vel kikívánkozó ellenvetés további elemeit. Ebben a 
megvilágításban továbbá az is jól látható, hogy jut-
hatott a bevezetésben idézett Kenji Yoshino arra a 
következtetésre, hogy a jól konstruált szabadságigé-
nyek magukba olvasztják az egyenlőség alapú érve-
lést, a méltóságvédelem szintjére emelve a problé-
mát.

Ha valakinek a magyar alkotmánybírói gyakor-
latból rémlik az egyenlő méltóságú személyként ke-
zelés elve, akkor nem csak azt érdemes felidéznie, 
hogy az egyenlő méltóságú személyként kezelés al-
kotmányos követelménye a nem alapjogok közöt-
ti megkülönböztetés esetén a magyar Alkotmány-
bíróság szerint alacsonyabb mércét állít az alapjo-
gok sérelménél alkalmazott szükségesség-arányos-
ság tesztnél. Érdemes azt is észben tartani, hogy az 
„ésszerű indok” igazolásának megkövetelése épp a 
jogalanyok közötti önkényes különbségtételt kíván-
ja kizárni. Szimpatikus és kevésbé szimpatikus élet-
vitelek között válogatva minden bíróságnak különö-
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sen óvatosan kell cselekednie, ha az önkényességnek 
még a látszatát is el kívánja kerülni.

Ebben az írásban nem törekszünk átfogó egyéni-
autonómia- vagy önrendelkezés-elmélet kidolgozá-
sára. Pusztán arra kívánunk reflektálni, hogy a me-
legek jogait érintő bírói döntések elvi megalapozása 
hogyan viszonyul az elméleti munkákban megjele-
nő autonómiafogalmakhoz. A munka során mind-
végig igyekszünk feltárni a bíróságok által melegjogi 
ügyekben használt autonómiafogalom tartalmát és 
korlátait; megvizsgáljuk, törekednek-e a bíróságok 
valamely átfogó elméleti modell vagy keret kiala-
kítására melegjogi döntéseikben, illetve mitől függ, 
hogy a bíróság helyt ad-e egy bizonyos autonómia-
érvnek, és végezetül kíváncsian szemléljük, mi a vi-
szony az autonómiáról szóló filozófiai elméletek és 
az alkotmányos esetjog között.

A vizsgálat céljaira számos más kontextus töké-
letesen megfelelt volna.35 A melegjogi ügyek azon-
ban különlegesek, mivel a bírósági döntések mögött 
csendesen meghúzódó élethelyzetekben többszörö-
sen is összefonódnak az autonómia, az identitás és 
a méltóság szavakkal leírt szálak és változók. Az 
egyének elképzelései a megélendő és megélhető jó-
ról számos igencsak eltérő élethelyzetben kerülhet-
nek szembe az állam preferenciáival. Olvasatunkban 
a melegjogi ügyek nemcsak a nemi aktusok vagy az 
élettársi kapcsolatok legalizálására vonatkozó dön-
téseket jelölik, hanem minden olyan élethelyzetet, 
amelyben az állam szabályozási tevékenysége vagy 
a döntéshozók mérlegelése szempontjából – függet-
lenül ez érintett kívánságától – relevánssá válik az 
érintett személyek homoszexualitása (nemi identitá-
sa vagy szexuális irányultsága), legyen szó házastár-
si nyugdíjról vagy a gyermekfelügyeleti jog gyakor-
lásáról.

Előrebocsátjuk, hogy amikor a fentiekben az au-
tonómiafogalom szempontjából különösen lényeges 
„saját választás” jelentőségét hangsúlyoztuk, sem-
milyen módon sem kívántuk azt állítani vagy su-
gallni, hogy a homoszexualitás választás kérdése. 
Vizsgálatunk abból indul ki, hogy a meleg identitás 
megélése és felvállalása egyéni döntések kérdése (le-
het),36 olyan döntéseké, amelyeket az állami szabá-
lyozás léte vagy hiánya, valamint tartalma alapvető-
en befolyásol, rövid és hosszú távon egyaránt. Eb-
ben a dolgozatban elsősorban azt vizsgáljuk, meny-
nyire érzékenyek a fenti megfontolásokra és problé-
mákra az alapjogi ügyekben eljáró bíróságok. Con-
necticut állam Legfelső Bírósága a 2008 októberé-
ben eldöntött, az azonos neműek házasságát tiltó 
törvény tagállami alkotmányba ütközését kimondó 
Kerrigan-ügyben a következőkből indult ki. „Mivel 
a nemi orientáció a személyiség alapvető alkotóele-

me, még akkor, ha van is arra némi lehetőség, hogy 
az egyén megváltoztassa nemi preferenciáit, az teljes 
mértékben elfogadhatatlan lenne, ha az állam bárki-
től ilyet követelne.”37

auTonóm I a Igén y ek – joBB szó 
h íján

Amint azt az eddigi rövid és korántsem teljes át-
tekintés sejtetni engedi, az erőteljes felütés ellenére 
az autonómiaigények meglehetősen kiszolgáltatot-
tak az államműködés szürke mindennapjaiban. Nem 
elég, hogy gyakran be kell érniük az alapvető elmé-
leti háttérmegfontolás megtisztelő, ám a gyakorlat-
ban könnyen feledésbe merülő szerepével. Az auto-
nómiaérvek természetüknél fogva általában nem va-
lami magasabb rendű, egyetemes jó nevében tűnnek 
fel a színen, hanem az egyén személyes élettervének 
egyes elemeire vonatkoznak. Külön vizsgálat nél-
kül is érzékelhető, miért nehéz alapjogi ügyekben az 
ilyen típusú autonómiaérveket meggyőzően előadni. 
Annak ellenére, hogy az alkotmányszövegek szer-
zői alapvető jelentőségűnek tekintik az egyéni auto-
nómia védelmét, az autonómia fogalmát elég ritkán 
írják bele a normaszövegbe. Ebből következően az 
autonómiaigények – kifejezett alkotmányos rendel-
kezés hiányában – könnyen holmi esetleges, önké-
nyes vagy különc próbálkozásnak tűnnek a jól meg-
szokott szabadságjogi igények között. Minél inkább 
kívül esik egy élethelyzet a tipikus alapjogi ügyek 
körén, annál rosszabb esélyekkel indul a kérelmező 
az autonómiaigény elismeréséért folyó bírósági küz-
delemben.

A német szövetségi Alkotmánybíróság a német 
alaptörvény 2. § (1) bekezdésébe foglalt személyiség 
szabad kibontakoztatásához való jog szubszidiárius 
alkalmazásával különlegesen erős védelmet nyújt az 
egyéni autonómiának. A joggyakorlat a személyiség 
szabad kibontakoztatásához való jog két aspektusát 
különbözteti meg: egyrészről az általános cselekvé-
si szabadságot, másrészről az úgynevezett általános 
személyiségi jogot. A cselekvési szabadság a tevé-
kenységekre, illetve magatartásformákra vonatko-
zik, míg a személyiségi jog az egyéniség (személyi-
ség) egyes megnyilvánulásaira.38 Mind a cselekvési 
szabadság, mind a személyiség (létezés) védelmének 
köre korlátlan, így az alapjog funkciója a joggyakor-
latban nem más, mint mindazon alapjogok védel-
me, amelyeket az alaptörvény szövege kifejezetten 
nem nevesít (Auffangfunktion). A személyiség szabad 
kibontakoztatásához való jog szubszidiárius termé-
szeténél fogva azonban viszonylag gyenge védelmet 
nyújt, mivel a 2. § (1) bekezdésén keresztül elismert 
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igényeket korlátozhatja minden olyan norma, amely 
egyébként alkotmányos (verfassungsmässige Ordnung) 
Ebben az értelemben az általános cselekvési szabad-
ság védelmi köre sokban hasonlít az angolszász jog-
rendszerekben használt szabadságfogalomra.

A német alkotmányjogi gyakorlatban az egyé-
ni autonómia védelmi körébe eső ügyek nem a cse-
lekvési szabadság, hanem az általános személyiség-
védelem területén kerülnek felszínre, elsősorban az 
önrendelkezés körében. Az önrendelkezés azonban 
csalóka fogalom, mivel a német gyakorlatban nem 
kifejezett életvezetési választások formájában jelenik 
meg, hanem sokkal inkább mint a nem kívánt álla-
mi beavatkozás gátja. A német alkotmányjogi gya-
korlatban az autonómia mint önálló érték elsősor-
ban tulajdonvédelmi és (mint információs önrendel-
kezés) adatvédelmi ügyekben tűnik fel, illetve – jó-
val kisebb mértékben – mint az egyén saját testé-
vel történő rendelkezésének alapja (Sterbehilfe). Más 
szavakkal: a német Alkotmánybíróság joggyakor-
latában az egyéni autonómia védelme címén első-
sorban az egyéni döntések meghozatalához szüksé-
ges ontológiai előfeltételeket védi, és nem magát az 
egyéni döntést vagy annak eredményét. Az egyén 
döntésének eredménye a gyakorlatban sokszor hát-
térbe szorul más érdekek (például a közérdek) érvé-
nyesülése érdekében.

A szabadságfogalommal vont párhuzam több 
mint véletlen egybeesés. Bár az Egyesült Államok 
alkotmányának 9. kiegészítése tűnik az íratlan alap-
jogok védelmében felhívható legalkalmasabb rendel-
kezésnek, a gyakorlatban mégis a bevezetőben már 
idézett 5. és 14. kiegészítésben szereplő „szabadság” 
szó hat különös bűverővel a bírákra olyan ügyekben, 
amelyekben a felek az alkotmány szövegében nem 
említett alapjogi igényeket támasztanak.39 A leghí-
resebb döntés az alkotmányos szabadság tartalmáról 
talán a terhességmegszakításról való döntések korlá-
tait felvázoló Roe v. Wade ügy,40 míg a jelen elemzés 
szempontjából leglényegesebb ítélet talán épp a ne-
mi élet szabadságára vonatkozó Lawrence v. Texas41 
döntés. Ez utóbbi ügyben a Legfelső Bíróság Ken-
nedy bíró vezette többsége megállapította, hogy az 
alkotmányban rögzített szabadságfogalom kiterjed a 
kölcsönösen beleegyezést adó homoszexuális felnőt-
tek által magánterületen folytatott nemi aktusra.

