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A kérelmez! 1929-ben született, ötvenhat éve házas, 
a házasságból három gyermek született, de már rég-
óta a n!i nemhez tartozónak érzi magát. A transz-
szexualitásról szóló törvény (a továbbiakban TSG) 
szerint hozott bírósági határozat alapján már 2001-
t!l n!i nevet visel, 2002-ben pedig nemváltoztató 
operációnak vetette alá magát. Majd kérvényezte, 
hogy a TSG alapján nyilvánítsák !t a n!i nemhez 
tartozónak. A TSG 8. szakasz (1) bekezdés máso-
dik pontja szerint a más nemhez tartozás megállapí-
tásának és jogi elismerésének feltétele, hogy az érin-
tett ne legyen házas. A kérelmez!nek és feleségének 
azonban nem állt szándékában elválni, hiszen a kap-
csolatuk továbbra is ép, és sértetlenül m"ködik.

Az Alkotmánybíróság els! szenátusa szerint a 
TSG 8. szakasz (1) bekezdés második pontjában 
meghatározott feltétel alkotmányellenes. Egy há-
zas transzszexuálistól nem várható el, hogy új nemé-
nek jogi elismeréséért elváljon a házastársától, aki-
vel a jog is összeköti és akivel együtt is kíván marad-
ni, miközben a jog nem biztosít lehet!séget számára, 
hogy korábban létrehozott életközösségét egy másik, 
azzal egyenrangú formában tovább folytathassa.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a m"té-
ti beavatkozással megváltoztatott nem bírósági meg-
állapításához és az ahhoz f"z!d! személyi állapotot 
érint! jogi hatásoknak a beálltához f"z!d! érdek a 
személyiségi jog része, ugyanakkor ezzel szemben 
áll az államnak a vegyesnem" házasság intézménye 
fenntartásához f"z!d! érdeke.

Az ember nemét születésekor ugyan a küls! nemi 
jelleg alapján állapítják meg, de a nem a kés!bbiek-
ben semmiképpen sem korlátozódik pusztán a kül-
s! jegyekre, hanem azt az ember pszichikai felépíté-
se is meghatározza. Azaz a nem változhat. Ameny-
nyiben a saját nemfelfogás eltér a küls! nemi jellem-
z!kt!l, az emberi méltóság és a személyiségi jog vé-
delme megköveteli, hogy a transzszexuális rendel-
kezhessen fizikai és pszichikai felépítése összhang-

ba hozásáról, mind a m"tétet, mind pedig ennek a 
személyi állapotra vonatkozó jogi következménye-
it illet!en.

Bár a szóban forgó törvény ezeket az elveket ál-
talánosságban tiszteletben tartja, a házas transzsze-
xuálisokra nézve a törvényi megoldás a személyisé-
gi jogba való beavatkozást valósít meg. Ezért az csak 
akkor alkotmányos, ha legitim cél eléréséhez szük-
séges.

A bíróság rámutat: a törvényhozó tisztában volt 
azzal, hogy a szabályozással az elé a választás elé ál-
lítja a transzszexuálisokat és azok házastársát, hogy 
vagy a házasságukról, vagy önrendelkezési joguk 
gyakorlásából ered! személyi jogi igényeikr!l mond-
janak le. Mi több, a törvényhozó kétségkívül éppen 
azt kívánta elérni, hogy ne keletkezzenek olyan há-
zasságok, amelyben jogilag elismerten azonos nem" 
személyek élnek együtt.

A törvény alkotmányellenes, amennyiben nem 
adja meg azt a lehet!séget a transzszexuálisnak, 
hogy új nemi hovatartozását a jog anélkül ismerje el, 
hogy jogilag elismert társas kapcsolata véget ne ér-
jen. Mindazonáltal a törvényhozó legitim célt kö-
vet, amennyiben a transzszexuálisnak a nemét meg-
tartó házastárssal való további együttélésére kizárja 
a házassági formát. A házasság mint férfi és n! közti 
tartós életközösség állam általi szorgalmazása a ko-
rábbi esetjog értelmében legitim közérdek" cél.

A szabályozás megfelel! és szükséges is annak a 
célnak az eléréséhez, hogy házasság csak férfi és n! 
között álljon fent. A törvényhozó annyiban is körül-
tekint! volt, hogy nehéz lenne ennél enyhébb esz-
közt találni, amely még eléri az azonos nem" házas-
ságok megakadályozásának célját. Például a törvény-
hozási eljárásban felmerült az automatikus törvényi 
megszüntetés lehet!sége is, ami nyilván sokkal sú-
lyosabb beavatkozás, mint a személyi állapotot érin-
t! jogi hatások beálltának az egyedülállósághoz va-
ló kötése. Ugyanakkor a beavatkozás nem állja ki a 
sz"k értelemben vett arányosság próbáját, az alkot-
mányossági vizsgálat legutolsó lépcs!jén elbukik.

