
A CSALÁDVÉDELEM AKTUÁLIS
FELADATAI JOGI SZEMPONTBÓL

A család védelme, annak alapvető értelmében, jogi
kötelesség is. Kánonjogi szempontból az Istentől
való függőség, világi jogi nézőpontból például a
magyar Alkotmány 15. §-a alapján védeni és tá-
mogatni kell a családot.

E feladat aktuális tartalmát különösen befo-
lyásolják az azonos nemű emberek életközös-
ségéhez házasságjogi joghatásokat kapcsolni
szándékozó törekvések, amelyek a különböző
állami szabályozásokra és alkotmánybírósági
gyakorlatokra is nagyon nagymértékű változás-
sal jártak. A magyar Országgyűlés és Alkotmány-
bíróság szerint az azonos neműek „bejegyzett
élettársi kapcsolata” a házassághoz hasonló,
azzal majdnem azonos tartalmú, családjogi in-
tézmény [lásd 2007. évi CLXXXIV. tv., 154/2008.
(XII. 17.) AB hat., 2009. évi XXIX. tv., 2009. évi
CXX. tv. 3:87.–3:89. §, 32/2010. (III. 25.) AB hat.]

A családvédelem egy másik gyökeres kihí-
vása az emberi élet elleni támadások gyakorlata
(vö. például BH 1998. 372.): a születés előtti és a
haldokló, beteg ember életének elfogadhatatlan
kioltása (például az úgynevezett „magzati euta-
názia” — vö. például 1/2008. PJE hat.). A ma-
gyar Országgyűlés és Alkotmánybíróság szerint az
élve még meg nem született gyermekek alkot-
mányjogi értelemben nem jogalanyok; egyedül
Lábady Tamás fogalmazott meg írásban olyan al-
kotmánybírói véleményt, amely szerint az élet-
hez való jog (az emberi méltósághoz való joggal
fennálló egységben) alanyi jogként a magzatot is
megilleti, fogamzásának időpontjától kezdve (a
nasciturus alkotmányjogilag is ember, jogalany,
személy, az abortusz alkotmányellenes, a mag-
zat élethez való joga egyedül csak az anya élet-
hez való jogával konkurálhat) [lásd 1992. évi
LXXIX. tv., 64/1991. (XII. 17.) AB hat., 48/1998.
(XI. 23.) AB hat.; vö. például 1997. évi CLIV. tv.
IX. Fejezet]. Ide tartozó súlyos probléma az is,
hogy a vele-keletkezetten fogyatékos gyermek-
nek és szüleinek a (természetnél fogva fennálló)
fogyatékossággal összefüggésben „felmerült va-
gyoni és nem vagyoni terhek” megtérítése iránti
(kórház elleni kártérítési) keresete kapcsán ki-
alakult „élő jog” a fogyatékos „magzatok” élete
ellen hat (lásd 1/2008. PJE hat. indokolás V. 3.).

A még meg nem született gyermekek élete el-
leni támadások (lásd például az emberi embriók
kutatási „felhasználása”) közé is tartoznak az
úgynevezett emberi reprodukcióra irányuló kü-

lönleges eljárások („mesterséges megterméke-
nyítés”), amelyek országgyűlési szabályozása to-
vább súlyosbodott [lásd 2005. évi CLXXXI. tv. 11–
12. §, 44. § (2) bek.], valamint szintén drámai
csapásként értékelendő az egyébként is elfogad-
hatatlan családtervezési célú művi meddővé tétel
— Alkotmánybíróság által történő — szélesebb
körű biztosítása [lásd 43/2005. (XI. 14.) AB hat.,
vö. 1997. évi CLIV. tv. 187. §, 187/A. és 187/B. §].

Mindezek a problémák különösen eredménye-
zik a családvédelem — ezen belül a házasság és az
élet védelme — összetett területének (lásd például
alkotmányjogi, családjogi, közigazgatási jogi,
pénzügyi jogi, büntetőjogi szabályozás) sürgető fel-
adatait, amelyek közül néhányat megemlítek:

1.) az Alkotmánybíróság szerint a magzat al-
kotmányjogi értelemben vett jogalanyiságát a
törvényhozó (alkotmányozó) ismerheti el; ennek
egyik lehetséges eszköze az Alkotmány 56. §-ának
módosítása: „A Magyar Köztársaságban minden
ember jogképes.” szöveg helyébe a következő
rendelkezés léptetendő: „A Magyar Köztársaság-
ban minden ember a fogamzás időpontjától kezdve
jogképes.” [lásd 64/1991. (XII. 17.) AB hat.,
48/1998. (XI. 23.) AB hat.];