A Lawrence-döntés azért is volt érdekes, mivel 
nem egészen két évtizeddel korábban a Legfelső Bí-
róság egy nagyon hasonló (de nem azonos) tényál-
lású ügyben ellentétes kimenetelű döntést hozott. 
A Bowers v. Hardwick42 ügyben az alkotmányossá-
gi vizsgálat központjában Georgia állam azon ren-
delkezése állt, amely büntetni rendelte a fajtalanság 
minden formáját, tekintet nélkül az elkövetők nemé-

re. A White bíró vezette többség számára az ügyben 
felmerült alkotmányossági kérdés az volt, védi-e az 
alkotmány a fajtalansághoz való alapvető jogot, pon-
tosabban van-e alkotmányos alapjoga a melegeknek 
a beleegyezésen alapuló fajtalansághoz.43

Mint minden olyan ügyben, ahol az alkotmány 
szabadságfogalmára hivatkoznak a peres felek egy 
újabb íratlan alapjog védelme érdekében, a Legfel-
ső Bíróság a Bowers-ügyben is azt vizsgálta, hogy a 
kereseti kérelemben megfogalmazott jog (számuk-
ra: a melegek fajtalansághoz való alapvető alkotmá-
nyos joga) vajon „mélyen gyökerezik-e a nemzet tör-
ténelmében és hagyományaiban”. Hangsúlyozandó, 
hogy a Legfelső Bíróság nemcsak melegjogi ügyek-
ben alkalmazza ezt a tesztet, hanem minden olyan 
ügyben, ahol a keresetet az alkotmányos szabadság-
fogalom mindaddig ismeretlen megfogalmazására 
alapítják.44 Maga a megfogalmazás egyébként Har-
lan bírónak a Poe v. Ullman45 ügyben írt különvéle-
ményéből származik, amelyet továbbgondolt a Gris-
wold v. Connecticut döntéshez fűzött párhuzamos 
indokolásában. Ez utóbbi véleményben Harlan bí-
ró kifejtette, hogy a fogamzásgátlókhoz való hoz-
záférést tiltó jogszabály alkotmányossága valóban a 
„rendezett szabadság” (ordered liberty) fogalmát és 
rejtett tartalmát érintő kérdés.46 „A kérdésre adott 
választ úgy kell meghatározni, hogy az figyelemmel 
legyen a történelmi tanítások következetes tisztele-
tére, biztos elismerést nyújtson a társadalom alap-
értékeinek, és bölcsen adózzon annak a nagyszerű 
szerepnek, amelyet a föderalizmus és a hatalmi ágak 
elválasztása játszik az amerikai szabadságok elisme-
résében és megőrzésében.”47 Harlan bíró bízott ab-
ban, hogy a fenti elvek mentén a bírák tartózkod-
ni fognak attól, hogy az alapvető jogok védelme he-
lyett saját értékválasztásaikat hangoztassák, és meg-
óvja majd a bíróságot annak veszélyétől is, hogy té-
ves illúziók védelmében szükségtelenül korlátozza az 
alapvető jogokat.48

A Bowers-ügyben, amely White bíró keze nyo-
mán a fajtalansághoz való alapjog védelméről szó-
ló döntéssé avanzsált, a fenti teszt alkalmazásával 
a többségnek nem esett nehezére arra a következ-
tetésre jutni, hogy ilyen alapjogot nem biztosít az 
Egyesült Államok alkotmánya. Ehhez elég volt át-
tekinteni a melegek közötti fajtalanságot tiltó tör-
vények hosszú sorát. A többségi vélemény ezt köve-
tően áttért annak vizsgálatára, vajon helyesen járt-e 
el az állam szabályozó jogkörében (úgynevezett po-
lice powers), amikor a fajtalanságot bűncselekmény-
nyé nyilvánította. Az ilyenkor szokásos eljárás sze-
rint a többség először azt vizsgálta, az állam legitim 
szabályozási célt kívánt-e megvalósítani, illetve hogy 
az állam által választott szabályozási megoldás ész-
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szerűen kötődik-e az állam által megnevezett szabá-
lyozási célhoz. A fajtalanságot tiltó törvény könnye-
dén átment az alkotmányossági vizsgálaton. A dön-
tés méltó lezárásaképp a többség még megjegyezte, 
hogy a „legtöbb jogszabály erkölcsi ítéleteken alapul, 
és ha a [szabadság nevében] minden erkölcsi alapon 
hozott törvényt meg kellene semmisíteni, a bírósá-
gok igen elfoglaltak lennének.”49

A különvéleményen lévő bírák főként az alkot-
mányossági kérdés megfogalmazásával nem értettek 
egyet. Ezek a bírák abból indultak ki, hogy a ge-
orgiai törvény nem nevesíti a homoszexuálisokat – 
általában tiltja a fajtalanságot, tehát téved a több-
ség, amikor kifejezetten a melegek szexuális szoká-
saira koncentrál. Blackmun bíró szerint az ügy tár-
gya nem a fajtalansághoz való alkotmányos jog, ha-
nem annak eldöntése, hogy alkotmányos-e az a tör-
vény, „amelyik megtagadja az egyénektől azt a jogot, 
hogy eldöntsék, részt kívánnak-e venni egy bizonyos 
típusú, beleegyezésen alapuló nemi aktusban”.50 Iro-
nikusan megjegyezhető, nem nagy meglepetés a kü-
lönvéleménynek a Roe v. Wade döntésre való hivat-
kozása, hiszen a híres abortuszdöntésben épp Black-
mun bíró írta a vezető véleményt. Az sem nagyon 
meglepő, hogy a kérdésfelvetés megváltoztatása sar-
kosan szembefordította a különvélemény kimenete-
lét a többségi álláspont végkifejletével.

A Lawrence-ügyben tehát a Legfelső Bíróság 
nem pusztán arról döntött, hogy alkotmányos-e az a 
texasi jogszabály, amely tiltja az azonos nemű felnőt-
tek beleegyezésen alapuló fajtalanságát. A bírák szá-
mára az volt a fő kérdés, hogyan fogalmazzák meg 
az alkotmányossági problémát. A common law rend-
szerek precedensalapú, részben az analógia alkalma-
zásán alapuló érvelése alapján a Bowers-döntés állt 
legközelebb a Lawrence-ügy tényállásához, így az 
eredmény sem tűnt kérdésesnek. Nehéz lett volna 
azt állítani, hogy az idő múlása olyan új helyzet elé 
állította a bíróságot, amely alapja a Bowers-döntés 
felülbírálatának. Az 1986 és 2003 között eltelt idő 
minden bizonnyal kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a 
bíróság megvizsgálja, vajon változtak-e a melegekre 
vonatkozó társadalmi attitűdök.

A Kennedy bíró vezette többség tehát más utat 
választott. Abból indultak ki, hogy „az az álláspont, 
mely szerint a Bowers-ügyben a kérdés egy bizonyos 
nemi aktusra irányult, lealacsonyítja a kérelmezők 
igényét, mint ahogy lealacsonyít minden házaspárt, 
ha azt állítják, hogy a házasság lényege a házastár-
sak nemi együttléte”.51 Kennedy bíró értelmezésében 
az indítvánnyal érintett jogszabály valóban egy bi-
zonyos nemi aktusra irányul, világos azonban, hogy 
a büntetőtilalom kikényszerítésének következményei 
jóval messzebbre mutatnak. A jogszabály ugyanis 

egy olyan magánjellegű kapcsolatot kíván ellenőr-
zése alá vonni, amelyet – függetlenül attól, hogy (a 
kapcsolat) formális jogi elismerést élvez-e, az em-
bereknek szabadságukban áll választani anélkül, 
hogy bűnözőként kezelnék őket.”52 A Bowers-ügy-
ben a bíróság nem kezelte kellő tisztelettel az indít-
ványban foglalt autonómiaigényt, amelyet az alkot-
mányos szabadság nyelvén fogalmaztak meg. Mind-
ezekre tekintettel a Bowers-ügyben követetett stra-
tégia nem alkalmazható a továbbiakban.

A Lawrence-ügyben a többség szerint a helyes 
kérdésfeltevés tehát az, kiterjed-e az alkotmányos 
szabadságvédelem a felnőtteknek a magánszférában 
folytatott beleegyezésen alapuló nemi aktusaira, te-
kintet nélkül a felnőttek nemére és nemi identitásá-
ra. Kennedy bíró szerint ezen múlik, hogy megőriz-
hetik-e az egyének a minden szabad embert megil-
lető méltóságukat.53

A többségi vélemény tehát a Bowers-döntés-
hez képest újrafogalmazott igényre nézve vizsgál-
ta meg, hogy az amerikai történelemben és hagyo-
mányokban mélyen gyökerezik-e a kérelmezők igé-
nye. A vizsgálat eredménye szerint hagyományosan 
a gyermeknemzése alkalmatlan, a puszta örömszer-
zést szolgáló összes nemi aktust tiltotta a büntető-
jog. A tiltás részben vallási, részben erkölcsi meg-
fontolásokon alapul. Kennedy bíró szerint egyálta-
lán nem világos, milyen szerepet vállalhat magára 
az állam annak érdekében, hogy a többség erkölcsi 
preferenciáinak a büntetőjog eszközeivel szerezzen 
érvényt.54

Kennedy bíró arra is emlékeztetett, hogy a törté-
nelmi kutatás önmagában nem határozhatja meg az 
ügy kimenetelét, mivel az újabb alkotmányos jog-
gyakorlatból kirajzolódni látszik egy olyan trend, 
amely az alkotmányos szabadságfogalom védelmi 
körének a felnőttek magánjellegű szexuális tevé-
kenységeire történő kiterjesztését egyértelműen alá-
támasztja.55 Ez a megállapítás különösképp érdekes, 
mivel jól érzékelhető, ahogyan kiszabadítja a bírákat 
a történelmi igazolás logikájából, illetve fellazítja a 
precedensalapú érvelés szigorú kereteit. A történel-
mi tapasztalatok elemzése csupán egy a lehetséges 
igazolási eszközök közül, és nem is döntő jelentősé-
gű. Emellett különösen érdekes, hogy az újabb fej-
leményekből kirajzolódó irány felvázolásakor a Bo-
wers-döntés kiesik a döntéshez felhasznált kánon-
ból, és a tényállással sokkal kevesebb hasonlóságot 
mutató ügyek válnak meghatározóvá. A precedens-
alapú érvelés ezt a megoldást nem tenné lehetővé, és 
általános következtetések levonására sem lenne le-
hetőség.

Kennedy megoldása mindenképpen elegáns, de 
az általa vezetett többség vékony jégen jár: nyit-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 8 .  3 .  S z Á M TA N U L M Á N Y  /  29

va áll ugyanis előttük egy olyan lehetőség, amely-
nek igénybevételével anélkül semmisíthették volna 
meg az azonos neműek fajtalanságát tiltó büntető-
törvényt, hogy ehhez a Bowers-döntést felülbírálták 
volna. Ehhez elég lett volna ugyanis annyit mon-
dani, hogy a támadott törvény sérti az alkotmány 
egyenlőségi klauzuláját a Romer v. Evans ügyben 
kifejtettek alkalmazásával. O’Connor bírónő párhu-
zamos indokolásában épp ezt az utat követte.56 Lát-
ható tehát, hogy a Kennedy bíró vezette többség tu-
datosan választotta a Bowers-döntés jelentette pre-
cedens elsöprésével járó nehezebb utat, amely vé-
gül az alkotmányos szabadságfogalom tartalmának 
újabb pontosításához vezetett.

