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Megköszönve a minisáérium felé irányulő bizalmát mindenekelőtt szeretném tájékoztatru
Önt arrót, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi C)O(X. törvény alk-o-fmányo§an nem ad
lehetőséget állásfoglalas, illetve jogértelmezés adására, ebből következik, hogy a Kormány
tagiainak feladat- és hatásköréről szóló 9412018. N .22) Korm. rendelet sem hatalmazza fel a
minisáériumot, illetve az aztvezető minisztert egyedi ügyekben történő eljárásta, bírósági és
más hatóság feladat- és hatáskörébe tartoző döntések felülvizsgálatára. A fenti jogszabályok
értelmében, a jogalkotásról szóló törvény garanciiális szabályainak mellőzésével hozott
miniszteri, egyéb központi rállami szervekíől szérmazőjogi iránymutatást tartalmazó leiratok,
körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések
kiadása és az ezel<kel való iranltás gyakorlata Alaptörvény ellenes.

Az

Igazság]Jgy Minisáériumhoz cimzeít levelében a családon

belüli

erőszakos

cselekményekkel kapcsolatosan azt a törvénymódosítási javaslatot tette, hogy az íde sorolható
bűncselekmények legyenek hivatalból üldözendőek. Ezzel kapcsolatos javaslatát ezúton is
köszönjük, és engedje meg, hogy beadványával kapcsolatos észrevételeinkről az alábbiakbart
tájékoztassam.

Az

lgazságügyi Minisztérium minden esetben törekszik bűncselekményekkel kapcsolatos
látencia felszámolásara, és a családon belüli erőszakos magatartásokkal szemben is célja a
minél hatékonyabb fellépés.A bi,intetőeljarásban a rlyomozás megindításanak alapja a
bűncselekmény megvalósulásiára vonatkozó információ, mely információ a gyakorlatban a
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családon belüli erőszak körébe sorolható búncselekmények vonatkozásában a sértett
feljelentése. Azaz annak hianyában rejtve maradnak a nyomozó hatóságok előtt az ilyen
jellegű cselekmények, így az eljárás megindítasara és feldedtésére nincs is lehetőségük,
illetve az jelentős nehézségekbeütközik. Sajnálatos módon erre tekintettel a legritkább
esetben mellőzhető a sértett nyilatkozata, feljelentése a megvalósított bűncselekménnyel
kapcsolatosan, azonban amagánindítvany megléte a legtöbb esetben - az alábbiak szerint nem szükségszerű.

A

,,családon belüli erőszak" alapvetően egy kriminológiai fogalom, az e körbe vonható
cselelcnények igen sz§lgs skálrán mozognak, kezdve a becsületsértés szabálysértési
tényáIlásától egészen az a|<at többszörösen minősülő emberölés búntettéig.

A

szűk értelemben vett családon belüli erőszakos magatartás alatt a kapcsolati erőszak
btintetőjogi tényállását értjiik. A kapcsolati erőszakkal kapcsolatosan elmondható, hogy a
tényállásban megllatározott alapeseti magatartasok közül mindössze a Bijntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2I2lA. § (1)
bekezdésébenmeghatározoít magatartasok esetében kívánja meg a jogalkotó a
magánindítvány meglétót, azonban a (2) bekezdésben meStatálrozott esetekben minden
elkövetési magatartás hivatalból üldözendő.

A biintető törvénykönyv

a

a kapcsolati erőszak tényállásanak (2) bekezdése szerinti elkövetési

Btk.-ban mar szereplő btintetőjogi tényállásokra történő hivatkozással
natározia meg. A Btk. az Ósszefoglalóan családon beliili erőszak körében elkövelett
magatartásait

cselekményeket ktilön-ktilön

tényállásokban egyébkéntis szigoruan bünteti. Azonban ekörben
elkövető elrettentése, és erre figyelemmel egyes kevésbésúlyos