2.) meg kell szüntetni a még meg nem született
emberi lények életének kioltását „megengedő” szabá-
lyozást (vö. például 1992. évi LXXIX. tv., 1997. évi
CLIV. tv. IX. Fejezet);

3.) az Alkotmányban — tekintettel a 43/2005.
(XI. 14.) AB határozatra, a 154/2008. (XII. 17.) AB
határozatra és a 32/2010. (III. 25.) AB határo-
zatra — szó szerint ki kell zárni az „önrendelkezési
jog” [vö. Alkotmány 54. § (1) bek.] köréből a csa-
ládtervezési célú művi meddővé tételt és a „bejegy-
zett élettársi kapcsolat”-ot;

4.) a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak (pél-
dául az Alkotmánybíróságnak és a bíróságok-
nak) — mindezen túl is — megfelelően kell bizto-
sítaniuk a házasság, a család, az élet és méltóság
(például erkölcsileg káros áramlatokkal szem-
ben megnyilvánuló) védelmét, támogatását [vö.
például a „Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlő-
ségét Elősegítő Nemzeti Stratégia — Irányok és
Célok 2010–2021” című 1004/2010. (I. 21.) Korm.
határozat, a Down-kór prenatális szűréséről és
diagnosztikájáról szóló, egészségügyi miniszté-
riumi szakmai protokoll — Egészségügyi Köz-
löny 60 (2010/4) 1170–1176. — felülvizsgálata].

A fogyatékos embriók, magzatok megszüle-
tése, élete ellen ható bírói gyakorlatot az Alkot-
mánybíróság is megszüntetheti a 2008. szeptember
10-én érkeztetett, 1088/B/2008. számon nyilván -
tartásba vett indítvány kapcsán. Az emberi rep-
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rodukcióra irányuló különleges eljárások szabá-
lyozása alkotmányellenességének utólagos meg-
állapítása és megsemmisítése tárgyában is folya-
matban van eljárás: az indítvány 2006. november
9-én érkezett az Alkotmánybírósághoz, és
1000/B/2006. számon került nyilvántartásba vé-
telre; a 2008. március 26-án kelt, 1000/B/2006/8.
számú végzés szerint: „Tekintettel arra, hogy az
indítvány lényegében azonos a 931/B/2004. szá-
mon nyilvántartásba vett ügy tárgyával, az Al-
kotmánybíróság a jelen indítványt ahhoz egye-
síti.” Az alkotmánybírósági ügyek elhúzódásának
egyik kirívó példája, hogy a taláros testület a
48/1998. (XI. 23.) AB határozatban csak részben
(és az úgynevezett „dávodi ügy” — lásd BH
1998. 372. — hatásaként) foglalt állást az 1992-
ben meghozott abortusz-szabályozást [1992. évi
LXXIX. tv., 32/1992. (XII. 23.) NM r.] már 1993-
ban támadó indítványok kapcsán: az Alkotmány-
bíróság azokat az indítványokat bírálta el, ame-
lyek „a magzati élet védelméről szóló törvény”
azon rendelkezéseit támadták, amelyek szerint a
„terhesség” „megszakítható” az állapotos nő
„súlyos válsághelyzete” esetén, továbbá azokat,
amelyek a magzat jogalanyiságának kérdésével
függnek össze [lásd 48/1998. (XI. 23.) AB hat. in-
dokolás I. 1.]; egyéb tekintetben, például a gene-
tikai indikáció vonatkozásában a mai napig, azaz
több mint tizenhét év után sem keletkezett hatá-
rozat, ami véleményem szerint elfogadhatatlan
[vö. Alkotmány 2. § (1) bek.], és szükségessé teszi
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény ilyen szempontból is történő felülvizs-
gálatát, módosítását.

A házasság, a család, az élet és méltóság meg-
felelő, fokozott védelmének és támogatásának ré-
szét képezi az alapos, tisztességes oktatás-nevelés, tá-
jékoztatás, ismeretterjesztés, például a jog fogalmáról,
amellyel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy a
pozitív jog nem végső szabálya önmagának (ezt
még a jogpozitivista világban is elismerik olykor:
például a nácizmus hatására — lásd Radbruch-i
formula). Az intézményes jog alapját az ember va-
lóságából, méltóságából, az emberek közti igaz-
ságos rend szükségletéből adódó kívánalmak al-
kotják; a tételes jog megalkotása és alkalmazása
sem történhet önkényesen. Ha a tételes „jog” az
igazságosság követelményével, a természetjoggal
ellentétes, akkor kötelező erővel nem bír (nem jog
az, ami nem igazságos); a jogszabályok jogi jel-
lege, kötelező ereje ugyanis az emberi természet
objektív céljaiban rejlik, amelyeket a természeti
törvények fejeznek ki normatív módon, valódi
jogi jelleggel, kötelező erővel.

