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Tisztelt Kollégák! 

Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Urak, Legfőbb Ügyész Helyettes úr, Elnökhelyettes Úr! 

Tisztelt Kollégák! 

 

Azért jöttem ma, hogy elmondjak Önöknek egy mondatot. Az előadásom a mondat egyfajta 

hevenyészett indokolása. A mondat így hangzik:  

„Ha valaki egy nehéz ügyről azt mondja: a jogszabályok szerint döntöttem, a döntés bizonyos 

szempontjait elhallgatja. Nem mond igazat.”  

Ez a mondat egy sok évtizedes dogmával szakít, amikor azt feltételezi, hogy a jogalkalmazás 

nem automatikus dolog. Nem előre kiszámítható, megjósolható eredménnyel járó folyamat, 

hanem van egy kiszámíthatatlan eleme. Az említett „hevenyészett indokolás” erről a 

kiszámíthatatlan elemről fog szólni, felhasználva a jogtudomány fegyvertárát. A közelmúltban 

jelent meg Varga Csabának egy tanulmánya, amelyben egy finn jogtudós álláspontját idézi.1 

Az álláspont a következő: még az állítólag betű szerinti alkalmazás is olyan választást 

feltételez, amit maga a betűszerintiség nem határoz meg. Tehát, nincs a jogban döntéstől 

mentes tér, sem a jogászmesterségnek olyan vonatkozása, amely ne választásból állna. Varga 

Csaba azt mondja, hogy a bizonytalansági tényezők miatt egyetlen megoldás van: a 

személyesség vállalása a döntéshozatali folyamat eredményéért. Újabb idézet a finn tudóstól: 

„Amennyiben a gyakorlatot nem határozza meg belső struktúra vagy szótár, úgy nem is 

mondhatjuk róla, hogy ilyesminek automatikus terméke lenne. Döntés születik ugyan, 

következményei azonban nem tulajdoníthatók semmiféle személytelen logikának vagy 

szerkezetnek, csakis saját magunknak.” Varga Csaba felidézi Max Weber példázatát, amely 

szerint minden jogi döntés váltóállítás. Elindul egy szerelvény, csak egyetlen irányban mehet 

                                                           
1 Varga Csaba: Koskenniemi és a nemzetközi jogi érvelés – Jogontológiai tanulmány, In: Állam-és jogtudomány 

2016/2, 78-101. o. 
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tovább és a következő elágazásban szintén csak egyetlen tovább vezető irányt választhat. A 

jogtudós azt is hozzáteszi, hogy miután a történelem útja visszafelé nem vezet, a beállított 

irány már maga lesz a következő kiinduló pont a későbbi döntés meghozatalához. Ha a 

jogdogmatika tradicionális elemeit vizsgáljuk – jogkövetés, jogérvényesítés, jogalkalmazás 

fogalomköreit –, itt is tetten érhetőek a szubjektív oldal jellemzői. A jogkövetés tekintetében 

beszél a jogi alaptan2 a joggal való tudatos azonosulásról, a tudatos követésről, szokásszerű 

követésről, kényszer hatására történő jogkövetésről és jogi szocializációról. A jogsértés 

szubjektív oldala vonatkozásában említést tesz arról, hogy vajon a cselekvő tudja-e hogy mit 

tesz. Kívánta-e azt a cselekményt vagy annak eredményeit vagy sem? És az okok között 

megjelöli a makro- és mikrotársadalmi okok mellett a jogsértő személy tulajdonságait. 

Például iskolai végzettség vagy szenvedélybetegség. Ugyancsak ismerjük a jogviszonytanból 

a jogi tények fogalmát. A jogilag releváns tények között szerepelnek az emberi magatartások. 