Összegzésképp érdemes azonban még egy pil-
lantást vetni az ebben a részben tárgyalt döntésekre. 
Világos, hogy az alkotmányszövegek hallgatása ne-
héz helyzetbe hozza az indítványozókat. Más alap-
jogi ügyektől eltérően ugyanis az ő első feladatuk 
nem más, mint megtörni a normaszöveg sokatmon-
dó hallgatását és meggyőzni a bíróságot, hogy kere-
seti kérelmüknek az alkotmány hallgatása ellenére is 
van jelentősége. Az is érzékelhető a fenti ügyekből, 
hogy a bíróságok számottevő döntési szabadsággal 
rendelkeznek a kifejezett alkotmányos rendelkezés 
hiányában előadott igények vizsgálata során.

Míg az Egyesült Államok Legfelső Bírósága elő-
szeretettel alkalmazza a történeti érvelést és figye-
lemmel van a társadalmi változásokra is, a német 
joggyakorlatban az általános személyiségi jog ér-
telmezése finoman összefonódott az emberi méltó-
ság védelmével57 – az általános cselekvési szabadság 
azonban kimaradni látszik a méltóságvédelem von-
zásköréből.58 A méltóságvédelem hangsúlyos volta 
természetesen nem kizárólag a német alapjogvéde-
lem sajátossága. Az egyéni autonómia alkotmányos 
védelméről szólva azonban szembeötlik, hogy míg a 
német megközelítést átitatja az értékalapú érvelés, 
az amerikai megközelítés próbál az értékválasztáso-
kon kívüli igazolási lehetőségeket találni.

Különös figyelmet érdemel, hogy míg a német 
alapjogi logikában az emberi méltóság a legfőbb ér-
ték, a német Alkotmánybíróság gyakorlata a méltó-
ságot személyiségi aspektusoknál hangsúlyozza, ad-
dig a cselekvési szabadságra alapított igényeknél fi-
gyelmen kívül hagyja. Ez a megközelítés tökéletesen 
tükrözi a német Alkotmánybíróságnak azt az álta-
lános meggyőződését, hogy különbséget lehet ten-
ni maga az egyén és az egyén tettei között.59 Eb-
ből a különbségtételből ered aztán, hogy a szemé-
lyiség egyes vonásaival kapcsolatos méltóságigények 
sokkal kedvezőbb elbírálásban részesülnek, mint az 
egyes tevékenységek vagy magatartások védelmét 
célzó keresetek.60

Távolról sem egyértelmű, milyen kritériumokat 
kell alkalmazni az új igények felmérése során. Nem 
véletlen, hogy Harlan bíró már az első bírói próbál-
kozás kapcsán attól óvja tudós kollégáit, hogy a jó 
életről alkotott saját elképzeléseikkel töltsék meg 
tartalomként az alkotmány íratlan rendelkezéseit. 
Érdemes továbbá odafigyelni a morális és erkölcsi 
megfontolások erejéről folytatott eszmecserék hata-
lommegosztási és ügykezelési következményeire is. 
Figyelmet érdemel, hogy ezekkel az észrevételekkel 
nem kommentátorok, hanem maguk az ügyet el-
döntő bírák hozakodnak elő. (Ez utóbbi megjegy-
zés nem azt hivatott sugallni, hogy ezek a problé-
mák csak az íratlan jogokkal foglalatoskodó bírá-
kat terhelik. Csupán azt kívántuk érzékeltetni, hogy 
ezekben az ügyekben a bírák számára is érzékelhe-
tően különösen erős kísértést jelentenek az említett 
tényezők.)

További bonyodalmak forrása lehet, hogy semmi-
ből nem következik automatikusan vagy kötelezően, 
milyen szintű jogvédelmet kell biztosítani abban az 
esetben, ha a keresetben előadott igényt védelem-
re méltónak találja a bíróság. A Lawrence-ügyben 
különvéleményt jegyző Scalia bíró nem kis szarkaz-
mussal jegyzi meg, hogy az indítványozó győzelmé-
nek nagysága elsősorban azért nem világos, mert a 
Kennedy bíró vezette többség elmulasztotta megál-
lapítani, milyen tesztet célszerű alkalmazni a sza-
badság ilyetén megsértése esetén az elkövetkezen-
dő ügyekben.

Azt már a fenti rövid elemzés is sejtetni engedi, 
hogy az autonómiaigények sokkal kevésbé erőtelje-
sek az alkotmányos joggyakorlatban, amint az vár-
ható lett volna a filozófiai és jogelméleti beharan-
gozás nyomán. Annak ellenére, hogy az alkotmá-
nyos rendszerekben számos garancia (és ezek kö-
zött számos alapjog) az egyéni autonómia védel-
mét hivatott szolgálni, kifejezett alkotmányos ren-
delkezés hiányában az autonómiaigények meglehe-
tősen gyengének bizonyulnak a bírói gyakorlatban. 
Ahelyett, hogy aduként működnének, szubszidiá-
rius módon alkalmazzák őket a bíróságok. Itt em-
lékeztetni szeretnénk, hogy az autonómiaigények 
nem csak a fenti bíróságok joggyakorlatában jelent-
keznek problémaként. A kanadai alkotmányjogban 
éppúgy fejfájást okoznak indítványozóknak és bíró-
ságoknak, mint az Emberi Jogok Európai Bírósá-
ga (EJEB) előtt. Ezekre a döntésekre helyszűkében 
azonban nem tértünk ki.

A döntések vizsgálata során úgy tűnik, hogy az 
autonómiaigények védelme mellett eltökélt bírósá-
gok számos kihívással szembesülnek. Ha komolyan 
veszik feladatukat (és a személyes autonómia védel-
mét), kénytelenek olyan fogalmi rendszert és döntés-
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hozatali stratégiát kidolgozni, amelynek alkalmazá-
sával az autonómiaigények feldolgozhatóvá válnak. 
Úgy tűnik, kifejezett alkotmányos rendelkezés hiá-
nyában az eljáró bíróságnak nagy döntési szabadsá-
guk van abban, melyik alkotmányos fordulatot hív-
ják fel az autonómiaigény támogatására. A döntési 
stratégiák kidolgozása során a bíróságoknak – tekin-
tettel a kereseti kérelmek kényes vagy kelletlen vol-
tára – különösen oda kell figyelniük, hogy ne tűn-
jenek szubjektívnek vagy részrehajlónak. Különösen 
fontos, hogy a bírák személyes véleményét és érték-
preferenciáit ne tükrözzék a döntések, a bírák ne a 
saját értékválasztásukkal helyettesítsék a törvényho-
zó értékítéletét.

az auTonóm I a Igén y ek 
Ta rTa lm a: a Fer De 

h aj la mokTól a 
m elegh ázasságIg

Kezdetként talán érdemes tudomásul venni, hogy 
a bíróságok az évek során különösebb hajcihő nél-
kül védelemre méltónak találtak számos autonómia-
igényt (amiből persze nem következik, hogy az in-
dítványozóra nézve kedvező döntést hoz a végkifej-
let.). Az EJEB például elismerte a névhez való jo-
got,61 a biológiai származás megismerésének jogát,62 
az apaság tagadásához való jogot,63 a szülővé válás 
eldöntéséhez való jogot64 mint az egyéni autonómia 
védelemre érdemes aspektusait. A melegjogi ügyek-
ben sokszor nem ennyire egyszerű a kereseti kérelem 
elfogadtatása. A második világháború óta a nyugati 
alkotmányos demokráciák bíróságai, ha nehezen is, 
de nagy utat tettek meg a melegek autonómiájának 
elismerése és védelme felé. Az alábbiakban áttekint-
jük a különböző bírósági érvelési stratégiákat és ar-
ra keresünk választ, mi marad a melegjogi ügyek-
ben megfogalmazott autonómiaigényekből a bírósá-
gi eljárás végére.

Az autonómiaigények vizsgálata során azt látjuk, 
hogy bíróságok a lehető legkevesebb szóval igyekez-
tek túlesni a szexuális cselekmények dekriminalizá-
cióján – lehetőleg kerülve a „szex szerepe az alkot-
mányos demokráciák szürke mindennapjaiban” tí-
pusú előadásokat. Ezeket a döntéseket olvasva kevés 
derül ki arról, egész pontosan milyen szabadság-, 
egyenlőség- vagy méltóságfogalom vezette a bírósá-
got. Ehelyett a bíróságok a homoszexualitás társa-
dalmi elismertségének növekedésére vagy a tilalom 
fenntartásának tarthatatlanságára hivatkoznak.65 Ez 
a szűkszavúság részben azzal is magyarázható, hogy 
a vonatkozó alkotmányos rendelkezések szövege ál-
talában jottányit sem változott az évek során.

Érdekes módon a bíróságok gyakran beszédes-
nek bizonyulnak mindazon ügyekben, ahol a me-
leg életének kevésbé izgalmas (vagy profán?) pilla-
natairól esik szó, mint például az özvegyi nyugdíjak 
vagy az élettársakra kiterjedő biztosítási szerződések 
kérdése. Ez az érdeklődés gyakran kalandos világ-
nézeti vitákba kergeti a bíróságokat az emberi pár-
kapcsolatok céljáról és végső értelméről. Nemritkán 
úgy tűnik, hogy a házasság mint társadalmi alapin-
tézmény népszerűségének és sikerének megingásáért 
– kézenfekvőbb bűnbak nem lévén a láthatáron – a 
meleg pároknak kell lakolniuk.

Épp ezért figyelemre méltó igazán, hogy bár a bí-
rák látszólag végeérhetetlen vitákat képesek folytat-
ni egymással és az indítványozókkal a melegek pár-
kapcsolatainak mikéntjéről és hogyanjáról, az ön-
magukra sokat adó bíróságok szemérmesen levonul-
nak a porondról, ha a törvényhozás egyértelmű jo-
gi formát talál a melegek párkapcsolatai számára, le-
gyen az házasság vagy élettársi kapcsolat. Amikor a 
törvényhozó konkrét elképzelését vizsgálják, a me-
leg családok alkotmányos pozíciója mellett a bírósá-
gok leginkább saját pillanatnyi pozíciójukra és hosz-
szú távú megítélésükre érzékenyek. Az ismert mér-
tékadó példák szerint ilyen esetekben a bíróságok el-
sősorban arra ügyelnek, még véletlenül se tűnhessen 
úgy, hogy saját személyes meggyőződésüket össze-
tévesztették az alkotmány rendelkezéseivel, hogy az-
tán gáncsot vessenek a törvényhozónak.

m elegek, szex és auTonóm I a – 
BeszéDes h a llgaTás

Bár azt már a bevezetés során is említettük, hogy az 
általunk vizsgált melegjogi ügyek messze nemcsak a 
szexről szólnak, a leghíresebb döntések talán még-
is azok, amelyek a felnőttek közötti, beleegyezésen 
alapuló (vagyis nem erőszakos) fajtalanság dekrimi-
nalizációjáról szólnak. Ezen ügyekben nem rajzoló-
dik ki egyértelmű kép a bíróságok jogfelfogásáról. 
Az indokolások híresen keveset árulnak el az ügyek-
ben felmerülő igényekről. A klasszikusnak számító 
Dudgeon-döntés is figyelemre méltóan szűkszavú. 
Az EJEB megelégedett annyival, hogy a fajtalanság 
törvényi tilalma önmagában sérti a magánszférához 
való jogot (8. cikk), akkor is, ha Dudgeon betartja 
a jogszabályt, és akkor is, ha megsérti.66 Az EJEB 
igen rövidre fogva kifejtett álláspontja szerint az ál-
lam mérlegelési szabadsága nem terjed ki a magán-
szférába történő ilyen mértékű beavatkozás esetén a 
büntetőhatalom alkalmazására.

