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1. Definíciók és alapfogalmak
A társadalmi nem alapján történő erőszak minden formája, illetve minden olyan
cselekedet, amely fizikai, mentális vagy szexuális jellegű kárhoz vezet, ilyen
cselekedetekkel való fenyegetés, kényszerítés és a szabadságkorlátozás egyéb
formája, nők elleni erőszakot, mint a diszkrimináció egyik formáját jelenti, a nők
elleni diszkrimináció minden formájának felszámolásáról szóló nyilatkozat
értelmében, amely a legfontosabb nemzetközi szerződés a nők jogainak terén, és
a melyet a Szerb Köztársaság 1981-ben ratifikált.
A családon belüli és párkapcsolati erőszaknak különböző formája és
megnyilvánulása létezik.
•

Fizikai erőszak a fizikai hatalom szándékos használata, amely fájdalmat,
sérülést, fogyatékosságot vagy halált idézhet elő. Magába foglalja a
következő viselkedésformákat: karmolás, lökdösés, hajhúzás, rázogatás,
pofozás, ütés, rugdosás, harapás, fojtogatás, szúrás, égési sérülések
előidézése, fizikai korlátozás, összeverés és gyilkosság és egyéb
megnyilvánulás.

Szexuális erőszak olyan szexuális aktus, amely az áldozat beleegyezése
vagy a jóváhagyás választási lehetősége nélkül történik, függetlenül attól,
létrejött-e az aktus vagy sem, valamint olyan szexuális aktus vagy kísérlet,
amely során a személy nincs olyan állapotban, hogy beleegyezzen vagy
elutasítsa a részvételt betegség, fogyatékosság, kábítószer hatása alatt
való, korosztálya, megfélemlítés, zsarolás vagy nyomásgyakorlás okából
kifolyólag, valamint fájdalmas és lealacsonyító szexuális tett. A
megfélemlítés, zsarolás vagy a nem kívánatos szexuális aktusban való
részvétel magába foglalja a szavak, gesztusokat, tárgy vagy fegyver
használatát olyan szándék kimutatásával, hogy fájdalmat, sérülést vagy
halált okozzon.
• Pszichikai erőszak az áldozat nyugalmának megsértése viselkedéssel,
fenyegetéssel és megfélemlítő módszerek alkalmazásával, fegyver- és
eszközhasználattal, amely testi sérülést okozhat vagy a nélkül. Magába
foglalja az áldozat megalázását, viselkedésének ellenőrzését,
információktól való megvonását, megszégyenítését és lealacsonyítását,
okolását, barátoktól és családtól való elkülönítését, gyermekekkel való
manipulációját és az áldozat szülői szerepének lealacsonyítását, pénzhez
vagy egyéb javakhoz való hozzáférhetetlenséget, amelyek kihatnak az
áldozat mentális és érzelmi állapotára.
A pszichikai erőszak egy specifikus formája az áldozat ellenőrzése követés,
kémkedés útján, ahol a zaklatás és megfélemlítés ismétlődő, mint a személy
üldözése, munkahelyén és lakhelyén való felbukkanás, zaklató hívások, üzenetek
és az áldozat vagyonának megsemmisítése.
•

•

6

Gazdasági erőszak a pszichikai erőszak egyik formája, amely magába
foglalja a közös eszközökhöz való egyenetlen hozzáférést, a pénzhez való
hozzáférés megvonását vagy ellenőrzését, munkába állás vagy oktatás és
szakmai előrehaladás megakadályozását, dolgok eltulajdonítását
beleegyezés nélkül és egyéb megnyilvánulást.