Ezek között felsorolják és elemezik a jogszerű cselekmények, jogellenes magatartásokat. A 

jogalkalmazásban egyértelmű a felfogás, hogy a jogi normák konkrét egyedi esetekre való 

vonatkoztatása sosem automatikus eljárás. Van egy értékelő eleme, amely feltételezi az 

értékelő személyét is. Különösen a tényállás megállapításánál emeli ki a jogelmélet a 

megismerés és a meggyőződés pszichológiai fogalmait, és hangsúlyozza, hogy a 

jogalkalmazó meggyőződésének ebben a folyamatban döntő szerepe van. Ez a meggyőződés 

azonban nem önkényes, szubjektív, hiszen a bizonyítási eljárás szabályai is az objektív 

igazság igényéből indulnak ki és az e szabályoknak megfelelő eljárás biztosítja az objektív 

igazság megismerhetőségét. Külön téma és a mai előadásban nem érintem a jogszabály 

értelmezésének fajait, módszereit, eredményét. Azonban, ha jól emlékszem, erről néhány 

évvel ezelőtt ezen a fórumon már szót ejtettem. A jogkövetkezmények megállapításával 

összefüggésben hivatkozik a jogelmélet arra, hogy a jogalkalmazót bizonyos fokú diszkréció 

megilleti. Egyfajta mérlegelési lehetőség, amely ugyancsak a művelet alkotó jellegét, kreatív 

jellegét húzza alá. Hogy ez mennyire része a külföldi gondolkozásnak, azt jól mutatja a három 

nyelven is megtalálható fogalom, amely ezt a mérlegelési lehetőséget körül írja: az angol 

margin of appreciation, a német Ermessensspielraum és a francia marge de manœuvre 

fogalmak. Felvethető talán, hogy ezek a kérdések vajon csak az elméletet izgatják-e? 

Szerencsére ebben az évben már nemmel válaszolhatok. A határozott választ alátámasztja a 

Kúria honlapja, ahol a „Forum sententiarum curiae” címszó alatt egy online folyóiratot 

találunk, ahol az első számban olvasható tanulmány „Az ítéleti bizonyosság elméleti és 

                                                           
2 Szilágyi Péter: Jogi alaptan, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011, 324-259. o. 
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gyakorlati kérdései” címet viseli Molnár Ambrus kúriai tanácselnök úr tollából.3 A tanulmány 

azzal indult, hogy egyre nagyobb szerephez jut a bíró szakmai felkészültsége mellett 

élettapasztalata, az egyes ügyekkel kapcsolatban kialakuló álláspontja, meggyőződése és 

egyéni belátása. Fölteszi a kérdést: Mikor jut el a bíró ahhoz a pillanathoz, a bizonyítottság 

mikor éri el azt az optimális szintet, amelyre már érdemi döntés alapítható? Ezek a kérdések 

mélyen a bírói hivatás szakmai titkaiba vájnak. A szerző utal arra, hogy a bírói szubjektum 

vizsgálatát szolgáló kérdőíveket állított össze a joggyakorlat elemző csoport, amely 13 

szempontból ezt a kérdéskört kísérli meg tisztázni. Többek között az anyagi jogi norma és a 

bizonyítási teher összefüggései, az anyagi és eljárási igazság kérdései, fikciók, vélelmek, 

becsült és valónak tekintendő tények, belső bírói meggyőződés kialakulása és annak hatása a 

bizonyítás szükséges mértékének szükségességére, a bizonyítás szükséges mértékének 

pervezetési kérdései, a jogorvoslati bíróságok és a bírói munka igazgatási szabályainak hatása 

a bizonyítottság szükséges mértékére. Engedjék meg, hogy ebből a közel hatvan kérdéses 

kérdőívből, amelyet a bírák már megválaszoltak, és amelynek feldolgozása folyamatban van, 

felidézzek néhány kérdést. A kérdések jelzik, hogy ezek a nagyon elvontnak tűnő kérdések 

mennyire erőteljesen befolyásolják egy ügy kimenetelét. 9-es kérdés: „Álláspontja szerint 

melyik állítás helyes? Az ítéleti tényállás  

a) A per eldöntése szempontjából szükséges és az igazságnak megfelelő eseményeket 

tartalmazza.  

b) Azokat a per eldöntése szempontjából szükséges tényeket tartalmazza, amelyet a bíróság 

valónak fogad el.”  