Arra nézve, hogy egész pontosan mibe is avatko-
zik bele az állami büntetőhatalom, alig mondott va-
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lamit az EJEB. Csupán annyit állapít meg az indo-
kolás, hogy bár legtöbb tagállamban létezik hason-
ló büntetőtilalom, az indítvánnyal támadott nemze-
ti jogszabály minden további körülményre tekintet 
nélkül, általánosságban tiltja a férfiak közötti fajta-
lanságot.67 Arra nézve azonban, hogy mi indokol-
ja az állami beavatkozást, az EJEB kimondta: „va-
lamiféle jogi szabályozás »szükséges« a társadalom 
egyes csoportjainak, valamint a társadalom morális 
ethosza védelmének érdekében.”68 Az EJEB tehát a 
kárelvre támaszkodott, bár egy kevésbé filozofikus 
olvasó azt is észreveszi, hogy az egyezmény 8. cik-
ke „az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében” teszi lehetővé a 
jogkorlátozást. Mindent összevetve tehát az EJEB 
keveset árult el az alapjogvédelem tárgyáról.

Az Egyesült Államok Legfelső Bírósága sem volt 
sokkal beszédesebb a Lawrence-ügyben, már ami a 
melegjogok tartalmát illeti. A Kennedy bíró vezette 
többség ugyanis arra koncentrált, hogy felülbírálja a 
Bowers-döntést, ezért az érvelés nem is mutat iga-
zán túl az ehhez feltétlenül szükséges minimumon: 
a Lawrence-döntés valójában a Bowers-ügyben el-
követett bírói hibát próbálja orvosolni a lehető leg-
egyszerűbben. E tekintetben a többségi döntés leg-
fontosabb megállapítása szerint az alkotmányossá-
gi kérdés lényegének egy bizonyos szexuális aktus-
hoz való jogra szűkítése lealacsonyító. Ezt meghala-
dóan a Kennedy-féle döntés csak megismétli a Dud-
geon-ügyből már ismert tételt: a szexuális szabad-
ság korlátozása korlátozza a magánélet szabadságát. 
Sajnálatos módon a döntés érvelése épp azon a pon-
ton a legvilágosabb, ahol leírja, mire nem terjed ki a 
határozat hatálya (például a melegek családjogi kap-
csolatainak elismerésére), arról azonban minimalis-
ta módon hallgat a bíróság, mivel is érdemelte ki az 
alapjogi védelmet a szexuális szabadság.

Nem világos, hogy a bíróságok puszta (rosszul 
felfogott) szeméremből nem kívánnak-e részlete-
sebben foglalkozni a nemi aktusokat érintő ügyeket 
érintő igazolással, vagy pedig ennek komolyabb oka 
van. Amikor egy magánlakásban több mint negy-
ven meleg vett részt konszenzuális szado-mazohista 
nemi együttlétben a Jaggard, Lasky és Brown ügy-
ben,69 a férfiak arra hivatkoztak védekezésképpen, 
hogy csupán a magánerkölcsüknek megfelelően jár-
tak el. Az EJEB sietett elfogadni a tevékenység testi 
sértésként történő törvényi tiltását, tekintettel a va-
lószínűsíthető (!) fizikai sérülésekre,70 anélkül, hogy 
elemezte volna a magánszféra-védelem és a szexuá-
lis autonómia tartalmát. Ebből a döntésből azonban 
az is kitűnik, hogy az EJEB nem szívesen foglalko-
zik a különleges életvitelből eredő döntések követ-
kezményeivel még akkor sem, ha azok egyértelműen 

kihatnak az alapjogok védelmére. Valamivel később 
például romaügyekben jelezte az EJEB, hogy a ki-
sebbségi életforma védelme nem elsősorban kisebb-
ségvédelmi kérdés, hanem az egész közösség értékét 
növeli.71 Ezt követően azonban a bíróság sietett a 8. 
cikk alatt egy sokkal hagyományosabb módon törté-
nő elutasítás felé terelni az indítvány sorsát.

A fajtalanságról szóló döntéseket olvasva emlé-
keztetni szeretnénk, hogy a büntetőjogi tilalmak 
feloldása korántsem jelenti a melegek autonómiájá-
nak elismerését, mert a bíróságok hallgatnak az au-
tonómia alkotmányos védelmének lényegét és tartal-
mát érintő alapvető kérdésekről. Ezekben az ügyek-
ben ugyanis a bírói döntések nyomán az állam való-
jában nem tesz pozitív gesztust – csupán megszün-
tet egy idejét múlt, velejéig igazságtalan és meglehe-
tősen nehezen fenntartható büntető rendelkezést.72 
Ezért helytállóbb ezeket a döntéseket a normalizá-
ció első lépéseinek tekinteni.

m eleg pá rok, egy en lÔség és 
auTonóm I a, avagy a csa lá D 

érTelm e 73

A melegjogi ügyek krónikájában persze jó pár híres 
sikertörténet is szerepel. Érdekes módon a győze-
lemhez vezető út sokszor nem is volt feltétlenül rö-
gös, bár kétségtelen, hogy a könnyű döntések szin-
te kivétel nélkül diszkriminációs ügyekben szület-
tek. A döntések egy része a büntetőjogi beleegye-
zési korhatárt érinti, míg számos munkajogi és csa-
ládjogi eset is tarkítja a sort.74 Annak ellenére, hogy 
diszkrimináció-tilalmi alapon születtek, az ítéletek 
érdekessége, hogy a bírák (akár a melegek ellen, akár 
mellettük érveltek) visszatérően összekapcsolták az 
egyenlőségre, a méltóságra és a szabadságra vonat-
kozó érveket, és sokszor e fogalmak hálójában fo-
galmazták meg álláspontjukat a család lényegéről és 
végső céljáról. A korábban már ismertetett külföl-
di döntések tárgyalása helyett itt egyes alapvető csa-
ládjogi kérdéseket érintő döntéseket vizsgálunk kö-
zelebbről, amelyekben a bíróságok részletesen is ki-
tértek a diszkrimináció tilalmának és az egyéni au-
tonómia védelmének viszonyára.

A kanadai Egan v. Canada ügyben75 az indítvá-
nyozó meleg férfipár a házastársak öregségi nyug-
díjának megítéléséért fordult bírósághoz. A kérel-
mezők azt kívánták elérni, hogy a nyugdíjtörvény 
alkalmazása során a házastárs fogalmát terjessze ki 
a bíróság a meleg élettársakra is. A kanadai Leg-
felső Bíróságot megosztotta az ügy. A bíróság elis-
merte, hogy a szexuális orientáció a megkülönböz-
tetés alapja lehet, de a La Forest bíró vezette több-
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ség – négy ellenében – arra a következtetésre jutott, 
hogy a megkülönböztetés nem sérti a kanadai alap-
jogi karta76 15. szakaszában rögzített diszkriminá-
ciótilalmat. 77

Vizsgálatunk számára elsősorban az egyenlőség-
alapú érvelés logikája érdekes. La Forest bíró abból 
indult ki, hogy a házasságot a „kapcsolat természete 
és a felek kötelezettségei” miatt védi a törvény. „A há-
zasság emberemlékezet óta a jogi hagyományunk szi-
lárd talaján állt, önmagában is hosszú életű filozófiai 
és vallási hagyományokat tükröz. A végső célja azon-
ban meghaladja mindezeket, és biztosan gyökerezik 
abban a biológiai és társadalmi valóságban, hogy a 
heteroszexuális párok egyedülálló képessége a szapo-
rodás.”78 La Forest bíró szerint a jog nem változtat-
hat ezeken a tényeken. A meleg párok más együtt élő 
párokhoz hasonlóan egyszerűen nem teljesítik azokat 
a feltételeket, amelyek miatt a parlament külön elis-
merésben részesíti a házastársakat, mivel együttlétük 
nem tölti be a házasság társadalmi szerepét. Nem a 
nemi irányultságuk az oka tehát, hogy ezekre a pá-
rokra nem terjed ki a házastárs fogalma, a megkülön-
böztetés során ez az ismérv irreleváns.79

La Forest bíró álláspontja éles ellenkezést váltott 
ki a bíróságon belül is. Bár az adott ügyben a – tech-
nikailag – különvéleményen lévő bírák alulmaradtak, 
az ő álláspontjuk vált uralkodóvá a későbbi kanadai 
alkotmányjogi gyakorlatban80. A L’Heureux-Dubé 
bírónő és Cory bíró által jegyzett kisebbségi állás-
pont is az egyenlő bánásmód követelményét helye-
zi középpontba, és eltávolodik a házasság biológi-
ai és társadalmi funkcióinak tárgyalásától. L’Heure-
ux-Dubé bírónő szerint a Charter 15. cikkének „kö-
zéppontjában egy olyan társadalom elősegítése áll, 
amelyben mindenki biztos abban, hogy a jog egyen-
értékű képességekkel rendelkező és egyenlő mérték-
ben védelemre érdemes (equally capable, and equally 
deserving) emberi lényként ismeri el. A 15. cikk ér-
telmében akkor ért egy személyt vagy egy csopor-
tot hátrányos megkülönböztetés, amikor a csoport 
tagjai úgy érezhették a jogszabálynak köszönhetően, 
hogy kevésbé képesek vagy kevésbé érdemesek az el-
ismerésre, vagy kevésbé értékesek, mint más embe-
rek vagy mint a kanadai társadalom tagjai.”81 Ha-
sonló úton halad Cory bíró is, amikor azt hangsú-
lyozza, hogy minden egyén egyedülálló és különle-
ges személyiséggel bír, különböző ízléssel és hitvi-
lággal, szexuális preferenciákkal. Mindaddig azon-
ban, amíg ezek az életvezetési elképzelések nem 
jogellenesek, toleranciát érdemelnek. Egyes tulaj-
donságok szokatlanok vagy meghökkentők lehetnek 
a többség számára, ettől azonban még nem kevés-
bé érdemesek az egyenlőként történő elismerésre és 
tiszteletben tartásra.82