A mérlegelésben szerepet játszik a törvényhozó-
nak az a legitim érdeke, hogy a házasságot férfi és 

* A német szövetségi Alkotmánybíróság május 27-én hozta meg a transzszexuálisokkal kapcsolatos legújabb döntését. 
BVerfG, 1 BvL 10/05 vom 27.5.2008, Absatz-Nr. (1 - 76).
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n! számára tartsa fent. Továbbá az Alkotmánybíró-
ság fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ezt a tör-
vényhozói érdeket nem diszkreditálja az a látszat, 
amely sok esetben fennáll, nevezetesen hogy de fac-
to azonos nem" párok házasságban élnek. A bíró-
ság rámutatott, hogy nemcsak a személyi állapotot 
érint! jogi hatások beálltáról lemondó transzszexu-
ális házassága marad fenn a küls! nemi jellemz!ket 
megváltoztató operáció után, hanem házasságra lép-
het olyan homoszexuális irányultságú transzszexuá-
lis is, aki nem operáltatta át magát, ugyanakkor sa-
ját nemfelfogásának megfelel! utónevet visel. Ezek-
ben az esetekben er!sen az a látszat, hogy azonos 
nem" párok élnek házasságban. Ugyanakkor a tör-
vényhozó joggal ragaszkodhat ahhoz, hogy a házas-
ságra mint férfi és n! együttélésére a státuszjogi kri-
tériumok az irányadók, azaz nem a de facto, hanem a 
de jure nem szempontjából kívánja a házasságot ki-
zárólag a különnem"ek számára fenntartani – ezzel 
nem kompromittálja saját döntését.

Mindazonáltal nem várható el a házasságban él! 
transzszexuálistól és házastársától, hogy a váláshoz 
szükséges feltételeket teljesítsék. Ahhoz ugyanis azt 
kell bizonyítani, hogy a házasság megromlott. Ez 
két módon lehetséges: vagy adatokkal támasztják alá 
a házasság tönkremenetelét, vagy három évig külön 
élnek, ami a házasság megromlásának vélelmét ke-
letkezteti. Az els! esetben azért nem várható el a vá-
lás, mert a feleknek hamis kijelentéseket kellene ten-
niük a bíróság el!tt, ezt pedig a jog nem várhatja el, 
a második esetben pedig azért nem, mert a három 
évig tartó különélés aránytalan áldozat.

Mindenekel!tt azonban a beavatkozással sérül a 
transzszexuális és házastársa 6. cikk által védett jo-
ga a házassághoz, fennálló házasságukhoz. Ameny-
nyiben az állam arra kényszeríti !ket, hogy elválja-
nak, kétségkívül megsérti és elvonja az alaptörvény 
6. cikkéb!l következ! alapjogvédelmet. Itt a bíróság 
arra is utal, hogy mivel a törvényhozó olyan transz-
szexuális számára, aki személyi jogilag a másik nem-
hez tartozó emberrel kíván jogilag elismert életkö-
zösséget alapítani, kizárólag a házasság intézményét 
hagyta nyitva, utóbb ezt a neki a jogrend által „ki-
utalt” intézményi formát nem lehet egyszer"en visz-
szavenni, mert az a 6. cikk teljes védelmét élvezi.

A kormány téved, amikor azt állítja, hogy a sze-
mélyi állapotra vonatkozó jogi hatások átvezetésé-
nek kérelmezésével a házas transzszexuális lemon-
dana házasságáról, vagy hogy akár !, akár a má-
sik fél szükségszer"en a házasság megsz"nését kí-
vánná ilyen esetben. A fizikai és pszichikai felépí-
tésének megfelel! nem jogi elismerése és a házasság 
mint élet- és felel!sségközösség fennmaradása irán-
ti igény nem zárja ki egymást. Mi több, nemcsak a 

transzszexuális házassághoz való jogát sérti a szabá-
lyozás, hanem a másik fél házassághoz való jogát is. 
# is választási helyzetbe kényszerül, hogy vagy fel-
adja házasságát, vagy a másiktól azt várja el, hogy az 
lemondjon alapjogilag garantált önrendelkezésér!l, 
amely a fizikai és pszichikai felépítésének megfelel! 
nem jogi elismerését magában foglalja.

Ugyanakkor a bíróság kimondja, hogy az állam-
nak a házasság mint férfi és n! együttélése áthagyo-
mányozott intézményének fenntartásához f"z!d! ér-
deke általánosságban nem kisebb érdek, mint a felek 
érdeke, hogy házasságuk fennmaradjon. Mindazon-
által különös súllyal esik latba, hogy itt konkrétan 
megélt, felcserélhetetlen viszonyokat vinne egzisz-
tenciális válságba a szabályozás. A másik oldalon vi-
szont a különnem"ség elve csak marginálisan sérül, 
hiszen nagyon csekély azoknak az eseteknek a szá-
ma, amikor egy férfi és egy n! együttéléseként meg-
kezdett házasságban kés!bb az egyik házastárs felfe-
dezi transzszexualitását és a megfelel! m"téteket el-
végezteti, viszont a házasság nem borul fel, hanem 
mindkét fél éppenséggel annak folytatását kívánja. 
A különnem"ség elve ráadásul már amúgy is vala-
melyest csorbát szenved, amennyiben a nyilvánosság 
számára a két fél azonos nem" párként él házasság-
ban, és jogilag is utalhat a nevük azonos nemre.