10-es kérdés: „Mit ért valónak elfogadott tényeken?  

a) Megtörtént eseményeknek megfelelő tények.”  

b) A bizonyítékok alapján megállapítható és ellenbizonyítással meg nem döntött tények.  

A 30-as kérdés: „Ha mindkét fél, illetve az ügyész és a védelem is egyezően indítványozza egy 

bizonyítási cselekmény foganatosítását, de a bíró megítélése szerint az a jogvita, illetve a 

terhelt büntetőjogi felelőssége szempontjából szükségtelen.  

a) A bizonyítási eljárást le kell folytatni.  

                                                           
3 Ld. a Kúria honlapján: http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/fsc_tanulmany/molnar_ambrus.pdf 

(2016. október 6.) 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/fsc_tanulmany/molnar_ambrus.pdf
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b) Elrendeli a bizonyítást, mert ha a másodfokú bíróságnak más az álláspontja az ítéletet 

hatályon kívül fogja helyezni.  

c) A bizonyítást nem rendeli el.”  

43-as kérdés. „Hogyan ítéli meg a bíró, ha egy adott tényállási elem tekintetében egyetlen 

tanú vallomása áll rendelkezésre?” Négy válasz lehetőség van. Nem sorolom mindegyiket, 

csak a két végletet:  

„a) Ez már önmagában elégséges a tény bizonyítására feltéve, hogy a tanúvallomás hitelt 

érdemlőnek tűnik. (…) 

d) A tanúvallomás önmagában nem alkalmas bizonyíték, mert a tanúk össze-vissza 

beszélnek.”  

44-es kérdés: „Egyetért-e az alábbi megállapítással, ha több tanú vallomása között eltérés 

mutatkozik egy kérdésben?” Öt válaszlehetőség, megint csak néhányat említek:  

„a) Azt kell igaz állításnak elfogadni, amit több tanú állít.  

b) A bizonyítást eredménytelennek kell minősíteni és a bizonyítási teher szabályát kell 

alkalmazni.”  

Azt hiszem, nem kell részleteznem, hogy mennyire más irányba állítja az ügy váltóját egy-egy 

ilyen közbenső, csak a bizonyítás körében hozott döntés. Nem lehet tehát túlhangsúlyozni a 

bíró, a jogvita vezetőjének szerepét, a mozdonyvezetőnek a szerepét ezekben a kérdésekben. 

Ezt a gondolatot ismeri fel a jogfilozófiának egy új iránya, amit az ELTE kiadásában 

megjelent „Kortárs jogelméletek” című kötet külön fejezetben tartalmaz, az úgynevezett 

„Erény-jogelméletek” címszó alatt.4 Előadásom második része e megközelítéssel foglalkozik. 

Az erény-jogelmélet abból indul ki, hogy nagyon nagy jelentősége van a jogalkalmazásban 

annak, vajon tudjuk-e igazolni a jogalkalmazói döntést. Például, milyen döntést hozna ebben 

az ügyben egy erényes bíró?  

Az erény fogalma alatt nyilvánvalóan az erkölcsi kiválóságot értjük, amely azonban a modern 

erény-jogelmélet tanítása szerint nem absztrakt szabályrendszert jelent. Nincs absztrakt erény, 

csak szituációfüggő. Az adott pillanatban, az adott ügy körülményei között megmutatkozó 

erényességről beszélhetünk. Ez tehát az etikai alapú gondolkodás új típusa. A cselekvő 

                                                           
4 Szerletics Antal: Erény-jogelmélet (Virtue jurisprudence), In: Tanulmányok a kortárs jogelméletről (szerk. 

Fekete Balázs - Fleck Zoltán), ELTE Eötvös Kiadó, Budpaest, 2015, 285-309. o. 
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személy jellemére fókuszál, és visszanyúl Arisztotelészhez, aki azt mondja a Nikomakhoszi 

etikában, hogy mindig magának a cselekvő személynek kell az adott eset figyelembevételével 

tisztába jönnie a feladattal. Nagyon szépen fogalmaz Arisztotelész, nem helyez nagy terhet a 

döntéshozóra, csak azt kívánja meg, hogy legyen tisztában a döntéseinek a körülményeivel. 