Fontos észrevenni, hogy ezek a gondolatmenetek 
elsősorban nem a házasságot vagy a házastársakat 
kívánják mechanikusan összehasonlítani más, ha-
sonló helyzetben lévő élethelyzetekkel vagy emberi 
lényekkel. Az egyenlőség alapú megközelítés tehát 
új árnyalatokat kapott abból a szótárból, amelyet ko-
rábban az autonómiaigények lényegének leírásához 
használtunk. A homogén csoport felkutatása helyett 
mindkét bíró abból indul ki, hogy az egyéneket saját 
tulajdonságaik és mivoltuk szerint kell kezelni, ezzel 
esélyt adva autonómiájuk tartalmi (és nem felszíni) 
alkotmányos védelmére. Nem meglepő, hogy Cory 
bíró a cselekvési tervként felfogott élet megvalósítá-
sára helyezi a hangsúly a továbbiakban is. Habozás 
nélkül kijelenti például, hogy a szexuális irányultság 
nem egyszerűen egy állapot, „hanem egy olyan »va-
lami«, amelyet az egyén az élettársa megválasztása 
útján juttat kifejezésre, függetlenül attól, hogy ho-
mo- vagy heteroszexuális”.83

Ez a megállapítás – hasonlóan a korábbiakhoz – 
újra csak azt látszik megerősíteni, hogy a Cory bí-
ró által használt egyenlőségfogalom hangsúlyt he-
lyez az egyén saját választásainak tiszteletben tar-
tására. Így juthat arra a végkövetkeztetésre, hogy a 
heteroszexuális házastársfogalomhoz való ragaszko-
dás nem más, mint „annak a sztereotípiának a meg-
erősítése, mely szerint a homoszexuálisok nem ké-
pesek és nem is hajlandók olyan tartós, gondosko-
dó, kölcsönös támogatáson alapuló, gazdasági össze-
fonódásokkal teljes kapcsolatok kialakítására, mint 
a heteroszexuális párok”.84 Cory bíró szerint ez egy 
olyan előítéleteken és téves sztereotípiákon alapuló 
jogszabályi megoldás, amely ellentétes a 15. cikk-
nek az emberi méltóság védelmére vonatkozó köve-
telményeivel.

A kisebbségben maradt bírák felfogása négy éven 
belül a bíróság többségi álláspontjává vált. Az M v. 
H85 ügyben azt kellett eldöntenie a kanadai Legfel-
ső Bíróságnak, hogy a családjogi törvény tartásról 
szóló rendelkezéseiben a házastárs fogalma kiter-
jed-e az azonos nemű élettársra is.86 A bírák több-
sége úgy találta, hogy amennyiben nem terjesztik 
ki a házastárs fogalmát az azonos nemű élettársak-
ra, úgy megsértik az indítványozó emberi méltó-
ságát, továbbá a családjogi törvény alkalmazásánál 
figyelmen kívül hagyják a tényleges életviszonyo-
kat.87 Cory bíró külön kiemelte, hogy a „törvény ál-
tal nyújtott támogatás társadalmi jelentőségét ne-
héz lenne túlhangsúlyozni. Az azonos nemű párok 
kirekesztése a családjogi törvény tartásra vonatkozó 
rendelkezéseiből azt a nézetet erősíti, hogy a kérel-
mező (és általánosságban a meleg párkapcsolatban 
élők) kevésbé érdemesek az elismerésre és védelem-
re. Az azonos nemű párok kirekesztése a házastár-
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si tartásról szóló rendelkezésekből arra utal, hogy – 
figyelmen kívül hagyva a tényleges körülményeket 
– nem tartják őket alkalmasnak arra, hogy meghitt 
párkapcsolaton alapuló gazdasági közösséget léte-
sítsenek.”88

A megkülönböztetés igazolhatóságának vizsgá-
lata során Iacobucci bíró kifejtette, hogy a házas-
társ fogalmának megszorító értelmezése nem szol-
gál gyermekvédelmi célokat, a gyermekek tartásáról 
ugyanis külön, a házastársak tartásától függetlenül 
rendelkezik a törvény.89 Iacobbucci bíró azt is hosz-
szan vizsgálta, tartható-e az az álláspont, mely sze-
rint a házasság felbontása során a nő (a volt feleség) 
inkább tartásra szorul, mint a férfi (a volt férj). Mi-
vel a jogszabály e tekintetben nem semlegesen fo-
galmaz, pusztán amiatt nem lehet nővédelmi esz-
köznek tekintetni a jogszabályt, hogy az esetek dön-
tő többségében a feleségek fordulnak tartásért a vá-
lás után.90 A jogalkotó célja ugyanis, hogy mindkét 
fél számára megnyugtatóan rendezze a házasság fel-
bontásának anyagi következményeit.91

A többségi véleményt jegyző Cory és Iacobucci 
bíró jórészt a különvéleményen lévő Gonthier bíró-
nak válaszolt. Gonthier bíró ugyanis abból indult ki, 
hogy a házasság elsődleges célja a gyermeknemzés.92 
Ezt a célt és ennek alapvető biológiai feltételrendsze-
rét a társadalmi változások nem halványítják el, és a 
törvényhozó sem tehet mást, mint hogy szem előtt 
tartja az alapvető társadalmi és biológiai törvénysze-
rűségeket.93 Különvéleményében Gonthier bíró nem 
csupán a házasság különleges társadalmi szerepére 
utalt, hanem azt is hangsúlyozta, hogy a tartás köte-
lezettségét törvényi úton elrendelni csak a közismer-
ten kiegyensúlyozatlan heteroszexuális párkapcsola-
toknál van értelme.94 Érdekes módon ez a megálla-
pítás figyelmen kívül hagyni látszik az ügy puszta 
tényeit, amelyek arra utalnak, hogy egy azonos ne-
mű pár esetében is felmerülhet, hogy a kapcsolat vé-
gét követően az egyik fél tartásra szorul.

Párhuzamos indokolásában Bastarache bíró né-
miképp eltérő szempontból közelített a tényállás-
hoz. Számára elsősorban az volt a kérdés, beavat-
kozhat-e a bíróság, ha a törvényhozó úgy ítélte meg, 
hogy nem kívánja kiterjeszteni a tartás kötelezettsé-
gét a házasságon kívül semmilyen együttélési for-
mára. Olvasatában a házastársi tartás kötelezettsé-
gének ilyen módon történő erőltetése épp hogy sért-
heti a meleg párok autonómiáját.95 A bíróság azon-
ban köteles figyelembe venni, hogy a melegek külö-
nösen veszélyeztetett társadalmi csoport,96 és a sza-
bályozandó életviszonyok meglehetősen összetet-
tek.97 Megjegyezte továbbá, hogy bár a házasság 
mint hagyományos családi együttélési forma védel-
méhez jeles közérdek és erkölcsi megfontolások is 

fűződhetnek, a hagyományos család védelme azonban 
megvalósítható anélkül, hogy az állam a nem hagyomá-
nyos együttélési formákat hátrányos helyzetbe hozná.98 
Mindezekre tekintettel Bastarache bíró indokolt-
nak tekintette, hogy a bíróság az adott ügyben nem 
fogadta el a törvényhozás döntését az azonos nemű 
élettársak kizárásáról a házastársi tartás családjogi 
szabályainak hatálya alól.

Az átfogó elméleti megalapozások hívei megpi-
henhetnek. Jól látható, ahogy egy diszkriminációs 
ügyben összefér és összeér az egyenlőség és az au-
tonómia (szabadság/méltóság) alapú érvelés, köny-
nyedén lerázva a történelmi és vallási hagyományok 
szellemi béklyóit Ez lehetővé teszi azt is, hogy az 
alkotmányos joggyakorlat felvegye a társadalmi fo-
lyamatok ritmusát. Kétségkívül fontos áttörést hoz-
tak ezek az ítéletek a kanadai gyakorlatban, de nem 
oldották meg varázsütésre a meleg párok családjo-
gi problémáit. Ugyanakkor az ezt követően elbírált 
ügyekben, amikor egy újabb törvény alkalmazásá-
ban merül fel, hogy a házastárs fogalma vonatko-
zik-e a meleg élettársakra, nem a nulláról kezdik új-
ra a bírák az autonómia határainak kijelöléséről foly-
tatott alkotmányossági vitát.

Hasonlóan fontos „kis győzelmek” Európában is 
születnek. Az EJEB tárgyalta Karner-ügy99 jó példa 
erre. Az ügy tényállása nem hozza lázba az olvasót: 
csupán annyi a kérdés, a bérlakásokról szóló jogsza-
bályokban a túlélő házastársat, illetve túlélő élettár-
sat megillető jogok megilletik-e a túlélő azonos ne-
mű élettársat. Az EJEB azonban váratlanul pon-
tosan és élesen fogalmazott a 8. és 14. cikk együt-
tes értelmezésével eldöntött ügyben: „A hagyomá-
nyos értelemben vett család védelme nagyon elvont 
és nagyon sokféle konkrét megoldás használható a 
megvalósításához. Olyan esetekben, ahol az állam 
mérlegelési szabadsága szűkre szabott, mint azok-
ban az ügyekben, ahol a megkülönböztetés alapja 
a nem vagy a nemi irányultság, az arányosság elve 
nem csak azt követeli meg, hogy a választott megol-
dás elvileg alkalmas legyen a cél elérésére. Igazolni 
kell, hogy a (bérleti jogról szóló) törvény céljának el-
éréséhez a törvény alkalmazási köréből ki kellett zárni a 
homoszexuális kapcsolatban élő személyeket.”100

Látható tehát, hogy az EJEB nem hatódik meg a 
hagyományos család védelmének magasztos és kö-
dös céljától, és nehezen teljesíthető feladat elé állítja 
azt a nemzeti törvényhozást, amelyik a magánszfé-
rához (de legalábbis a lakhatáshoz) való jog tekinte-
tében hátrányos megkülönböztetéssel illetné a mele-
geket. Sajnálatos módon az EJEB nem bocsátkozik 
hosszas magyarázkodásba és nem enged bepillantást 
az üdvözlendő következtetéshez vezető premisszák-
ról, ezáltal a jövőbeni ügyek indítványozói továbbra 
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is csak találgathatnak, mi is vezetett a sikerhez eb-
ben az ügyben.