Az állam alkotta jog abban tér el a természetjog -
tól, hogy kényszerítő erő áll mögötte; e jog azon-
ban annyiban minősül jognak, s annyiban ren-

delkezik kötelező erővel, amennyiben az emberi
természetből fakadó természetjogi kritériumok-
nak megfelel. Az állam és az általa alkotta jog mö-
gött álló kényszerítő erő nem jog, hanem csak a
jog foganatosítója; a kényszer lehetősége vagy re-
alitása nem a jogiság lényegi eleme. A jog lényegi
eleme a kötelező erő, ami az emberi természeten
alapul. Bármekkora is a kényszerítő erő, bármi-
lyen „hatékony” is az erőszakszervezet, nem kö-
telez jogi erővel, ha a rendelkezés ellentmond a
természetjognak. A jog érvényessége ugyanis nem
akaraton és nem is erőn alapszik, hanem az em-
beri természet igazságain nyugszik (a jog csak azt
foglalja magába, ami igazságos, ami a másiknak,
a többieknek jár); azaz semmilyen akarat, ami el-
lentétes a természetjoggal, nem lehet forrása a szó
igazi értelmében vett jognak.

Az egyház tanítja, hogy amikor a hatalom hor-
dozói az erkölcsi renddel és Isten akaratával el-
lenkező — például az abortuszt vagy az „euta-
náziát” „megengedő” — szabályt hoznak vagy
parancsot adnak, ezek lelkiismeretben nem kö-
teleznek (érvénytelenek); ilyen esetben a hata-
lom szétfoszlik és igazságtalansággá fajul; az
abortuszt és az „eutanáziát” „lehetővé tevő” ak-
tusok azzal a súlyos kötelezettséggel járnak,
hogy lelkiismereti alapon kell szembeszegülni
velük, akkor is, ha ez „olykor fájdalmas, és meg-
követelheti az embertől, hogy feláldozzon bizo-
nyos állást vagy lemondjon az őt törvényesen
megillető előmenetelről” (lásd II. János Pál pápa:
Evangelium vitae kezdetű enciklika, 70–74.).

A relativizmus világában, amikor például a má-
sodik világháború utáni Magyarországon millió-
számra oltják ki a még meg nem született, azaz a
legártatlanabb és legvédtelenebb emberek életét,
a pozitivisták uralkodó nézete nem tekinti elvi-
selhetetlen mértékűnek az írott, általuk „törvény”-
nek nevezett, abortuszt „megengedő” rendelke-
zés és az igazságosság közötti összeütközést, ha
egyáltalán látják azt, s ezzel égbekiáltó bűnt kö-
vetnek el (vö. Radbruch-i formula).

II. János Pál pápa szavai szerint a még meg nem
született gyermek jelentkezik az életre, olyan ár-
tatlan, hogy ennél ártatlanabbat el sem lehet kép-
zelni, gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy
újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező
jeleitől is meg van fosztva, teljesen rá van hagyva
annak oltalmára, aki méhében hordozza (lásd
Evangelium vitae kezdetű enciklika, 58.).

A relativizmus emberpusztító világában kü-
lönösen nem lehetünk közömbösek: „Krisztus
véréből meríti minden ember az erőt, hogy az élet ol-
dalára álljanak. Éppen ez a vér a remény legerősebb
indítéka, sőt az abszolút biztonság alapja arra, hogy
Isten terve szerint a győzelem az életé lesz.” (Evan -
gelium vitae kezdetű enciklika, 25.).
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Védenünk és támogatnunk kell az életet, min-
den ember életét, a fogantatás pillanatától a termé-
szetes halálig, akkor is, ha fogyatékos, beteg, idős,
szegény; minél védtelenebb, minél kiszolgálta-
tottabb, annál inkább. „A nevelés és szemlélet-
formálás kiemelkedő feladata, hogy ne csak pil-
lanatnyi, közgazdaságilag is kifejezhető értékek
kerüljenek az emberi élet védelmével kapcsola-
tos megfontolások középpontjába.” (Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia: Az élet kultúrájáért
című körlevél, 120.)

Védenünk és támogatnunk kell az élet szenté-
lyét, a családot, az egy férfi és egy nő házasságán
alapuló, első természetes közösséget. E szeretet-
közösség a társadalom életadó alapsejtje, isteni
intézmény: „az a hely, ahol az élet, Isten ajándéka
megfelelő tiszteletben részesül és védelmet kap a
reá leselkedő számtalan veszély ellen, s ahol a va-
lóságos emberi fejlődés kívánalmainak megfele-
lően növekedhet.” (II. János Pál pápa: Centesimus
annus kezdetű enciklika, 39.)