Ezt várjuk a bírótól is, hiszen feltételezzük, hogy ha tisztában van a döntéshozatal 

körülményeivel, akkor erényes döntést fog hozni. Az tehát az optimista előfeltevése ennek az 

elméletnek, hogy ha úgy cselekszünk, ahogy egy erényes személy cselekedne az adott 

helyzetben, akkor képesek vagyunk helyes döntéseket hozni. Az is fontos tanulsága ennek a 

megközelítésnek, hogy az erényes jellem a gyakorlat során fejlődik ki. Az egymás után 

elbírált ügyekből, egymásra épülő gyakorlati bölcsességből alakul ki, amelynek fontos 

összetevője az arany középút szabálya, tehát, hogy a szélsőséges erkölcsi rosszat kerülni kell, 

a gyávaság és a vakmerőség között meg kell találni a bátorság halmazát. Azonban ez az arany 

középút is mindig szituációfüggő, mindig szükség van a praktikus mérlegelés képességére. Az 

elmélet konklúziója tehát az, hogy soha nincs kész recept a helyes döntésre, ezért az adott 

helyzetben dönteni köteles személlyel kell foglalkoznunk, azt kell megvizsgálnunk, hogy 

melyek a bírói erények és milyen az erényes bíró. Szerletics Antal, a szerző, aki felállítja ezt 

az elméleti rendszert Lawrence B. Solum nyomán, a következő bírói erényeket fogalmazza 

meg: mértékletesség, bátorság, helyes vérmérséklet, bírói intelligencia és szaktudás, 

gyakorlati bölcsesség és igazságosság. Hozzá kell tennünk, hogy ezek közül a mi 

szempontunkból talán a gyakorlati bölcsesség, tehát a gyakorlat során megszerezhető okosság 

és az igazságosság a legfontosabb, és ez feltételezi, hogy a döntéshozó mindig érzékeny 

maradjon arra az egyéni élethelyzetre, amelyben döntést kell hoznia. Hogy ez a modern 

elmélet mennyire egybecseng egy század eleji magyar bíró véleményével, azt nagyon 

egyszerűen tudom igazolni. Idézem Juhász Andort: „Jó bíró csak sokat tapasztalt, bölcs 

észjárású, embertársai sorsát szívén viselő, derült kedélyű, becsületes, erkölcsös jó ember 

lehet. A jogi tudás magasabb mértéke nem pótolja a bíróban nélkülözhetetlen emberi 

jellemvonások egyikének vagy másikának a hiányát.” Vajon az eddigi történelmi kísérletek, 

amelyek az erény és az erkölcs előtérbe helyezését fogalmazták meg célként, milyen 

eredménnyel jártak? A legjobb negatív példa az „erkölcsös” ítélkezésre a következő: a XIX. 

századtól érhető tetten az a folyamat, amelynek során erkölcstelen művészeti alkotások 

betiltására tett kísérletet a jogalkotó és ennek megfelelően izgalmas perekre is sor került. A 

weimari Németország 1926-os törvénye megkísérelte úgynevezett pornográfiai lista 

felállítását abból a célból, hogy az azon szereplő művek ne kerüljenek nyilvánosságra. A 

bíróságok, amikor ez ellen az alkotók lázadoztak, valójában cenzúrahatóságként léptek fel, és 
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ha említek néhány nevet, akiknek alkotásait megkísérelték betiltani, akkor azt hiszem, hogy 

ezen csak derülni tudunk. Jean Genet, Gustav Flaubert Madam Bovary-ja, Baudelaire: A 

Romlás virágai, Arthur Schnitzler Körtánc című darabja, D. H. Lawrence: Lady Chatterley 

szeretője, vagy Gerhart Hauptmann A takácsok című darabja. Ez utóbbit azért akarták 

betiltatni, mert a darabbeli gyáros jelleme az osztályok közötti gyűlöletre késztetett.5 Azt 

hiszem, hogy ez a kacskaringós útja a jogalkalmazásnak csak a művészet megregulázásától 

riaszthatja el a bíróságokat, azonban nem mondhatunk le arról, hogy a jogot, mint erkölcsi 

