Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása a
a nemzetközi magánjogról szóló T/14237. számú törvényjavaslatról
A napokban került az Országgyűlés elé a nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslat,
amelynek a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseit több ponton
alaptörvény-ellenesnek, és a családok védelméről szóló törvény szellemébe ütközőnek
tartja az Emberi Méltóság Központ.
Magyarország Alaptörvényének L) cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Magyarország védi
a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött
életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi
kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.”
„A család létrejöttének biztos alapja a házasság, amely az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló
életközösség, ezért az mindenkor megkülönböztetett megbecsülést érdemel. A család akkor
tölti be szerepét, ha az anya és az apa tartós és szilárd kapcsolata a gyermekek iránti
felelősségben teljesedik ki.” (A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény
preambuluma)
Ha a családi kapcsolat alapja a házasság, ami nő és férfi között jöhet létre (ahogy azt mind
Magyarország Alaptörvénye, mind a családok védelméről szóló sarkalatos törvény félreérthetetlenül
leszögezi), akkor az azonos neműek között megköthető bejegyzett élettársi kapcsolat nem családi
kapcsolat, így nem része a családjognak sem. Jogi álláspontunk szerint alaptörvény-ellenes és a
családok védelméről szóló sarkalatos törvénybe is ütközik az, hogy az azonos neműek kapcsolatát a
törvényjavaslat a családjog címszó alatt kezeli. Szintén visszásnak és alaptörvény-ellenesnek tarjuk
azt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében a házasságra vonatkozó szabályokat
háttérszabályokként rendeli alkalmazni a törvénytervezet.
Alaptörvény-ellenes a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdésének a) pontja is, amely a házasság
szintjére emeli, vagy legalábbis ahhoz alaptörvény-ellenesen közelíti, a bejegyzett élettársi
kapcsolatokat a nemzetközi magánjogban:
„A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti,
ha a leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának
jogintézményét nem ismeri, feltéve, hogy
a) a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes
joga szerint házasságkötésének nem lenne akadálya, és
b) legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos
tartózkodási hellyel rendelkezik.”
Fenti rendelkezéssel a jogalkotó a kizárólag azonos neműek között köthető bejegyzett élettársi
kapcsolat jogintézményének „exportőrévé” válik olyan országok állampolgárai számára, akiknek
személyes joga szerint az azonos nemű párok kapcsolatának nincsen jogi relevanciája.

Az Emberi Méltóság Központ felkéri Magyarország Kormányát, hogy a nemzetközi
magánjogról szóló T/14237. számú törvényjavaslatot Magyarország Alaptörvényének
rendelkezései és a családok védelméről szóló sarkalatos törvény szellemének megfelelően
módosítsa.
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