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BEVEZETÉS

A család jogainak Chartája címú dokumentum eredete az 1980-ban
Rómában tartott Püspöki Szinódus által megfogalmazott kérésre
nyúlik vissza; ennek témája "A keresztény család szerepe a modem
világban" volt (ef. Propositio 42). Őszentsége, Il.Iános Pál pápa, a
Familiaris Consortio apostoli levelében (No.46) helyt adott a szinó
dus kérésének, és megbízta a Szentszéket, hogy készítse elő az érin
tett kÖTÖk és hatóságok elé terjesztendő Chartát a családok jogairól.

Fontos, hogy pontosan megértsük e most közzétett Charta ter
mészetét és stílusát. A dokumentum nem a család és a házasság
morálteológiájának és dogmatikájának bemutatása, bár tükrözi az
egyház gondolkodásmódját ebben a témában. Nem magatartási
kódex a kérdésben érintett személyek és intézmények számára,
de nem is egyszerűen a családra vonatkozó teoretikus irányelvek
deklarálása. Inkább az a célja, hogy a lehető legteljesebb és leg
rendezettebb formában összefoglalja korunk emberének - ke
resztényeknek és nem keresztényeknek egyaránt - a család, e
természetes és egyetemes közösség elidegeníthetetlen és alapvető

jogait.
A Chartaban megjelölt jogok az emberi lelkiismeretben és az

emberiség közös értékeiben fejeződnek ki. A keresztény nézőpont

úgy jelenik meg ebben a Chartaban, rnint az isteni kinyilatkozta
tás fénye, amely megvilágítja a család természetes valóságát. Az
alapvető elemzések szerint ezek a jogok abból a törvényből szár
maznak, amelyet a Teremtő írt bele minden emberi lény szívébe.

. Felszólítjuk a társadalmat arra, hogy védje meg e jogokat minden
erőszaktól, s minden részletükben tartsa tiszteletben és támogassa
őket.

A javasolt jogokat a Charta sajátos műfajának megfelelően kell
érteni. Ezek néhány esetben igazi és szorosan vett, jogilag kötele
ző normákat idéznek; más esetekben alapvető követelményeket
és irányelveket fejtenek ki a törvényhozás végrehajtásához és a
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családpolitika továbbfejlesztéséhez. Minden esetben prófétai felhí
vást tesznek közzé a család intézményének érdekében, amelyet
tiszteletben kell tartani, és meg kell védeni minden bitorlástól.

Ezeknek a jogoknak szinte mindegyike föllelhető mind az egy
ház, mind a nemzetközi közösség dokumentumaiban. A jelen
Charta megkíséreli ezeket tovább kidolgozni, tisztábban definiálni,
és szerves, szisztematikus elrendezésben bemutatni. A szöveghez
mellékeltük a Források és hivatkozások jegyzékét, amelyekből né
hány megfogalmazást átvettünk.

A családjogi Chartát a Szentszék, a katolikus egyház kormány
zatának legfelsőbb központi szerve mutatja be. A dokumentumot
az egész egyház püspöki konferenciáival s a különböző kultúrák
ban élő szakemberekkel folytatott széles körű konzultációk során
kapott megjegyzések és észrevételek gazdagítják.

A Chartát elsősorban a kormányoknak címezzük. Mindenkiben
nyomatékosan tudatosítani kívánjuk a család alapvető jogait a
társadalom javára; a Charta ezért mindazoknak, akik osztoznak a
közjó iránti felelősségben, modellt és hivatkozási pontot kínál a
törvényhozás és a családpolitika felvázolásához, irányelveket ad
az akcióprogramokhoz.

Ugyanakkor a Szentszék bizalommal figyelmébe ajánlja a do
kumentumot azoknak a kormányközi-nemzetközi szervezeteknek,
amelyeknek illetékességi és gondoskodási körébe tartozik az em
beri jogok védelme és előmozditása, ezért nem vehetik semmibe
és nem engedhetik meg a család alapvető jogainak megsértését.

A Charta természetesen maguknak a családoknak is szól: célja,
hogy megerősítse a családok körében a család pótolhatatlan sze
repének és helyzetének tudatát; arra ösztönzi a családokat, hogy
egyesüljenek jogaik védelmére és előmozdítására; bátorítja őket

arra, hogy olyan módon teljesítsék feladataikat, hogy a család
szerepe nagyobb megbecsülést és elismerést nyerjen a mai világ
ban.