Különös súllyal esik latba a 6. cikk és a személyi-
ségi jog e helyzetben való összefonódása. A törvény-
hozói akaratnak csak úgy lehet engedelmeskedni, 
hogy a transzszexuális lemond vagy az egyik, vagy a 
másik alapjogilag védett pozíciójának gyakorlásáról, 
ráadásul szükségszer"en magával rántva házastár-
sának alapjogilag védett pozícióját. Egy ilyen kény-
szerhelyzet pedig alkotmányellenes.

Ami az alkotmányos szabályozás módját illeti, 
a bíróság felvázol néhány lehetséges megoldást. Az 
egyik az, hogy a törvényhozó a házasságéval telje-
sen azonos jogi garanciák fenntartásával lehet!vé te-
szi az ilyen esetekre a házasság élettársi kapcsolat-
ként történ! folytatását. A másik megoldás a házas-
ságéval teljesen azonos jogi garanciákat fenntartó sui 
generis intézmény létrehozása lenne. Harmadsorban 
azonban a törvényhozó úgy is dönthet, hogy ezek-
re az esetekre fenntartja a házasság intézményét, hi-
szen az el!bbiekben kifejtettek szerint olyan csekély 
számú esetr!l van szó, hogy azzal nem sérülne a kü-
lönnem"ek házasságának elve.

A bíróság egyhangúan döntött ezekr!l a kérdé-
sekr!l, és csak abban a vonatkozásban volt egyetlen 
ellenszavazat (vélemény nélkül), hogy mi a teend! 
addig, amíg a törvényhozó nem hoz új, alkotmányos 
szabályozást. Hét bíró úgy látta, hogy az átmeneti 
id!szakban a házasság hiányának feltétele nem al-
kalmazható, azaz az átoperált transzszexuális kérhe-
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ti a személyi állapotot érint! jogi hatások bírói meg-
állapítását anélkül, hogy házasságát fel kellene bon-
tania. Egyetlen, az ítéletben névvel meg nem neve-
zett bíró ehhez az utóbbi megoldáshoz nem csatla-
kozott, így ! fenntartaná a házasság hiánya feltételé-
nek alkalmazhatóságát az átmeneti id!szakra is.

A döntés viszonylagos rövidsége, és az, hogy lé-
nyegében egyhangúan született, arról tanúskodik, 
hogy az Alkotmánybíróság számára ez könny" eset 
volt. Ez talán olyan döntés, amelyr!l elmondhatjuk: 
a megoldás „dogmatikailag” ténylegesen adódott a 
korábbi határozatokból. Az, hogy a szexuális ön-
rendelkezés a személyiségvédelem legbels!bb szfé-
rájához tartozik, senkit nem lephet meg, aki vala-
melyest is ismeri a német joggyakorlatot. Pontosan 
ez az a terület, ahol a méltóságalapú érvelés nagyon 
er!sen az egyén javára billenti a mérleget. Ugyanak-
kor kétségtelen, hogy a házasságot mint vegyesnem" 
„élet- és felel!sségközösséget” a német Alkotmány-
bíróság hagyományosan magas védelemben részesí-
ti. Ehhez az eszméhez a jelen döntés két, bár egy-
másnak feszül! szempontból járul hozzá, amit érde-
mes kiemelni. Az egyik a házasság mint intézmény 
fenntartásához f"z!d! állami érdek, a másik pedig 

a felek meglév! házasságuk fennmaradásához f"z!-
d! érdeke mint alanyi alapjogi pozíció. Amint a bí-
róság a két oldalon álló tényez!ket így fogalmazza 
meg, már az általános alapjogi tanokból valószín"-
síthet!en következik, hogy az állam a vesztes oldalra 
kerül. Ugyanis ugyanazon alapjog alanyi jogi olda-
la és intézményi garanciája versengése esetén az ala-
nyi jog kerekedik felül. A döntésben ehhez adódnak 
még a konkrét jogi és ténybeli körülmények, és ezek 
mind a házaspár jogi pozícióját er!sítik: az, hogy a 
személyiség legbels!bb magjáról van szó, az, hogy a 
törvény alapjogok közötti választási kényszer elé ál-
lítja mindkét felet, ami t"rhetetlen, és talán az is, 
hogy a konkrét normakontroll során hús-vér embe-
rekr!l van szó. Valószín"leg csökkenti a „különcök-
kel” szembeni, akár a bíróságon belül, akár a tár-
sadalomban esetlegesen meglév! elfogultságot az a 
tény is, hogy az adott esetben két id!s, ötvenhat éve 
szép házasságban él! ember sorsáról volt szó. Any-
nyi bizonyos, hogy ritkán adódik a dogmatika és a 
valós helyzet ilyen egyszer"en belátható összhangja, 
amikor a szokásostól ennyire távol es! életmód a tét, 
mint az a döntés alapjául szolgáló esetben.

Salát Orsolya