értéket hordozó normát értelmezzük. Erre kerestem néhány példát a mai joggyakorlatban. A 

közjogot illetően egy 2013-as kúriai ítélet6 a nagymellű nőkre nézve sértő, testi adottságaikat 

kigúnyoló tévé reklám miatti bírság ügyben hozott döntést. Kifejtette, a társadalmi 

csoportokat pusztán külső tulajdonságuk alapján nemkívánatosnak titulálni helytelen, 

tekintve, hogy egy adott tulajdonság alapján az emberi személyiség egésze nem ítélhető meg. 

Egy másik tévéműsorral kapcsolatban, amelyben családon belüli szexuális erőszak, 

bántalmazás, alkoholizmus, kiskorú gyermekek szülők általi magukra hagyása, öngyilkossági 

kísérletek példáit mutatták be egy vitaműsorban, a Kúria azt rótta a tévécsatorna terhére, hogy 

az esetek szociológiai, lélektani, pedagógiai vetülete nem került megvitatásra, azokat nem 

magyarázták el, nem határolódtak el az ott bemutatott megoldásoktól. Részletes alapos és 

kimerítő magyarázat szükséges, amely a műsorszámokból hiányzott.7  

Talán még izgalmasabb, ha a szűken vett erkölcstől távolabb jutunk, a magánjog területére. 

Az elmélet a kártérítési jog és a szerződések joga vonatkozásában említi meg az erkölcsi 

tartalom kérdéseit. A kárrendezési jogban az ésszerűség követelményének, az 

elővigyázatosság és a jó szándékúság megfogalmazásának van jelentősége. A szerződési jog 

esetében pedig az figyelhető meg, hogy az erkölcsi szempontból vitatható szerződések 

szabályozása kapcsán merül fel feszültség az érvénytelenségi okok és a szerződés morális 

megítélése között. Ennek egyik tipikus esete, amikor a szerződés betartása később 

bekövetkezett körülmények hatása miatt méltánytalan lenne. Egy ilyen esetet, a clausula rebus 

sic stantibus esetét tartalmazza a Ptk. VI. könyv 192. §-a, amikor azt mondja, hogy a fél a 

szerződés bírósági módosítását kérheti tartós jogviszonyban, ha a szerződés megkötését 

követően előállott körülmény változatlan feltételek melletti teljesítés lényeges jogi érdeket 

sértene és a változás lehetősége nem volt előrelátható, a változást nem a szerződő fél idézte 

                                                           
5 Pruzsinszky Sándor: Erkölcsi perek – A művészet és a jog viszonya, In: Jog-Állam-Politika 2016/2, 23-56. o. 

6 Ld. Kfv.III.37290/2012/6. számú ítéletet 

7 Kfv.III.37716/2012/4. 
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elő és nem tartozik a rendes üzleti kockázat körébe. Érdekes, hogy a régi Kúria ebben a 

problémakörben több döntést hozott, ahol kimondta: a forgalom tisztességével és 

méltányosságával már össze nem egyeztethető aránytalanság esetén kerülhet sor erre. 

Időnként problémás lehet, hogy melyik erényre vezethető vissza a megoldás. Vajon a pacta 

sunt servanda elvének, a gondosság, a gondos szerződéskötés elvének vagy pedig a törődés, a 

szolidaritás erényének kell-e elsőbbséget biztosítanunk? Találunk az erkölccsel kapcsolatban 

egy, a pozitív jogban is kodifikált szabályt, ilyen a jó erkölcsbe ütköző szerződés 

megtámadhatósága. Egy 2003-as kúriai döntést8 idézek, amely egy 10%-os sikerdíjjal 

kapcsolatban mondta ki a következőket: „A jó erkölcs polgári jogi értelemben a társadalom 