Végül figyelmébe ajánljuk a Chartát mindazoknak a férfiaknak
és nőknek, különösen a keresztényeknek, akik elkötelezetten min
dent megtesznek annak érdekében, hogy a család jogainak védel
me biztosítva legyen, és hogy a család intézménye megerősödjön

az emberiség javára - ma éppúgy, mint a jövőben.

A Szentszék a világ püspökeinek kívánságára elkészített Charta
közzétételével különleges felhívást intéz az egyház minden tagjá
hoz és intézrnényéhez, hogy tegyen tanúbizonyságot a család pó
tolhatatlan missziójáról vallott keresztény meggyőződésről, gon
doskodjon arról, hogy a családok és a szülők megkapják a szük
séges támogatást és bátorítást Istentől kapott feladatuk teljesítésé
hez.
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Charta a család jogairól

Előszó

Tekintettel arra, hogy
A) a személy jogainak, bár egyének jogaiként fejeződnek ki,

alapvető szociális dimenziójuk van, amelyek a családban találják
meg a velük született és létfontosságú kifejeződésüket;

B) a család a házasságon alapul, ezen a férfi és a nő egymást
kiegészítő, bensőséges életközösségén. amelyet a házasság szaba
don elvállalt és a nyilvánosság előtt kifejezett, felbonthatatlan kö
teléke hoz létre, és amely nyitott az élet továbbadására;

C) a házasság az a természetes intézmény, amelynek kizáróla
gosan reá bízott küldetése az élet továbbadása;

D) a család mint természetes közösség elsőbbséget élvez az ál
lammal vagy bármely más közösséggel szemben, és birtokolja az
ezzel járó, tőle elidegeníthetetlen jogokat;

E) a család nem pusztán jogi, szociális és gazdasági egység,
hanem sokkal inkább a szeretet és a szolidaritás közössége, amely
egyedül alkalmas arra, hogy tanítson és átadjon olyan kulturális,
etikai, szociális, szellemi és vallási értékeket, amelyek nélkülözhe
tetlenek saját tagjainak és a társadalomnak jólétéhez és fejlödésé
hez;

F) a család az a hely, ahol a különbözö generációk összejön
nek, egymást segítve növekednek az emberi bölcsességben és ab
ban, hogy az egyének jogait összhangba hozzák a társadalmi élet
egyéb elvárásaival; .

G) a családnak és a társadalomnak, amelyeket létfontosságú és
szerves kötelékek filznek kölcsönösen egymáshoz, egymást kiegé
szítő funkciójuk van minden személy és az emberiség javának vé
delmében és fejlődésében;

H) a történelem során a különbözö kultúrák tapasztalatában
megmutatkozik az az igény, hogy a társadalom ismerje el és véd
je meg a család intézményét;

l) a társadalomnak, de még inkább az államnak és a nemzetkö
zi szervezeteknek meg kell védeniük a családot jogi, társadalmi,
szociális, gazdasági és politikai jellegű rendszabályokkal, amelyek
a család egységének és stabilitásának megszilárdítását célozzák
oly módon, hogy a család gyakorolhassa különleges funkcióját;

J) a család jogait, alapvető szükségleteit, jólétét és értékeit, bár
néhány esetben hatékonyan oltalmazzák, gyakran semmibe ve
szik, nemritkán pedig aláaknázzák különbözö törvények, intéz
mények és szociális-gazdasági programok;

K) sok család kényszerül szegénységben élni, ami megakadá
lyozza őket feladatuk méltó teljesítésében;

L) a katolikus egyház, annak tudatában, hogy az egyén, a tár
sadalom és az egyház érdekei a családon keresztül valósulnak
meg, mindig sajátos küldetésének tartotta, hogy hirdetesse: Isten
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tervei a házasságról és a családról az emberi természetben adot
tak; hogy segítse ezt a két intézményt; és hogy megvédje őket a
támadásoktól;

M) az 1980-ban tartott Püspöki Szinodus kifejezetten ajánlja a
család jogairól szóló Charta kidolgozását és terjesztését az érintet
tek között;

ezért a Szentszék, miután konzultált a püspöki konferenciák
kal, most bemutatja a Charta a család jogairól című dokumentu
mot, és sürgeti az államokat, a nemzetközi szervezeteket és rnin
den érdekelt intézményt és embert, hogy segítse e jogok tisztelet
ben tartását, s biztosítsa hatékonyelismerésüket és megtartásukat.