Külön protokoll a rendőrhivatalnokok eljárásáról nők elleni
családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén

A Szerb Köztársaságban a családon belüli erőszakot a Családjogi törvény,
Büntető törvénykönyv és a Közrendről és nyugalomról szóló törvény rendeleti
definiálják és tiltják meg.
A családjogi törvény 197. szakasza rendelete szerint a családon belüli erőszak
olyan viselkedés, amellyel az egyik családtag veszélyezteti a másik családtag testi
integritását, lelki állapotát vagy nyugalmát. Külön családon belüli erőszaknak
tekintendők:
− testi sérülés okozása vagy annak kísérlete
− félelemkeltés gyilkossággal vagy családtag, vagy hozzá közelálló
személy testi sértésével való fenyegetés útján
− szexuális kapcsolatteremtésre való kényszerítés

− szexuális kapcsolatteremtésre való csábítás vagy a 14. életévét be nem

töltő vagy tehetetlen személy szexuális kapcsolatteremtésre való csábítása
− szabad mozgáskorlátozás és harmadik személlyel való kommunikáció
korlátozása

− sértegetés, mint ahogy minden más szemtelen, arcátlan és rosszindulatú
viselkedés

E törvény értelmében a családvédelmi, családsegítői és gyámhatósági ügyleteket
a Szociális központ végzi. A családon belüli erőszak védelmi peres eljárását
vádemeléssel kell indítványozni. A családon belüli erőszak védelmi intézkedései
meghatározására, mint ahogy a családon belüli erőszak védelmi intézkedéseinek
meghosszabbítására szolgáló vádemelést indítványozhatja: családtag, akin az
erőszakot elkövették, az ő törvényes képviselője, ügyész és gyámhatósági szerv.
A családjogi törvény 198. szakasza értelmében, az erőszakot elkövető családtag
ellen a bíróság elrendelhet egy vagy több családon belüli erőszak védelmi
intézkedését is, amellyel ideiglenesen megtiltja vagy korlátozza másik
családtaggal való személyes kapcsolata fenntartását. A rendőrségi eljárás
szempontjából fontos a büntető törvénykönyv családon belüli erőszak
kifogásolása, amelyben a családtag összetett büntetőjogi védelme miatt előírt
egy külön bűncselekmény-Családon belüli erőszak (Büntetőtörvénykönyv 194.
szakasza).
A bűncselekmény elkövetőjének tetteinél az illetékes ügyész elvégezheti az
erőszak elemeivel rendelkező egyéb bűncselekmény minősítését is (pl. súlyos
testi sérülés, könnyebb testi sérülés, kiskorú személy elhanyagolása és
bántalmazása, bántalmazás és kínzás, biztonság veszélyeztetése, szabadságtól
való jogellenes megfosztás, veszélyes fegyverrel való veszélyeztetés verekedés
és veszekedés közben, öngyilkosságra való ösztönzés vagy segítség az
öngyilkosságban, erőszakolás és hasonló. Figyelembe véve az erőszak különféle
megnyilvánulásait, a szabálysértés felismerhető a Közrendről és nyugalomról
szóló törvényből is.
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Az családon belüli erőszak bűncselekményét (Büntető törvénykönyv 194.
szakasza) követi el mindenkik, aki erőszak, fenyegetés, miszerint életére
vagy testi épségére tör, szemtelen vagy arcátlan viselkedés útján
veszélyezteti családtagja nyugalmát, testi integritását vagy lelki állapotát.
A büntető törvénykönyv értelmében a családtagok: házastársak, azok gyermekei,
házastárs vérrokonságban lévő elsőágú felmenői, házasságon kívüli partnerek és
gyermekeik, örökbefogadó és örökbefogadott, eltartó és eltartott. Családtagnak
számítanak még a testvérek, azok házastársai és gyermekei, volt házastársak és
gyermekeik és a volt házastársak szülei, amennyiben egy háztartásban élnek,
valamint azok a személyek, akiknek közös vagy születendő gyermekük van, akkor
is, ha soha nem éltek egy háztartásban.