általános értékítéletét, a magánautonómiának a társadalmi közmegegyezés által 

meghatározott korlátait, az általánosan elvárható magatartás zsinórmértékét fejezi ki. A 

szerződéses szabadság tehát nem korlátlan, a törvény nem fogadja el érvényesnek azokat a 

szerződéseket, amelyek nyilvánvalóan sértik az általánosan kialakult erkölcsi normákat. A 

polgári törvénykönyv a kódex eszmei alapjaként emelte jogszabályi alapra azt az erkölcsi 

szabályt, hogy a polgári jogi jogviszonyokban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének 

megfelelően kell eljárni, és ez a szabályozás már a szerződéskötést célzó tárgyalások során is 

irányadó. Mindebből az következik, hogy az üzleti életben a tisztességesen gondolkodó 

emberek értékrendje az a mérce, amely a jó erkölcs absztrakt fogalmának meghatározásánál 

irányadó. A közpénzek hanyag kezelése, a bizonytalan, átalakulóban lévő gazdasági-, 

társadalmi struktúra adta lehetőségek kihasználása, a magasan kvalifikált munkákért járó 

éves díjazás több százszorosát meghaladó jövedelem megszerzése nyilvánvalóan a társadalom 

erkölcsi rosszallását vonja maga után.”  

Családjogi kérdésben egy 1999-ben közzétett BH-ban9 mondta ki a Kúria, hogy „A 

társadalom általános erkölcsi felfogásával nem ellentétes az, ha az egyik fél a saját vagyona 

rovására a másiknak ingyenes vagyoni előnyt juttat (…) és az sem, ha a házastársak 

valamelyike a saját különvagyonát vagy annak egy részét a közös vagyonba vagy a 

házastársának a különvagyonába utalja. A magánautonómiának a társadalom általános 

erkölcsi felfogása által meghatározott korlátaiba ütközik viszont az, ha a házastársak 

valamelyike a közös vagyonnak vagy a másik házasfél különvagyonának az egészét vagy 

annak túlnyomó részét házassági vagyonjogi szerződés alapján anélkül szerzi meg, hogy a 

másik házastársat e tekintetben valós ajándékozási, illetve joglemondási szándék vezetné.” 

                                                           
8 EBH 2003.956 

9 BH 1999.409 



8 
 

Egy választottbírósági határozat hívja fel a figyelmet az erényes megítélés korlátaira, amikor 

azt mondja, hogy a Ptk. alapelvei nem azt a célt szolgálják, hogy a gondatlan, az egyik vagy 

másik szempontjából előnytelen szerződés következményeit enyhítse. Az alapelvek 

felhasználása a hátrányt szenvedő fél javára csak akkor jöhet szóba, ha a másik fél a 

jóhiszeműség, a tisztesség és a kölcsönös együttműködés követelményeit megszegi.  

Végül az utolsó jogterület a büntetőjog. A büntetőjogban az erkölcsöknek, a motivációknak, a 

szándéknak kisegítő szerepe van a mindennapi jogalkalmazásban is. A büntetőjog egyes 

részterületein helye van az erényközpontú megközelítésnek. Ilyen például a kényszer és a 

fenyegetés vagy más büntethetőséget kizáró okok esete. Varga Zoltán kúriai bíró arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a büntetőjog középpontjában a tett áll, ezért az erénynek, mint személyhez 

kötődő kategóriának csak kisegítő szerepe lehet. De látjuk, hogy a jogalkotás is él ezzel az 

erényközpontú megközelítéssel. Büntetlennek nyilvánít bizonyos erényes magatartásokat, 

például a jogos védelmi helyzetet. Más esetekben az erényes cselekvés elmaradását 

nyilvánítja bűncselekménynek például a kiskorú veszélyeztetését. A jogalkalmazás körében 

az erényesség az elkövető motivációjaként, a cselekvés mozgatórugójaként másodlagosan 

vizsgálható. Feltehető a kérdés, hogy egy erényes cselekedet lehet-e bűncselekmény? A példa 

a következő. Egy nagyvállalathoz új igazgatót neveznek ki, aki értesíti a dolgozókat, hogy aki 

év végéig nem mutatja be az érettségi bizonyítványát, azt elbocsátják. Ennek hatására az 

adminisztratív munkakört ellátó, évtizedeken át ott dolgozó, de érettségi bizonyítvánnyal nem 

rendelkező női dolgozók tömegesen piacon vesznek érettségi bizonyítványt. Az eset kiderül. 

