
     

Sajtóközlemény és háttéranyag

NEM MEGFELELŐ A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK TÉNYÁLLÁSÁNAK 
BETERJESZTETT SZÖVEGJAVASLATA

A  témával  foglalkozó  nőszervezetek  szerint  a  hozzátartozó  bántalmazása  tényállás  tervezete  nem 
kompromisszumos és nem megoldás. Továbbá felháborodással követik a tervezet parlamenti vitájában elhangzó 
képviselői megnyilvánulásokat.

A kormányzat szerint a tervezet kompromisszumos megoldás, melyet a civil szervezetek is el tudnak 
fogadni. Az e közleményt jegyző szervezetek nem tartoznak ide, mivel a tervezet valójában nem felel meg a 
nemzetközi elvárásoknak és gyakorlati tapasztalatokon alapuló szabályozási igényeknek. Azok szerint ugyanis 
az áldozatok legszélesebb körének és a cselekmények legszélesebb körével szemben kell védelmet nyújtani, 
melyhez az együttélést nem lehet feltételül szabni. A tervezet kizárja a védelemből a nem házas vagy nem 
élettárs partnereket és a valaha együtt nem élőket. A büntetendő cselekményeket pedig önkényesen válogatta ki: 
vannak  benne  olyanok,  melyek  kapcsán  szinte  soha  nem  indul  eljárás,  míg
kimaradnak  olyanok,  melyeket  gyakran  elkövetnek,  mint  például  a  gazdasági  ellehetetlenítés  vagy  az 
elszigetelés.

Továbbra is hiányoljuk a komplex állami fellépést: a jogalkotás mellett a szakemberek átfogó képzését, 
az áldozatoknak szóló szolgáltatások fejlesztését és a távoltartás reformját. 

Kérjük, hogy a kormány a beígért társadalmi vitát folytassa le, s ezúttal a civilek véleményét ne csak  
meghallgassa, de vegye is figyelembe!
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Háttéranyag a sajtó számára 

A nőszervezetek  üdvözlik  a  kormány  szándékát  a  családon  belüli  erőszak  büntetőjogi  szabályozására.  A 
Parlamentnek benyújtott javaslat elvi üzenete, hogy az erőszak üldözése és az elkövetők felelősségrevonása 
állami feladat. A tervezet az áldozatokat nagy számban ellátó szervezetek szerint azonban nem felel  meg a 
nemzetközi  elvárásoknak  és  gyakorlati  tapasztalatokon  alapuló  szabályozási  igényeknek. A családon  belüli 
erőszakról mára eleget tudhatna a jogalkotó is ahhoz, hogy fel tudja mérni: a javasolt változtatás nem elegendő 
az áldozatok megfelelő védelméhez. A képviselők komoly és közös felelőssége ugyanakkor, hogy a kérdést 
pártpolitikán  felül  álló  társadalmi  ügyként  kezeljék.  A  tervezet  parlamenti  vitája  során  elhangzó 
áldozathibáztató, olykor politikai színezetű megnyilatkozások azonban nem erre mutatnak. 

Az  áldozatok  (passzív  alanyok)  körét  a  45/2003.  (IV.  16.)  OGY  határozat  a  családon  belüli  erőszak 
megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról már pontosan, a valóságra jól 
reflektálva  meghatározta,  így  ennek  átvétele  indokolt.  E  meghatározás  szerint  “családon  belüli  erőszak:  a 
családban (együtt  élő  vagy már szétvált  családtagok között),  közös  háztartásban,  egyéb intim,  személyközi  
kapcsolaton belül, valamint intézményben együtt élők  között elkövetett erőszak”. Hasonló meghatározásokat 
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tartalmaznak  más  országok  bevált  jogszabályai  (brazil,  spanyol,  stb.)  is.  Egyes  országok  (pl.  Bulgária) 
jogszabályai kifejezetten kiemelik, hogy a speciális védelem megilleti azt a személyt is, akinek az elkövetővel 
közös gyermeke van akkor  is,  ha  sosem éltek  együtt.   Az Európa Tanács  2011-es  vonatkozó egyezménye 
(Isztambuli  Egyezmény,  CETS  No.  210.)  pedig  lefekteti,  hogy  a  korábbi  együttélés  nem lehet  feltétele  a 
speciális védelem nyújtásának. Az Egyezményt Magyarország még nem írta alá, azonban aláírását a kormányzat 
a közeljövőben tervezi, így egy azzal ellentétes szabályozásnak nem látjuk értelmét. 
A javaslatból kimaradó személyi kör,  a nem házasságban vagy nem élettársi kapcsolatban élő intim partnerek 
ellen elkövetett cselekményekre  szinte kéthavonta lehet újsághírt találni. Ezek a hírek párkapcsolati ölésekről 
számolnak  be,  melyek  megelőzhetők  lettek  volna  a  megfelelő  szabályozás  és  az  annak  alapján  történő 
megfelelő hatósági fellépés esetén. 