l.Cikkely Minden embernek jogában áll szabadon megválasz
tani életállapotát, így azt, hogy megházasodjon és családot alapít
son vagy egyedülállóként éljen.

a) Minden férfinak és nőnek, aki elérte a házasodáshoz szüksé
ges kort, és megfelelő képességekkel rendelkezik, joga van házas
ságot kötni és családot alapítani mindenféle diszkrimináció nél
kül; törvényes megszoritások - véglegesen vagy ideiglenesen 
e jog gyakorlásában csak akkor vezethetők be, ha a házasság in
tézményének súlyos és objektív követelményei és annak társadal
mi és nyilvános jelentősége ezt megkövetelnék.

b) Azoknak, akik házasságot kívánnak kötni és családot akar
nak alapítani, jogukban áll elvárni a társadalomtól azokat az er
kölcsi, oktatási, szociális és gazdasági feltételeket, amelyek lehető

vé teszik számukra, hogy .érettségük és felelősségük tudatában
gyakorolják a házasságkötéshez való jogukat.

c) A házasság intézményi értékét a hatóságnak jóvá kell hagy
nia; az élettársi kapcsolatot nem szabad ugyanarra a szintre he
lyezni, mint az érvényesen megkötött házasságot.

2.Cikkely Házasságot kizárólag a házasulandó felek kellően ki
fejezett, szabad és teljes egyetértésével lehet kötni.

a) Tiszteletben tartva, hogy bizonyos kultúrákban a család ha
gyományos szerepének megfelelően vezeti gyermekeit elhatározá
sukban, elkerülendő minden nyomás, amely megakadályozná egy
konkrét személy házastársul választását.

b) A jövendő házastársaknak joguk van a vallásszabadsághoz.
Ezért megsérti ezt a jogot, ha a hitnek megvallását vagy gyakor
lását lelkiismeretükkel ellentétbe kerülve meg kellene tagadniuk.
a házassághoz szükséges előzetes feltételként.

c) A házastársak, a férfi és a nő között meglévő tennészetes
komplementaritásban ugyanazt a méltóságot és a házasságra vo
natkozóan egyenlő jogokat élveznek.
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3.Cikkely A házastársaknak elidegeníthetetlen joguk családot
alapítani, és dönteni a születések ütemezését és a születendő gyer
mekek számát illetően, teljességgel figyelembe véve kötelezettsége
iket egymás, már megszületett gyermekeik, a család és a társada
lom irányában. Döntésükben igazodniuk kell a helyes értékrend
hez, az objektív erkölcsi rendhez, amely kizárja a fogamzásgátlás
hoz, a sterilizáláshoz és az abortuszhoz folyamodás lehetöségét.

a) A közjogi hatóságok és magánszervezetek azon tevékenysé
gei, amelyek bármilyen módon megpróbálják korlátozni a házas
párok szabadságát a gyermekeikről való döntésben, súlyosan vé
tenek az emberi méltóság és igazság ellen.

b) A nemzetközi kapcsolatokban, a népek fejlődéséhez nyújtott
gazdasági segélyek nyújtásakor nem szabható fe1tételként fogam
zásgátló, sterilizációs vagy abortusz-programok elfogadása.

e) A családnak jogában áll a társadalom segítségét kérni a
gyermekek születéséhez és felneveléséhez. Anagycsaládosoknak
joguk van megfelelő segélyhez. és nem lehetnek diszkrimináció
alanyai.

4.Cikkely Az emberi élet tökéletes tiszteletet és védelmet érde
meI a fogamzás pillanatától.

a) Az abortusz közvetlenül megsérti az emberi lénynek az élet
hez való alapvető jogát.

b) Az emberi lény méltóságának tisztelete kizárja az emberi
embrió minden kutatási célú manipulálását és kizsákmányolását.

e) Az emberi személy genetikai örökségén végzett minden
olyan beavatkozás, amely nem anomáliák kijavítását célozza, a
testi épséghez való jog elleni vétséget képez, és ellenkezik a csa
lád javával.

d) A gyermekeknek - születésük előtt és után is - joguk van
különleges védelemre és segítségre, hasonlóképpen az édesanyák
nak is a terhesség alatt és ésszerű ideig a gyermek születése után.

e) Minden gyermeknek, akár házasságban, akár házasságon kí
vül született, ugyanolyan joga van a társadalom védelmére, teljes
értékű személyi fejlődésének érdekében.