Az igazgató mindegyik dolgozót elbocsátotta és feljelentést tett. A bírónak hosszasan el 

kellett töprengenie azon, hogy ebben az ügyben ki viselkedett erényesen. Azok a nők, akik a 

törvénnyel korábban nem kerültek soha összetűzésbe, ám családjukkal szembeni 

kötelezettségüket teljesítve vállalták, hogy a vádlottak padjára kerülnek, vagy az igazgató, aki 

ugyan tisztában volt vele, hogy néhány hónap alatt nem lehet érettségit szerezni, mégis 

kilátásba helyezte az elbocsátásukat. A bíró a legenyhébb büntetőjogi szankciót alkalmazta. 

Az erényesség jelen esetben a család iránti felelősség, a büntetőjogi felelősség alól abszolút 

nem mentesíthette őket.  

Egy másik kérdés. Lehet-e erényes magatartás más ember életének a kioltása? Egy nő egyedül 

neveli tizenéves leánygyermekét, aki hosszú idő óta súlyos fájdalmakkal járó gyógyíthatatlan 

betegségben szenved. Hétvégékre viheti haza a kórházból. Egyik alkalommal az orvos közli, 

hogy utoljára viszi haza, mert a kislány néhány nap múlva nagyon erős fájdalmak között meg 

fog halni, a fájdalmat már nem tudják csillapítani. Otthon a gyerek kérleli az anyját, hogy 
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szabadítsa meg az elviselhetetlen szenvedéstől, legyen a segítségére öngyilkosság 

végrehajtásában. Az asszony beleegyezik. A vízzel teli fürdőkádba bekapcsolt hajszárítót ejt, 

ami azonban zárlatos lesz, lecsapja a villanyórát, a kísérlet nem sikerül. Ekkor az anya a 

gyermek arcára egy törölközőt tesz és néhány percig a víz alá nyomja a fejét. A gyermek 

meghal. A nő ellen emberölés bűntette miatt vádat emelnek. Nem a cselekmény jogi 

értékelése teszi nehézzé a bíró feladatát, hiszen az aktív eutanázia egyértelműen emberölés, 

hanem az anya tettének erkölcsi megítélése és ezzel összefüggésben a büntetés kiszabása. 

Volt-e az anyának erkölcsi alapja visszautasítania a szenvedő gyerek kérését? A bíróság az 

anyát 2 évi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, másodfokon végrehajtandóvá változtatták. 

A köztársasági elnök egyéni kegyelmet gyakorolva felfüggesztette a végrehajtást. Ha a 

büntető bíró vagy akár polgári ügyekben eljáró bíró felteszi magának egy ügyben a kérdést, 

hogy én mit tennék, én mit tettem volna, akkor vajon az erre a kérdésre adott válasz 

befolyásolhatja az ügy eldöntését? A Kúria egy ítéletében azzal foglalkozott, hogy mennyiben 

sérti az emberi méltóságot, ha bizonyos indiszkrét kérdésekre nyilvánosan kell választ adni 

egy kvízműsorban. Ebben az ítéletében idézte az Alkotmánybíróság egy 2007-es 

határozatát.10 Eszerint: Az emberi jogok alapvető értékeket jelenítenek meg. Erkölcsi 

értékeket is kifejeznek. Az emberi jogok megsértése egyben erkölcsi norma megszegését is 

jelenti. Amikor a jogi és erkölcsi norma tartalma egybe esik, akkor a jogi megítélés 

szükségszerűen erkölcsi értékítéletet is kifejez. Ebből persze nem következik, hogy az alperes 

és a bíróságok hatáskörét, döntését nem a jogi, hanem valamilyen erkölcsi norma határozná 

meg.  

Tisztelt Kollégák! A bírósági ügyeket firtató kérdésekre adott azon válasz, hogy a 

jogszabályok szerint döntöttem, az erényes döntés lényeges szempontjait elhallgatja. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

                                                           
10 46/2007. (VI.27.) számú AB határozat 