a törvény szandéka az
szabadságvesáéssel fenyegetett,

a

családon belüli erőszak körébe

vonható

bűncselelanényeket (a testi sértésegyes alakzataít, a becsületsértést, a személyi szabadság
megsértésétés a kényszeritést) súlyosabban rendeli büntetni. A Btk.-ban nem szerepel a
magánindítvány annak ellenére, hogy a tényállás alapjául szolgáló cselekmények közül
egyesek (könnytí testi sértés,tettleges becsületsértés) alapesetben maganindíwányhoz
kötöttek. A kapcsolati erőszak (2) bekezdése szerinti tényrillás esetén, annak speciális és
súlyosabb jellegére tekintettel (hozzátartozói viszony, rendszeresség, elkövetéskori vagy
korábbi együttélés) mátt magárltndítvány hiányában, hivatalból is elindulhat az eljárás.

Ezen felül a büntető törvénykönyv a kapcsolati erőszak tényáIlásának keretén belül a testi
sértésszintjét el nem érő, de a sértett emberi méltóságát súlyosan sértő erőszakos
magatartásokat, és a gazdaság ellehetetlerútést is büntetni rendeli. Azonban az (1)
bekezdésben meghatátozott elkövetési magatartások olyan mértékben előrehozzék a
btintetőjogi védelmet, hogy ebben a körben a hatóság fellépésérecsak magánindítvriny esetén
kerülhet sor, mivel ebben a körben kizárőIag a konfliktusban érintett sértett tudja megítélni,
hogy kívánja-e a hatóságok beavatkozását, vagy §em. A külvilág szétmára is egyértelműen

észlelhető, a fizikai bfu:rralmazás szintjét elérő elkövetési magatartások esetében nem lehet
feltótele a biintetőelj arás megindíüísanak a maganindítvany megtétele.

A

Btk. 2l2lA. § (1) bekezdésében meghatétrozott elkövetési magatartások szubszidiárius

bűncselekmények, azaz csak akkor kerülhetnek megállapíűsra,ha mas búncselekményvagy
sulyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Amennyiben például a kapcsolati erőszak
elkövetési magatartásának rendszeres tanúsítísaa kiskoru érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
veszélyezteti, akkor- az összes tenyállasi elem fennallása esetén- a Btk. 208. § (1) bekezdés
szerinti bűncselekményt kell megállapítarri. Továbbá felmerülhet a gondozási kötelezettség
elmulaszüís4 más összefiiggésekben pedig a kapcsolati erőszak 212lA. § (2) bekezdés szerinti
sűyosabb alapesetei, minlsűyosabb bűncselekmény. Ezekben az esetekben a családon belüli
erőszakos elkövetési magatartás - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik hivatalból lesz üldözendő.

A

családon belüli erőszakos cselekmények tág körébe sorolható bűncselekményekkel
kapcsolatosan elmondható, hogy többségük a jelenleg hatályos biintetőjogí szabáIyozás
értelrnébenhivata]ból üldözendő, és az elkövető biintethetősége a legritkább esetben fiigg a
sértett magárrindítv any átő|.

A tág

ide sorolható

bűncselekmények vonatkozásában ktzárőlag
magánindítványra való biintethetőségét egyes esetekben a sértett kímélete indokolja. Annak
érdekében, hogy a biintetőeljarás során a sértett akarutával ellentétesen ne legyen kitéve
masodlagos viktimizációnak.