II. János Pál pápa a Familiaris consortio kezdetű
apostoli buzdításában írja: „Isten Népének a hi-
vatalos hatóságoknál is szót kell emelnie, hogy e
hatóságok is szálljanak szembe azokkal a törek-
vésekkel, amelyek szétzilálják a társadalmat és
ártanak a polgárok méltóságának, biztonságá-
nak és jólétének, továbbá törekedjenek arra,
hogy a közvélemény ne kapjon olyan indíttatá-
sokat, amelyek következménye a házasság és a
család intézményének lebecsülése.” (81.)

Az Evangelium vitae kezdetű enciklikában pe -
dig arról is olvashatunk, hogy a család meghatá-
rozó, semmi mással nem helyettesíthető szerepet
játszik az élet civilizációjának megteremtésében és
segítésében (92.). A keresztény családoknak a nekik
ajándékozott szentség erejében sajátos küldetésük
van: az, hogy az élet evangéliumának tanúi és hir-
detői legyenek. Ez a feladat a társadalomban a va-
lódi, bátor prófétaság értékével bír. „Ebből kö-
vetkezően az élet evangéliumának szolgálata
magával hozza azt is, hogy a családok megfelelő
társulások révén hassanak oda, hogy a törvények
és az állami intézmények semmilyen formában ne
sértsék az élethez való jogot — a fogantatás pilla-
natától egészen a természetes halálig —, hanem
oltalmazzák és mozdítsák elő azt.” (uo. 93.)

Aki a családot védi: az életet védi! A házas-
ság és a család az élet szolgálatában áll.

Az államnak is a házasság szabályozásával a
férfinak és a nőnek egymással az egész élet olyan
kizárólagos és kölcsönös, szeretetteljes közössé-
gét, bensőséges egységét létrehozó magatartását

kötelessége és felelőssége elismerni, elősegíteni,
támogatni és védelmezni, amely szerint e közös-
ség természeténél fogva a házasfelek javára, gyer-
mekek nemzésére és nevelésére irányul (lásd
1983. évi Codex Iuris Canonici 1055. kánon 1. §,
1056. kánon). Ez rendeltetett, s ekként ez alkalmas
arra, hogy megfelelően legyen biztosítva a házas-
társak, a férj és a feleség egyenlő méltóságának és
a gyermek — nemzetközi jogilag is védett — ér-
dekének (javának) érvényesülése, a társadalom
jövője, illetőleg az emberi faj szaporodása és fenn-
maradása — a közjó és az igazságosság követel-
ménye [vö. például Alkotmány 15–16. §, 54. § (1)
bek., 67. § (1)–(3) bek., 70/J. §, 1991. évi LXIV. tv.].

A társadalom erkölcsi értékrendjének helyre-
állításában és felemelésében egészen rendkívüli
felelősség terheli azokat, akik az élet és a család
törvényes védelmében sokat tehetnek. Sokak tu-
datában éppen azért halványodott el az abortusz
bűnének súlyossága, mert az Országgyűlés és az
Alkotmánybíróság „megengedte” azt [lásd 1992.
évi LXXIX. tv., 64/1991. (XII. 17.) AB hat.,
48/1998. (XI. 23.) AB hat.].

Meggyőződésem szerint, ha az állam kellően
felhívná a figyelmet arra, hogy a magzat élete a
fogantatás pillanatától kezdve milyen alapvető
érték, hogy egy emberi lényről (vö. például 2002.
évi VI. tv.) van szó, és megfelelő védelemben ré-
szesítené, akkor az emberek sokkal inkább felis-
mernék ezt, és egyre jobban rádöbbennének
saját felelősségükre is; a jog értékközvetítő funk-
ciója működne. A magzatot a fogantatás pillana-
tától megillető alanyi jogi jogvédelem a férfit és a
nőt, a házastársakat a meggondoltabb, felelős-
ségteljesebb családtervezés irányába (vö. például
VI. Pál pápa: Humanae vitae kezdetű enciklika), s
ennél fogva (közvetve) a gyermek, a magzat
iránti nagyobb szeretetre, tiszteletre, a feltétel nél-
küli elfogadásra nevelné.

Miként a II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes
kezdetű lelkipásztori konstitúciójában szerepel:
„A gyermek a házasság legszebb ajándéka, és éppen
a szülők számára lesz a legnagyobb kincs.” (50.) — a
gyermek és a család a boldogság forrása és a jövő zá-
loga (lásd MKPK: Az élet kultúrájáért című körle-
vél, 49.).

Az élet és a család védelme, támogatása tehát mind-
annyiunk alapvető feladata (vö. például II. Já nos Pál
pápa: Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdí-
tás): a Teremtő dicsőségére és lelkünk üdvösségére!

HÁMORI ANTAL
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