
Jogi szakértők szerint jön az abortuszszigorítás

Magyar és nemzetközi jogi szakértők szerint is biztosra vehető az abortuszszigorítás, ha az alkotmányba a 
jelenleg javasolt magzatvédelmi klauzula kerül bele.
Nagy bizonyossággal az abortusz szigorításához fog vezetni, ha az alkotmány tartalmazza, hogy a magzati életet a 
fogantatástól kezdődően kell védeni a Patent Egyesület szerint. „Bár a kormánypártok hangoztatják, hogy nem 
szándékuk a szigorítás, ha az életet a fogantatástól védik, az szigorítást jelent, mert a jelenlegi tövény a tizenkettedik
hétig engedi az abortuszt, vagyis addig nem abszolút a magzat védelme" – mondta Spronz Júlia a Patent Egyesület 
egyik jogásza. „Ha az alkotmány szerint a fogantatástól kell védeni az életet, az Alkotmánybíróság a legnagyobb 
valószínűség szerint alkotmányellenesnek fogja ítélni a mostani törvényt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem az 
országgyűlés, hanem majd az Alkotmánybíróság dönt arról, kell-e szigorítani az abortusztörvényt" – tette hozzá.
 
A Center for Reproductive Rights, a Reprodukciós Jogok Központja nevű New York-i szervezet áttekintette a világ több 
országának szabályozását, és arra a következtetésre jutott, hogy egyetlen európai ország alkotmánya sem ilyen 
szigorú. „Külön probléma, hogy egy mondatba került a magzat védelme és a már megszületett emberek életének 
védelme. Azon néhány ország alkotmányában, mely a magzatot védeni rendeli, két külön helyen tüntetik fel ezeket, hogy
világossá tegyék, hogy az államnak nem kell a már megszületett emberek életével azonos szinten védenie a magzat 
életét, vagyis nincs szükség abortusztilalomra" – érzékeltette a magzati élet védelmének más lehetséges megoldásait 
Christina Zampas, a központ vezető jogi tanácsadója. „Például Szlovákiában az ottani alkotmánybíróság abból vezette 
le, hogy nincs szüség az abortusz szigorítására, hogy az alaptörvény két külön törvényhelyen említi a magzati élet 
védelmét, valamint általában az élet védelmét."
A szakértők szerint a kormány azzal tudná kifejezni legbiztosabban azt, hogy tényleg nem akarja szigorítani az 
abortuszt, ha „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg" tagmondat egyáltalán nem kerülne bele az 
alkotmányba, hiszen a magzati életet a már hatályos jogszabályok is védik. Kompromisszumos javaslatuk, hogy ha a
magzati élet védelmének szerepeltetéséhez a KDNP mindenképpen ragaszkodik, akkor se a fogantatástól védje azt az 
állam, és ne egyazon mondatban szerepeljen az élet védelmével, hanem az alkotmány más helyén.
Patent Egyesület
 
Kapcsolat: Spronz Júlia
sajto@patent.org.hu
06-70-3913622