Annyit azonban érdemes az Egan- és a Kar-
ner-ügy kapcsán megjegyezni, hogy minél távo-
labb kerülünk a nemi aktusok dekriminalizációjá-
nak körétől, annál hétköznapibbnak tűnnek a me-
legjogi ügyek. A szürke és unalmas („normális”) 
tényállások tartásról, biztosításról, lakáshasználat-
ról, öröklésről olyan élethelyzeteket fednek fel, ame-
lyek kapcsán egyre kevesebb értelme van a hagyo-
mányos család védelmében történő harcos fellépés-
nek. A bíróságok így egyre könnyebben fordulnak az 
eléjük tárt élethelyzet valódi részletei felé, figyelem-
mel vannak a jogi szabályozás tényleges hatásaira és 
mérlegelik a bírói beavatkozás tényleges következ-
ményeit. Az eszmecsere a szimbólumok, a hagyo-
mányok, a köz- és magánerkölcsi kérdések szintjéről 
az egyének döntéseinek megértése felé kanyarodik. 
A már tárgyalt Kerrigan-ügyben Connecticut állam 
Legfelső Bírósága alapvetőnek tekintette az egyen-
lőség alapú érvelés során, hogy a szexuális orientá-
ció központi szerepet játszik az egyén önrendelke-
zéshez való alapvető jogában, ezért az indítványo-
zók szexuális orientációja olyan különös tulajdonság, 
amely alapján magasabb szintű alkotmányos védel-
met élveznek.101

Ennek a folyamatnak az egyik legszebb példája – 
a diszkrimináció-tilalmi ügyek körében maradva – a 
dél-afrikai Alkotmánybíróságnak a melegházasság-
ról a Fourie-ügyben102 hozott határozata. A bíróság-
hoz forduló felek (egy hosszú ideje de facto élettár-
si kapcsolatban élő leszbikus pár) azt sérelmezték, 
hogy kapcsolatukat az állam nem ismeri el a házas-
sághoz hasonló jogi formában. Az ügyben a vezető 
döntést Albie Sachs bíró írta, aki – ha kissé túlzott 
érzelmi töltettel is – a „különbözőséghez való jog-
ról” szólva fogott döntése érdemi részének ismerte-
téséhez.103 Sachs bíró szerint ez a jog egyrészt abban 
gyökerezik, hogy a családjogi viszonyok sokfélesége 
miatt nem fogadható el, ha az állam kiválaszt egy 
bizonyos családformát mint az egyetlen elfogadha-
tót, másrészt a melegek történelmi elnyomása az ül-
dözésükhöz vezetett. Harmadrészt a melegek csa-
ládjogi helyzetének átfogó rendezése még nem meg-
oldott, és végezetül, az alkotmány szakítani kívánt a 
diszkriminációra épült múlt hagyományaival, és el-
mozdulást kívánt hozni egy olyan jövő felé, amely 
az egyenlőségen és a mindenkinek kijáró tiszteleten 
alapul.

Sachs bíró ezt követően így folytatta: „Pusztán 
azért büntetni az embereket, akik és amik – ez alap-
jaiban becsüli le az emberi személyiséget és sérti az 
egyenlőséget […] Az emberi jogok tisztelete az egyé-
niség megerősítését követeli meg, és nem a megta-

gadását. […] Az aktív […] állampolgárság érzésé-
nek kialakulása azon múlik, hogy elismerjük és el-
fogadjuk-e az embereket annak, akik […] Vagyis a 
tét nem pusztán a közösség egy csoportját ért igaz-
ságtalanság megszüntetése. A valódi kérdés annak 
megerősítése, hogy társadalmunk a tolerancián és a 
kölcsönös tiszteleten nyugszik.”104

Ezek a szavak kísértetiesen hasonlítanak a fent is-
mertetett életmódvédelmi érvre. Bár a fent idézett 
ügyben az EJEB szintén hangsúlyozta, hogy a po-
litikai közösség egésze lesz gazdagabb a kisebbség 
elismerése és befogadása által, az EJEB végül nem 
ragaszkodott a plurális társadalmakkal kapcsola-
tos elvárások érvényesítéséhez, legalábbis nem a 8. 
cikk értelmezésekor. Érdemes azonban megfigyelni, 
hogy a fenti érvelés, amely erősen kiáll a másság és 
az ezzel kapcsolatos életvezetési sajátságok mellett, 
nem alapjogi, hanem diszkrimináció-tilalmi alapon 
nyugszik. Az egyenlőség és az egyéni autonómia vé-
delme ebben a megközelítésben elválaszthatatlannak 
tűnik.

Ezt a logikát követve jutott el odáig Sachs bíró a 
gondolatmenetében, hogy kimondja: „A meleg pá-
rok kizárása a házasság előnyeiből és kötelezettsége-
iből […] azt a durva, bár homályos jogi állásfoglalást 
jeleníti meg, hogy a meleg párok kívülállók, és hogy 
az intim emberi kapcsolataik jogi elismerésére és vé-
delmére való igényük valahogy alacsonyabb, mint a 
heteroszexuális pároké […] Azt jelzi, hogy a szere-
tetre, elköteleződésre és felelősségvállalásra való ké-
pességük definíciószerűen kevésbé méltó az elisme-
résre, mint a heteroszexuális pároké.”105

Vagyis az eset tényeit alaposan szemügyre vé-
ve Sachs bíró nemcsak a hátrányos megkülönböz-
tetést látja, hanem az egyén szabadságának és mél-
tóságának sérelmét is. Hajlandó észrevenni, hogy a 
különbségtétel meleg és heteroszexuális párok kö-
zött több mint technikai kérdés. Ítéletében világo-
san elutasítja a vallási megközelítés követését, és fel 
sem merül benne, hogy a melegek családi viszonya-
inak elismerése pusztán bizonyítást könnyítő eszköz 
lenne. Figyelemre méltó az az elán, amivel bevon-
ja az egyenlőség alapú érvelésbe mindazokat a meg-
fontolásokat, amelyeket más bíróságok még alapjo-
gi ügyekben is vonakodnak észrevenni. Ez az ér-
velés az iskolapéldája annak a bírói hozzáállásnak, 
amely az egyéni autonómia védelme érdekében ké-
pes módosítani az alapjogvédelem retorikai arzenál-
ját. Sachs bíró szerint a meleg párok családjogi vi-
szonyainak állami elismerése egyben a melegek em-
beri mivoltának teljes körű és fenntartásoktól mentes 
állami elfogadását is jelenti és jelképezi.

Sachs bíró tisztában volt álláspontja társadal-
mi népszerűségével. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
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képviseleti demokráciában az Alkotmánybíróság fel-
adata az alulmaradtak jogainak védelme és érdekei-
nek érvényesítése.106 Az Alkotmánybíróság tizenkét 
hónapot hagyott a törvényhozásnak a melegházas-
ságról szóló törvény kidolgozására.107 Látványos hu-
zavona után ugyan, és a nagy nyilvános tiltakozások 
ellenére is követte a törvényhozás az Alkotmánybí-
róság utasításait, és határidőre meghozták a Civil 
Union Act108elnevezésű törvényt, amely – az afrikai 
kontinensen egyedülállóan, és nemzetközi viszony-
latban is az elsők között – egyértelműen lehetővé te-
szi homoszexuális és heteroszexuális párok számá-
ra a házasságkötést úgynevezett marriage partners-
hip létesítése útján.109

m elegek, auTonóm I a, 
Törv én y hozó – az ön r eFlex Ió 

pI llanaTa I

A fent tárgyalt ügyekben többször nyilvánvaló-
vá vált, hogy a bíróságok, de legalábbis egyes bí-
rák kiemelt figyelmet fordítanak a bíróság melegjogi 
ügyekben elfoglalt szerepére és döntéseinek politikai 
következményeire. Ami a bíróság szerepvállalását il-
leti, érdekes minta látszik kirajzolódni. Azokban az 
esetekben, ahol egyértelmű törvényhozói akaratnyil-
vánítás született, a bíróságok sokat tettek annak ér-
dekében, hogy a törvényhozó elképzelése érvénye-
süljön. Ezek a döntések nagyban különböznek azok-
tól az egyedi peres ügyektől, ahol a meleg kérelme-
zők egy már meglévő, egyértelműen nem melegekre 
vonatkozó jogszabály alkalmazásának kiterjesztését 
kérik. Az ilyen döntésekben ugyanis, érdekes mó-
don, a bíróságokat sokkal inkább érdekelni véli saját 
szerepük, mint a melegek jogai.

Önző megfontolásnak hathat, és ha önzésen ala-
pul is, a legjobb pillanatban érkeztek ezek a fóru-
mok az önreflexió pillanatához. Utoljára talán a hat-
vanas évek szegregációt lebontó ügyei okán, vagy a 
hetvenes évek abortuszliberalizációja kapcsán adó-
dott ilyen pillanat az Egyesült Államokban. A ka-
nadai Legfelső Bíróság sem kapott ekkora figyel-
met a Québec elszakadását érintő tanácsadó véle-
mény óta. Ezekben a pillanatokban a tétek igen ma-
gasak. A bíróság döntésének politikai és társadalmi 
fogadtatása fényében őrizheti meg vagy veszítheti el 
politikai legitimációját. Ritkán érzékelhető annyi-
ra élesen, mint a melegjogi ügyekben, milyen köny-
nyen helyettesíthetik a bírák az alkotmány előírása-
it a saját lelkiismeretük vagy meggyőződésük diktál-
ta következménnyel. Rossz hír ez a melegjogok vé-
delmezőinek, elvégre a posztmodern, távolmaradá-
son és passzivitáson alapuló alkotmányos demokrá-

ciában kevesen mondhatják el magukról, hogy az ál-
taluk képviselt ügy vagy álláspont tömegeket moz-
gat meg. Az ilyen lélektani helyzetek eredményezik 
a nehéz ügyeket, és bíróság legyen a talpán, amelyik 
Herkulesként képes dönteni. Megkönnyítheti azon-
ban a bíróság helyzetét, ha a törvényhozó már kife-
jezésre juttatta döntését.110

A kanadai Legfelső Bíróság a melegházasságról 
szóló tanácsadó véleményben111 egyhangúlag felhív-
ta a kormány figyelmét, hogy olyan jogszabályter-
vezet alkotmányosságáról nem nyilatkozik, amely-
nek a benyújtása mellett a kormány már politikai-
lag elkötelezte magát. Ezzel a bíróság nem azt kí-
vánta jelezni, hogy ellenzi az azonos neműek házas-
ságának törvénybe iktatatását – a testület álláspont-
ja e tekintetben elég világos volt. Sokkal inkább arra 
hívták fel a bírák a figyelmet, hogy még a meleghá-
zasság törvényesítése ürügyén sem hajlandók elját-
szani a hitelesítő pecsét szerepét. Peter Hogg is azt 
hangsúlyozza: a bíróság számára kiemelkedően fon-
tos volt, hogy a melegházasság törvénybe iktatását 
a választott képviselők döntéseként lássa a közvéle-
mény, annak intézményesítése ne a bíróság zsebcse-
leként vonuljon be a köztudatba.112

Ha lehet, 2002-ben a német Alkotmánybírósá-
got még a kanadai Legfelső Bíróságnál is kényesebb 
pillanatban érte az azonos nemű élettársak kapcso-
latának elismeréséről szóló törvény. Az indítványo-
zók ugyanis úgy időzítették beadványukat, hogy az 
Alkotmánybíróság a már elfogadott, de még hatály-
ba nem lépett törvény hatálybalépését akadályozhat-
ta volna meg.113 Első látásra komoly tartalmi érveik 
voltak, a német alaptörvény ugyanis egyértelműen 
kimondja a házasság és a család védelmét 6. cikké-
ben. Úgy tűnhet, egy komoly keresztény hagyomá-
nyokkal felvértezett országban ilyen körülmények 
között nehéz elveszíteni a hagyományos családi kö-
telékek védelmében és a házasság szentsége nevében 
indított eljárást.