f) Az árvákat vagy azokat a gyermekeket, akik nélkülözik a
szülői, illetve gondviselői támogatást, a társadalom részéről külö
nös gondoskodásban kell részesíteni. Az államnak, a nevelésre
vagy örökbe fogadásra olyan törvényeket kell hoznia, amelyek
segítik az arra alkalmas családokat azoknak a gyermekeknek be
fogadásában, akik tartósan vagy ideiglenesen nélkülözik a gon
doskodást. A törvényhozásnak ugyanakkor tiszteletben kell tarta
nia a szülök természetes jogait.

g/ A fogyatékos gyermekeknek joguk van olyan otthont és is
kolát találni, amely alkalmas környezetet biztosít emberi fejlődé

sükhöz.
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5.Cikkely A szülőknek attól a pillanattól, hogy életet adtak
gyermeküknek, eredeti, elsődleges és elidegeníthetetlen joga azok
nevelése; ezért őket kell elismerni gyermekeik elsődleges nevelői

ként.
a) A szülöknek jogukban áll gyermekeiket erkölcsi és vallási

meggyőződésükkel összhangban nevelni, számításba véve a csa
lád kulturális hagyományait, amelyek a gyermek javát és méltó
ságát szolgálják; meg kell kapni uk a társadalomtól a szükséges
segélyt és segítséget nevelési feladatuk valódi teljesítéséhez.

b) A szülöknek jogukban áll szabadon megválasztani az iskolát
vagy más, a meggyőződésük szerinti neveléshez szükséges esz
közt. A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az anyagi köztámo
gatások elosztása lehetövé tegye a szülöknek, hogy igazán szaba
don gyakorolhassák ezt a jogukat, anélkül, hogy igazságtalan ter
heknek tennék ki magukat. A szülőket nem szabad megterhelni
- sem közvetetten, sem közvetlenül - olyan különköltségekkel,
amelyek megtagadnák tőlük vagy igazságtalanul korlátoznák en
nek a szabadságnak a gyakorlását.

e) A szülöknek joguk van biztosítani, hogy gyermekeik ne
kényszerüljenek olyan iskolába jámi, amely nem egyezik erkölcsi
és vallási meggyőződésükkel. A szexuális nevelés legfőképpen a
szülök alapvető joga, és mint ilyen az ő közvetlen felügyeletük
alatt valósítandó meg, akár otthon, akár az általuk választott és
ellenőrzött nevelési központokban.

d) A szülői jogok megsértésének minösül, ha az állam olyan
kötelező oktatási rendszert vezet be, amely kizárja a vallásos ne
velést.

e) A szülöknek gyermekeik neveléséhez való elsődleges jogát
segíteni kell a szülők, tanárok és iskolai hatóságok közötti együtt
működés minden formájában, különösen olyan részvételi formák
ban, amelyek révén az állampolgárok hangot adhatnak elképzelé
seiknek az iskolák rnúködését és az oktatáspolitika végrehajtását
illetően.

fl A családnak jogában áll elvárni, hogy a tömegkommunikáci
ós eszközök pozitívan segítsék a társadalom felépítését, és erősít

sék a család alapvető értékeit. Ugyanakkor a családnak, különös
tekintettel annak legfiatalabb tagjaira, joga van a tömegkommuni
káci6 negatív hatásaival és visszaéléseivel szembeni megfelelő vé
delemre.

6.Cikkely A családnak joga van családként élni és fejlődni.
a) Az állami hat6ságoknak kötelességük tiszteletben tartani és

elősegíteni minden család mélt6ságát, törvényes függetlenségét,
magánéletét, sértetlenségét és stabilitását.

b) A válás magát a házasság és a család intézményét támadja.
e) A kiterjedt családrendszert, ahol létezik ilyen, becsben kell
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tartani és segíteni kell, hogy jobban be tudja tölteni hagyományos
szerepét a szolidaritás és a kölcsönös segítségnyújtás területén.
tiszteletben tartva ugyanakkor a szúkebb család jogait és minden
egyes tag személyes méltóságát.

7.Cikkely Minden családnak joga van a szülök irányítása alatt
saját, otthoni vallásos életét élnie, ugyanúgy jogában áll hitét nyil
vánosan megvallani és hirdetni, részt venni nyilvános istentisztele
ten, és szabadon választani a vallási oktatás programjai közül anél
kül, hogy hátrányos megkülönböztetést szenvedne.