értelemben

Mas esetekben a magánindítvány szükségességének jogpolitikai indoka a bűncselekmény nem
kiemelkedő fueyi súlya, amikor is az ál|arn a sértettre bízza annak eldöntését, hogy akarja-e
az elkövető biintetőjogi felelősségre vonását. Ide sorolható többek között magánlaksértés,
rágalmazás vagy a zaklatás bűncselekménye. A kis targyi súlyú,magánindítvényrabiintethotő
bűncselekmények körébe tartozik főszabály szerint a Btk. 164. § (2) bekezdése szerinti
könnl.tí testi sértéstés a227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértés is, azonban - a fentiekben
kifejtettek szerint - amennyiben az ezekben foglalt elkövetési magatartásokat az elkövető
gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös héatartásban vagy
egy lakásban élő hozzátartozója, volt hánastársa, volt élettarsa, gondnoka, gondnokoltja,
gyámja vagy gyrámoltja sérelmérerendszeresen követi e|, mér a kapcsolati erőszak tényállását
fogja kimedteni a megvalósított magatartása, aminek következtében az elkövető biintetojogi
felelősségre vonásának mar nem lesz feltétele a magánindítvány megléte. A ezekben az
esetekben - annak ellenére, hogy fiószabály szerint magánindítványrabi,intethető az elkövető a családon belüli erőszakos cselekmény,re tekintettel hivatalból megindulhat az eLjárás.

A

fentiekre tekintettel a biintetőjogí szabályozás a lehető legszélesebb körben biáosítja a
családon belüli erőszak sértettjei érdekénekvédelmét, és a veltik szemben megvalósított

bűncselekmények vonatkozásában
magánindítv

arry e,t

az elkövető

a

lehető legszűkebb körben követeli meg

a

sértett

btintetőj ogi felelősségre vonásához.

Tájékoztatom tavábbá, hogy 2020. 02. 13-án tartotta alakuló ülésétaz lgazság§gyi
Minisztérium általkezdeményezett Családjogi Szakértői Munkacsoport. Az ülésen atémábart
érintett intézményekszakmai vezetői vettek résá. A Munkacsoport feladata, hogy azonosítsa
a jogalkotást, a jogalkalmazást, a hatósági munkavégzést,illetve az egyéb intézkedéseket
igénylő beavatkozási pontokat, valamint megvizsgálja, hogy a kormányzat részéről milyen
intézkedésekmegtétele szükséges annak érdekében,hogy elkeriilhetőek legyenek az elmúlt
időszakban bekövetkezo.íf tragédiák. Az átfogó problématérképfelállíása érdekében az
Igazság§gyl, Minisáer f,elkérte a Munkacsoport tagait, hogy a családok védelmévei
összefiiggésben elemerre|, a, érintett minisztériumokra, valamint a feladat- és hataskörrel
rendelkező alkotmányos szervekre vonatkozó jogszabályokat és a kapcsolódó joggyakorlatot.

Az

Igazság§gyi Minisztérium az állarri szervek mellett a civilek részvételereis számít a
családok védelmévelkapcsolatos munkában. Ennek érdekében került összehívásra az Emberi
Jogi Munkacsoport kibővített tematikus munkacsoportj4 melynek keretében a civil
szervezetek képviselőinek bevonásával folytat egyeztetéseket többek között a kapcsolattartás
szabáIyozásáról, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről, valamint a kapcsolati erőszak
és a gyermekkori báníalmazás elleni eszközökről.

A

Kormány komoly áldozatsegítési és áldoza&édeImi hálőzatot építettki és múködtet,
amelyben többek között azlM,az EMMI és a BM is jelentős szerepet vállal. A2020. év az
átdmatscgítés éve az Igazságügyi Minr'sztériumb-an, ennck ko:eÉbsn megülpYazz:t,dzáldozatsegítő központok kapacitrásaít azzal a céllal, hogy országos hálózattá alakítsa az
áldozatokat segítő központok rendszeret, amelyek többek között jogi, pszichológiai, pénzügyi
segítséget nyujtanak.

A csaladijog@im.gov.hu e-mail címen keresztiil mostantól bárki,
egyaránt tehetnek a targgyal összeftiggő

a

polgárok és a szervezetek

észrevételtés javaslatot.

a minisáérium felé iranyulő bízalmát tájékoztatom, hogy levelem
nem rendelkezik jogi kötelező erővel, az 17eln szolgálhat hivatkozási alapul sem bírósági, sem
egyéb eljárásban.
Ismételten megköszönve

Budapest, 2020. március
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