A német Alkotmánybíróság szerint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat egyáltalán nem érinti a szabad-
ságjogként felfogott házassághoz való jogot. A ket-
tő között értelmezhető alkotmányos összefüggés 
nincsen, nem áll fenn igazolásra szoruló beavatko-
zás. A házassághoz való alanyi jog nem sérül, mert 
a házasságkötés lehetősége minden házasodásra ké-
pes személy részére továbbra is fennáll. Ugyanak-
kor a házasság továbbra is csak különnemű párok ré-
szére lehetséges, az azonos neműek számára tovább-
ra is kizárt.114 Az Alkotmánybíróság gondot fordí-
tott rá, hogy emlékeztessen, a de facto heteroszexuá-
lis élettársak és a meleg párok sohasem lesznek azo-
nos helyzetben, mivel a meleg párok nem dönthet-
nek úgy, hogy összeházasodnak. (A német törvény 
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az élettársi kapcsolat bejegyzésének lehetőségét az 
azonos nemű párok részére tartja fent.)

Ami a házasság alkotmányos helyzetéből fo-
lyó intézményvédelmi kötelezettséget illeti, a bíró-
ság szintén arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
szabályozás egyáltalán nem érintené ezt a kérdést. 
A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény sza-
bályozási tárgya nem a házasság. A házasság mint 
intézmény tartalmának kialakításában a törvény-
hozó nagy szabadságot élvez. A szabályozás korlát-
ja azonban, hogy az intézményvédelem a férfi és a 
nő tartós és saját maguk alakította együttélésére vo-
natkozik. Ugyanakkor a bejegyzett élettársi kapcso-
lat nem részesül ebben az alkotmány által a házas-
ságnak biztosított intézményvédelemben. Az élet-
társak azonos neműsége megkülönbözteti az intéz-
ményt a házasságtól, és az azonos neműség egyben 
konstitutív eleme is a bejegyzett élettársi kapcsolat-
nak. Azaz, hangsúlyozza sokadszorra a német Al-
kotmánybíróság, az élettársi kapcsolatról szóló tör-
vény nem az alaptörvény 6. cikke 1. bekezdésében 
foglalt házasság védelmét terjeszti ki, hanem azonos 
nemű párok jogait ismeri el. E jogokat pedig nem az 
alaptörvény 6. cikke, hanem a 2. cikk (1) bekezdése 
és 3. cikke tartalmazza.

A német Alkotmányíróság szerint a melegek be-
jegyzett élettársi kapcsolatát létrehozó törvényi sza-
bályozást a személyiség szabad kibontakoztatásához 
való jog [alaptörvény 2. (1) cikk] és a diszkriminá-
ciótilalom [alaptörvény 3. (1) és (3) cikk] alkotmá-
nyos rendelkezéseit valósítja meg, mivel a törvény e 
személyek szabad kibontakozását segíti elő és a ve-
lük szemben fennálló diszkriminációt építi le.115 Az-
az a német Alkotmánybíróság nyitva hagyja, hogy 
az élettársi kapcsolat inkább a szabadság (a szemé-
lyiség kibontakoztatása), vagy inkább a diszkriminá-
ciótól való mentesség alkotmányos rendelkezése alá 
esik-e, abban azonban nem enged kétséget, hogy a 
törvénnyel a kifejezetten a melegek számára létre-
hozott élettársi kapcsolat célja az alapjogi alapokon 
nyugvó autonómiavédelem.

Ami a házasság védelmét mint alapvető alkotmá-
nyos értéknyilvánítást illeti, a német Alkotmánybí-
róság állandó gyakorlatának megfelelően azt köve-
teli meg, hogy a törvényhozó ne hozza a házassá-
got más életformáknál kedvezőtlenebb helyzetbe.116 
Például előfordulhat, hogy a szociális segélyre való 
jogosultság törvényi szabályozása a házastársakat az 
azonos nemű élettársaknál kedvezőtlenebb helyzet-
be hozza, ha a házastársakat egy gazdasági egység-
nek tekinti, és a segélyre jogosító jövedelemküszöb 
emiatt feljebb csúszik, mint ha a felek egyenkénti 
jövedelme lenne a mértékadó. Ugyanakkor a bíróság 
– meglehetősen logikusan – arra is rámutat, hogy 

egy ilyen szabályozás nem a melegek bejegyzett pár-
kapcsolatának alkotmányellenességét jelentené, ha-
nem a szociális segélyre vonatkozó szabályok (adott 
esetben mulasztásban megnyilvánuló) alkotmányel-
lenességét. A német Alkotmánybíróság nagyon vi-
lágosan fogalmaz abban a tekintetben is, hogy a há-
zasság mint életforma kiemelt alkotmányos védelme 
lehetővé teszi az ahhoz kapcsolódó kedvezmények 
nyújtását, de semmiképpen sem követeli meg a tör-
vényhozótól más életformák hátrányos megkülön-
böztetését. Arra, hogy a házasságot a jogosultságok 
terjedelmét illetően folyamatosan jobban kellene vé-
deni, mint más életközösséget, sem a normaszöveg, 
sem a történeti értelmezés nem ad alapot.117

Mivel a törvényhozó saját elhatározásából elkö-
telezte magát az azonos neműek regisztrált élettár-
si kapcsolatának intézményesítése mellett, az Alkot-
mánybíróság nem kérdőjelezte meg ezt a döntést.118 
Fontos kiemelni, hogy a német Alkotmánybíróság 
álláspontjából egyértelműen következik: nem lehet 
házasságvédelem címen teljesen kiüresíteni a meleg 
élettársi kapcsolat jogintézményét pusztán azon az 
alapon, hogy a házasságvédelem alkotmányos ala-
pú, a meleg élettársi kapcsolat védelméről pedig a 
törvényhozó rendelkezett. A törvényhozó döntése 
ugyanis a melegek autonómiájának védelmén alapul, 
és így az egyéni önrendelkezés és az diszkriminá-
ciótilalom védőbástyája övezi: az Alkotmánybíróság 
szerint a törvényhozó nem tett mást, mint az alkot-
mány vonatkozó rendelkezéseit konkretizálta a tör-
vénnyel a meleg élettársi kapcsolatra nézve.

Megjegyzendő, hogy a német Alkotmánybíró-
ság álláspontja kétségkívül visszafogott, és kitér a 
hagyományos házasságfogalomból kiinduló, homo 
és hetero párkapcsolatok összehasonlításán alapu-
ló megközelítések buktatói elől. Érdekességképpen 
felhívjuk a figyelmet, hogy a connecticuti Legfel-
ső Bíróság ítéletében például külön kiemelte, hogy 
a házasság védelme önmagában nem elégséges ok 
a melegházasság kifejezett törvényi kizárására, mi-
vel a melegházasság lehetővé tétele önmagában nem 
változtat a házasság természetén.119 A hagyományos 
házasságfogalomról szólva a connecticuti bírák ki-
emelték, hogy a melegházasság megtiltása esetében 
a hagyomány nem igazolja a megkülönböztetést, ha-
nem pusztán megismétli azt.120 Így a melegházasság 
tilalmát bevezetni kívánó törvényhozóra súlyos iga-
zolási teher hárul, ha meg kíván felelni az alapjog-
védelmi tesztek kívánalmainak.

Az imént ismertetett kanadai és német döntés 
nemcsak azért példaértékű, mert a bírák ellenáll-
tak az erkölcsi kérdésekkel terhelt ügyek legnagyobb 
csábításainak és a törvényhozóra hagyták a döntést, 
hanem azért is, mert a zsidó-keresztény történelmi 
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és kulturális háttér jelentősen megnehezíti a nyu-
gati alkotmányos demokráciákban működő bírósá-
gok dolgát.121 Az univerzumnak ebben a szegleté-
ben ugyanis házasság, szexualitás és gyermeknem-
zés az elvárhatónál nehezebben választhatók el egy-
mástól. Erről a problémáról ír például Adler a be-
vezetőben idézett cikkében, és ezzel a problémá-
val, illetve ennek csavaros folyományaival szembe-
sülnek az autonómiaigényekkel fellépő indítványo-
zók a bíróságok előtti eljárásokban. Amint azt Adler 
is elemzi, a gyakorlatban ez a probléma úgy csapó-
dik le, hogy a bíróságok gyanakodva fogadnak min-
den olyan nemi aktusra vonatkozó kérelmet, amely 
a hagyományos értelemben vett házasság körén kí-
vül esik. A bíróságok ellenkező irányú nyaggatás hi-
ányában a hagyományos értelemben vett házasságot 
tekintik az archetipikus családmodellnek, amelynek 
célja a gyermeknemzés. Míg az első megközelítés 
jelentősen korlátozza a házasságon kívül élők nemi 
szabadságát, a második megközelítés folyománya-
ként minden olyan párkapcsolat, amelynek elsődle-
ges célja nem a gyermeknemzés, hátrányból indul. 
Mindezek alapján könnyen érzékelhető, milyen hal-
mozottan is nehezített helyzetből indulnak a meleg 
ügyekben az indítványozók.

Bár az imént említett prediszpozíciókat lehet az 
előítéletekkel, undorral vagy épp a tudatlansággal 
magyarázni, érdemes Szent Ágostonnak a házas-
ság előnyeiről szóló művét (De bono coniugali) mint a 
fennálló probléma megértésének egyik legkézenfek-
vőbb forrását felidézni.122 Röviden: Szent Ágoston 
három előnyt tulajdonít a házasságnak. A hűséget 
(fides), a gyermeknemzést (proles) és a házastársak 
közötti kapcsolatot (sacramentum). Értelmezésében a 
házasság ugyan a gyermeknemzés kizárólagos legi-
tim kerete és – lehetőség szerint – a házastársak kö-
zötti nemi együttlét egyetlen célja a gyermeknem-
zés, a házasság a házas felek közötti kapcsolat nélkül 
nem teljes. Ágoston szövegének történelmi és kultu-
rális jelentőségét nehéz lenne eltúlozni. A második 
vatikáni zsinatot megelőző időben XII. Pius pápá-
nak a házasság tisztaságáról szóló 1930-as encikli-
kája (Casti connubii123) még javában Ágoston szelle-
mi művén alapult.