8.Cikkely A családnak jogában áll, hogy társadalmi és politikai
funkcióját gyakorolja a társadalom építésében.

a) A családoknak jogukban áll más családokkal és intézmé
nyekkel társulásokat létrehozni annak érdekében, hogy megfelelő

módon és hatékonyan tudják betölteni a család feladatait, hogy
megvédjék jogaikat, támogassák a család javait, és képviseljék ér
dekeit.

b) Gazdasági, társadalmi, jogi és kulturális szinten, a családi
életet érintő programok tervezése és kidolgozása során el kell is
merni a családok és a családi társulások törvényes szerepét.

9.Cikkely A családoknak joguk van ahhoz, hogy az állami ha
tóságok részéről megfelelő családpolitikára számíthassanak jogi,
gazdasági, társadalmi és pénzügyi téren, mindennemű diszkrimi
náció nélkül.

a) A családoknak joguk van olyan gazdasági körülményekhez,
amelyek biztosítják számukra a méltóságukhoz és teljes fejlödé
sükhöz szükséges megfelelő életszínvonalat. Nem szabad őket

megakadályozni a családi élet biztonságának kedvező magántu
lajdon megszerzésében és megtartásában; az örökösödést és a tu
lajdon-átruházást érintő törvényeknek tiszteletben kell tartaniuk a
családtagok szükségleteit és jogait.

b) A családoknak joguk van szociális téren olyan rendszabá
lyokhoz, amelyek figyelembe veszik szükségleteiket, különösen
egyik vagy mindkét szülő korai elhalálozása, valamelyik házas
társ elhagyása, baleset, betegség vagy rokkantság bekövetkezte
kor, munkanélküliség esetén, vagy bármilyen okból, amikor a
családnak külön terhet jelent a tagok előrehaladott kora, fizikai
vagy szellemi fogyatékossága, vagy a gyermekek oktatása.

e) Az időseknek joguk van saját családjukban, vagy amikor ez
nem lehetséges, megfelelő intézményekben olyan elhelyezéshez.
ami lehetövé teszi számukra, hogy életük utolsó éveit békesség
ben töltsék, folytatva azokat a tevékenységeket, amelyek korukkal
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összeegyeztethetők, és lehetövé teszik számukra a társadalmi élet
ben való részvételt.

d) A család jogait és szükségleteit. különös tekintettel a család
egységének értékére, a büntető törvénykönyvben és politikában is
figyelembe kell venni oly módon, hogy a büntetésüket töltök
kapcsolatban maradjanak családjukkal, és az érintett család meg
felelő támogatásban részesüljön a letartóztatás ideje alatt.

lO.Cikkely A családoknak joguk van olyan társadalmi és gaz
dasági rendhez, amelyben a munkaszervezés megengedi a tagok
nak az együttélést, nem akadályozza a család jólétét, egészségér és
biztonságát, megteremtve egyúttal az egészséges kikapcsolódás le
het6ségét.

a) A munka díjazásának elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy az
ember családot alapíthasson és azt méltósággal eltarthassa, vagy
a "családi bér" -nek nevezett fizetésen, vagy más szociális intézke
désen keresztül, mint például a családi pótlék vagy a szülök ott
hon végzett munkájának díjazása; méltányos lenne, ha az anyák
nem kényszerülnének otthonukon kívül munkát vállalni család
juk és különösen gyermekeik nevelésének kárára.

b) Az anyák otthoni munkáját el kell ismerni és tiszteletben
kell tartani, mivel annak különleges értéke van a család és a tár
sadalom számára.

11.Cikkely A családnak joga van a családi életre alkalmas, mé
reteiben a családtagok számának megfelelő, tisztességes lakóhely
hez olyan fizikai környezetben, amely rendelkezik a családi és a
közösségi élethez szükséges alapvető szolgáltatásokkal.

l2.Cikkely A bevándorló családokat a többi családdal azonos
jogok illetik meg.

a) A bevándorlók családjainak jogukban áll tiszteletben tartani
saját kultúrájukat, valamint támogatást és segítséget kapni az új
közösségbe való beilleszkedéshez.

b) A vendégmunkásoknak joguk van gondoskodni arról, hogy
családjuk a lehető leghamarabb együtt legyen.

e) A menekülteknek jogában áll a hatóságok és a nemzetközi
szervezetek segítségét kémi családjuk újraegyesítésének meg
könnyítéséhez.

Németh Edina fordftása
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