Bár a nemzetközi elvárások szerint a bántalmazási cselekmények lehető legszélesebb körével szemben kell 
védelmet nyújtani, a tényállás-tervezet valójában nem több, mint egyes (gyakori és – főleg – kevésbé gyakori) 
bántalmazási cselekmények, már meglévő tényállások nem átgondolt gyűjteménye. A javaslat tartalmaz olyan 
cselekményeket, melyek kapcsán szinte soha nem indul eljárás jelenleg sem, míg kihagy másokat, melyeket 
sokkal gyakrabban követnek el,  és gyakrabban is kerülnek a hatóságok látókörébe.  Nem tér ki  a javaslat a 
gazdasági és társas ellehetetlenítésre, a gazdasági hatalomra törekvésre a bántalmazó részéről, az elszigetelésre, 
a kényszerítő kontrollra, a bántalmazók által indított tömeges jogi eljárások általi ellehetetlenítésre, a közös 
gyerekkel  való  kikényszerített  –  a  bántalmazás  fenntartására  használt  –  kapcsolattartásra,  a  gyermekek 
veszélyeztetésére  a  bántalmazó  magatartása  által,  a  szexuális  erőszak és  visszaélés  azon  gyakori  formáira, 
melyeket  sem a kényszerítés,  sem az erőszak bevett  büntetőjogi  bírói  gyakorlata  nem ismer el  (mint  pl.  a 
szexuális zsarolás a gyerekre való tekintettel, vagy a nem közvetlen fenyegetéssel való kényszerítés). A tervezet 
nem rugaszkodik  el  a  betokosodott  büntetőjogi  formuláktól,  melyek eddig  is  alkalmatlannak bizonyultak  a 
párkapcsolati  erőszak  hatékony  üldözésére  és  megelőzésére,  így  az  elkövetők  felelősségre  vonására  és  az 
áldozatok védelmére. 

Nem értünk egyet azzal, hogy a büntetéseknek ne legyen minimumtétele. A párkapcsolati erőszak elkövetői 
rendszerint – ha egyáltalán odáig jut az ügy – kirívóan enyhe büntetést kapnak. Ennek a gyakorlatnak véget kell 
vetni akkor, ha az igazságszolgáltatás nem biztatni, hanem eltántorítani kívánja a családon belüli, párkapcsolati 
(vagy hozzátartozó elleni) erőszak elkövetőjét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Isztambuli Egyezmény szerint 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell alkalmazni.

Támogatjuk azokat a képviselői módosító indítványokat, melyek a fentieket megfelelően tükrözik. Felhívjuk 
azonban a figyelmet  arra,  hogy a rágalmazás és becsületsértés  beemelése a szabályozásba ellentétes  annak 
céljával.  Míg  ugyanis  az  látszólag  a  bántalmazó  cselekmények  körének  bővítését  szolgálja,  valójában  az 
áldozatok  elhallgattatásának  biztosítékát  nyújtaná  és  az  elkövetőket  részesítené  fokozottabb  védelemben, 
miközben  a  hamis  vád,  a  hamis  tanúzás,  sőt,  a  családon  belüli  erőszak  körében  a  távoltartás  alaptalan 
kezdeményezése már jelenleg is súlyosan büntetett cselekmények. 

A büntetőjogi  jogalkotáson  túl  továbbra  sem  látjuk  a  jelenséggel  szembeni  komplex  állami  fellépéshez 
szükséges egyéb intézkedéseket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ENSZ nők elleni diszkriminációval foglalkozó 
CEDAW Bizottsága idén márciusban a  témára vonatkozóan több ajánlást  is  megfogalmazott  Magyarország 
számára, az átfogó jogi szabályozás elfogadásától és a távoltartás módosításától kezdve a szakemberek kötelező 
képzésén és az áldozatoknak nyújtandó szolgáltatások biztosításán keresztül az áldozatok megbélyegzésének 
felszámolásáig.  Az  ajánlások  mielőbbi  és  teljes  körű  végrehajtását  elengedhetetlennek  tartjuk  a  valódi  és 
hatékony állami fellépéshez.
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