A modern kommentátorok között is komoly vita 
áll fenn arra nézve, hogy Ágoston szerint mi az ide-
ális viszony a nemiség és a házas felek egyéb szemé-
lyes kapcsolata között.124 Míg a hagyományos olva-
sat a három előnyt elválaszthatatlannak tartja,125 a 
melegjogokra érzékeny szakirodalom általában a fe-
lek személyes viszonyának meghatározó voltát emeli 
ki (a gyermeknemzéstől függetlenül). Ebből a meg-
közelítésből kifejezetten forradalminak tűnik Mas-
sachusetts állam Legfelső Bíróságának házasság-

definíciója a melegházasság alkotmányosságát ki-
mondó Goodridge-ügyben, amelynek megfelelően 
a házasság „létfontosságú társadalmi intézmény. Két 
személy kizárólagos kölcsönös elköteleződése táplál-
ja a szeretetet és a kölcsönös támogatást, és stabili-
tást hoz a társadalomba. Azok számára, akik a há-
zasságot választják, és az ő gyermekeik számára, a 
házasság rengeteg jogi, anyagi és társadalmi előny-
nyel jár. Cserében pedig számos jogi, anyagi és tár-
sadalmi kötelezettséggel jár.”126

A fenti ügyek tanúsága szerint egyáltalán nem 
könnyű meggyőzni a bírákat, hogy nagy befolyású 
vallási tanítások intellektuális korlátait meghaladva 
döntsenek alapvető alapjogi kérdésekről.127 Az auto-
nómiaérvek pozíciója nem túl erős, pedig nagy fel-
adat hárul rájuk. Nem más a dolguk, mint az évszá-
zados keresztény hagyomány újrapozicionálása a fel-
világosodás állameszményének nevében,128 egy olyan 
jövő reményében, amelyben az állami döntések iga-
zolásának eszköztárából kikerülnek a vallási meg-
fontolások, és ezáltal a melegek is egyenlő méltó-
sággal vehetnek részt a politikai közösségben. Ha 
nem is ilyen nagy szavakkal, de erre inspirál Wil-
liam Eskridge is, amikor az átformáló egyenlőség 
(transformative equality) elvét alkalmazza a melegjo-
gokra.129 Eskridge olvasatában a formális és a kiiga-
zító egyenlőség mellett szükség van egy olyan elvre, 
amely nem a múlt sérelmeire összpontosít, hanem a 
jövőbeni lehetőségeket aknázza ki a múlt tanulsá-
gait figyelembe véve. A melegek párkapcsolatainak 
elismeréséről szólva például arra hívja fel a figyel-
met, hogy a melegházasság elsősorban nem a me-
legek miatt ilyen hisztérikus politikai téma, hanem 
azért, mert a hagyományos házasságmodell válság-
ba került.130 A hagyományos házasság népszerűség-
vesztését viszont a melegjogok korlátozása nem old-
ja meg. Mivel a homoszexualitás nem fertőző be-
tegség, a melegek családjogi viszonyainak korláto-
zása alkalmatlan gyógyír a heteroszexuálisok családi 
gondjainak kezelésére. Csupán arra alkalmas, hogy 
még jobban megalázza azokat, akik már így is eleget 
tűrtek a kisebb-nagyobb hátrányos megkülönbözte-
tések véget nem érő sora miatt.

Ebben a megközelítésben a melegek jogainak el-
ismerése nem jelent többet vagy mást, mint a me-
legek teljes értékű emberként történő elismerését és 
elfogadását. Ahogy a vermonti Legfelső Bíróság fo-
galmazott a Baker v. Vermont ügyben, amelyben 
megnyitotta a házasság intézményét az azonos nemű 
élettársak előtt: „A jövő generációk feladata annak 
meghatározása, mi is az ember lényege. [Az azonos 
jogosultságokról szóló törvény] kiterjesztése az in-
dítványozókra nem más, mint olyan polgárok elis-
merése, akik nem kérnek sem többet, sem keveseb-
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bet, mint védelmet és biztonságot egy olyan benső-
séges és tartós emberi kapcsolat iránt kinyilvánított 
elkötelezettségüknek, amely kimondva és megvaló-
sítva közös ember mivoltunk elismerését jelenti.”131

BeFej ezésk épp

Dolgozatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az 
egyéni autonómia védelmében megfogalmazott alap-
jogi igények mennyiben bizonyultak alkalmasnak a 
melegek jogainak védelmére a jól működő alkotmá-
nyos demokráciák bíróságai előtt. Elsősorban arra 
kerestük a választ, hogy az alkotmányelméletből és a 
filozófiából ismert autonómiaérvek hogyan érvénye-
sülnek az alkotmánybírósági eljárásban, és mennyi-
ben képesek közvetíteni a liberális alkotmányos és 
emberi jogi gondolkodás legalapvetőbb tételeit a bí-
róságok felé. Az autonómiaigények meglehetősen sé-
rülékenynek bizonyultak, és korántsem állnak min-
den vitán felül. Ez részben annak tudható be, hogy 
általában szubszidiárius igényként jelennek meg, és 
persze az sem segít az érvényesülésükben, hogy a 
melegjogi ügyekben szintén mindig egy kisebbségi, 
sokak által helytelenített, lenézett vagy ellenzett élet-
elképzelés nevében fogalmazzák meg őket.

Az autonómiaigények sikerességét elsősorban az 
határozta meg, mennyiben képes és hajlandó egy bí-
róság elszakadni egy olyan történelmi és kulturális 
hagyománytól, illetve vallási tanítástól, amelynek 
érvényesítésére nem kényszeríti az alkotmány. Con-
necticut állam Legfelső Bírósága határozottan ki-
mondta, hogy „habár tudomásul vesszük, hogy szá-
mos képviselő és sokan az ő választóik közül mély 
személyes meggyőződése szerint fontos a hagyomá-
nyos házasság mint heteroszexuális intézmény fenn-
tartása, az ilyen meggyőződések, függetlenül attól, 
hogy milyen mélyen is gyökereznek, nem minősül-
nek olyan erőteljes igazolásnak, amellyel az állam 
alátámaszthatja a [nemi orientáción alapuló] törvényi 
diszkriminációt.”132 E helyütt tehát különösen érde-
kes a késői John Rawls érvelése, azaz nem Az igaz-
ságosság elmélete (Theory of Justice), hanem A politikai 
liberalizmus (Political liberalism) szerzőjéé, aki szerint 
egy plurális társadalomban a közügyekről folytatott 
vita meghatározó mércéje a sem szekuláris, sem val-
lásos nyilvános igazolás (public reason), mivel a plu-
rális társadalomnak vallásos és nem vallásos egyé-
nek egyenlő tagjai. Rawls szerint a nyilvános igazo-
lás eszméjén nyugvó plurális társadalomban a család 
fenntartásában rejlő állami érdeket szokás felhozni a 
melegházasság ellen. Szerint a család védelme nem 
elég specifikus érv, nem felel meg a nyilvános igazo-
lás követelményeinek, ezért nem alkalmas a meleg-

házasság betiltásának igazolására. Utóbbihoz további 
politikai értékekre is szükség van. Ilyen lehet például a 
gyermekek védelme (mint a gyermekeket érő károk elhá-
rítása), ennek bizonyításához azonban nyilván empiri-
kus igazolás szükségeltetik.133

Ez a megállapítás külön is figyelmet érdemel, mi-
vel az Egyesült Államokban egyre erősödnek azok 
a hangok, mely szerint a melegek jogainak védelme 
sérti az alkotmány első kiegészítésében védett val-
lásszabadságot.134 Anélkül, hogy belebocsátkoznánk 
az érvek elemzésébe, érdemes megfigyelni, hogy az 
ellenvetések középpontjában igen gyakran nem az 
egyes hívők vallásszabadsága, hanem az egyházak 
autonómiája áll. A rémképként említett élethelyze-
tekben meleg indítványozók azért fordulnak álla-
mi bíróságokhoz, hogy korábbi vagy jelenlegi val-
lási közösségükkel vagy egyházukkal szemben érvé-
nyesítsék igényeiket. Ezekben az ügyekben az egyé-
ni autonómia védelme iránt érdeklődő olvasó szá-
mára nem az az igazán érdekes tehát, hogy meleg 
indítványozók tűnnek fel a színen, hanem hogy az 
egyházak képviselői a vallásszabadság védelmi kö-
rébe tartozó egyházi autonómia nevében kívánnak 
fellépni az (egyébként meleg) hívők vallásszabadsá-
gának – és így autonómiájának – rovására. A való-
di kérdés tehát az, hogy mennyiben alkalmas a val-
lásszabadság védelme a hívők személyes autonómi-
ájának védelmére egyházi intézményekkel szemben. 
Ha komolyan vesszük azt az alapvető axiómát, hogy 
a vallásszabadság a hívőt és nem a hitet védi, igazán 
érdekes következtetésekre juthatunk.

A fentiek mellett fontos volt az autonómiaér-
vek sikeréhez, hogy az ügyben eljáró bírák mennyi-
ben voltak képesek saját személyes nézeteiket és a 
jó életről alkotott elképzeléseiket háttérbe szorítani 
a mások mégoly szokatlan vagy furcsa autonómia-
igényeinek érvényre juttatása érdekében. Míg azok-
ban az ügyekben, ahol pusztán a szubszidiaritás el-
ve alapján érkezett a kereset, a bíróságok látványo-
san visszafogottan kezelték a kérelmet; a diszkrimi-
nációs ügyek vizsgálati kerete nagyobb teret látszik 
biztosítani egy részletesen kidolgozott – és ezáltal a 
kívülállók számára is megismerhetőbb – egyéniauto-
nómia-központú érvelésre.

Az elmúlt évek külföldi joggyakorlatából, a veze-
tő közjogi rendszerekben működő bíróságok dönté-
seiből kirajzolódni látszik egy tendencia, amely ko-
moly reményekre jogosíthatja fel a melegjogok el-
kötelezett védelmezőit. A bíróságok, úgy tűnik, 
együttműködőnek bizonyulnak egyfajta, a kis lépé-
seket követő stratégia gyakorlati érvényesítésében: 
míg egyes lépéseket hajlandók ők maguk megtenni 
az indítványozók kérelmére, a nagyobb szimbolikus 
döntéseket szeretik a törvényhozóra hagyni. A fenti-
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ek alapján mindenesetre úgy tűnik, jelentős értetlen-
kedés fogadná egy az alapjogokra, magára és a saját 
nemzetközi megítélésére valamit is adó alkotmány-
bíróság képviselőit 2009 januárjában az alkotmány-
bíróságok világkongresszusán a dél-afrikai Fokvá-
rosban, ha hajlandóságot mutatnának a melegek au-
tonómiájának megkérdőjelezésére.
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