2. A családon belüli és párkapcsolati
erőszak áldozatává vált
nők védelmének alapelvei
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak komoly bűncselekmény,
amely negatív hatással van a társadalmi közösségekre és az egyén jogaira, és
erős és hatékony választ igényel ezzel a problematikával foglalkozó állami
szervek és a civil társadalom szervezetei részéről.
A rendőrség eljárásánál a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
esetén eljáró intézmények, szervek és szervezetek általános protokolljában
definiált közös és általános érvényű elvekhez tartja magát, amelyek a következők:
1 Az áldozat biztonsága elsőbbrendű a szakszolgálatok munkájában,
2 A gyermek biztonsága és jóléte a nem erőszakoskodó szülő
biztonságán és autonómiájában való támogatásán keresztül érhető el,
3. Az erőszakos viselkedésért egyedül az elkövető a felelős,
4 Minden beavatkozásánál figyelembe kell venni a családon belüli
erőszak áldozata és az erőszakoló közötti egyenetlen hatalmat,
5 Az áldozat szükségleteinek, jogainak és méltóságteljességének
tiszteletben tartása,
6 Az eljárás sürgősségét össze kell hangolni a helyzet
veszélyességének és az áldozat veszélyezettségének felmérésével,
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7. Az intézmények saját szerepük, illetékességük és küldetésük keretein belül
kötelesek megfékezni az erőszakot és védelmi intézkedéseket tenni,
8. Szakmai illetékesség megnövelése tervezett nevelés és a jó gyakorlati példák
érvényesülésén keresztül.
Ahhoz, hogy az erőszakot elszenvedő nők jogai beteljesedjenek, szükség van egy
olyan rendszer felállítására, amely a családon belüli erőszak és különösen az
intim partnerek közötti erőszak esetén olyan gyors, hatékony és szervezett
eljárást biztosít, amely azonnal megszakítja az erőszakot, védi az áldozatot az
további erőszaktól és megfelelő jogi és pszicho-szociális beavatkozást biztosít,
amely biztosítja felépülését és társadalomba való bekapcsolódását.
A családtagok ellen elkövetett erőszak specifikus jellemvonással bír a családon
kívül elkövetett erőszakhoz képest. A családon belüli erőszak mindig a
hatalommal való visszaélést és a kevesebb hatalommal és kisebb erőforrással
rendelkező családtagok ellenőrzését jelenti. A társadalmak többségében,
különösen a hagyományos és patriarchális közösségekben a férfiak jelentősen
nagyobb hatalommal rendelkeznek, nem csak fizikai, hanem gazdasági és
társadalmi értelemben is.
A rendőrség minden eljárásánál figyelembe kell, hogy vegye a férfiak és nők
közötti egyenetlen hatalmat, a különböző közösségek családtagjai közötti
kulturális különbségeket, ahhoz, hogy elfogulatlanul, építőjellegűen,
következetesen és elítélés nélkül tudjon eljárni, a törvénnyel előlátott
illetékességeket felhasználva.

3. A rendőrhivatalnokok eljárása a nők
elleni családon belüli és párkapcsolati
erőszak tudomására jutását követően
A családon belüli erőszaktól való védelem az erőszak felismerésével kezdődik. Az
erőszak felismerése minden intézmény kötelessége rendszeres tevékenységei
keretein belül. A felismerés lehet az áldozat védelmi rendszerhez tartozó
bármely intézménynél tett feljelentés eredménye, illetve bármely hivatalos
személy vagy szakember, esetleg harmadik személy intézménynél tett
feljelentése, erőszak fizikai, pszichikai vagy egyéb nyomának és
megnyilvánulásának észrevétele alapján. A rendőrség köteles eljárni a nők elleni
családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén.
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Ezzel kapcsolatosan a családtag vagy a partner részéről elkövetett
bűncselekményt és szabálysértést megakadályozó, felfedező és dokumentáló
intézkedéseket tesz.
Az erőszak áldozatával történő eljárás alkalmával a rendőrségnek tartania kell
magát az erkölcsi szabályokhoz, és ez értelemben biztonságot és támogatást
nyújtani.
Eljárása során a rendőrség együttműködik egyéb állami szervekkel és civil
társadalom szervezeteivel.

3.1. A nők családon belüli és párkapcsolati
erőszakának jelentése
A rendőrség különböző módon juthat a családon belüli erőszak elkövetése
(közvetlen, közvetett és önkezdeményezés) tudomására, mégpedig:
− Amikor az áldozat szabad akaratából jelenti az erőszakot
− Anonim vagy ismert személytől (telefon útján vagy írásos
formában)
− Ha a bíróság vagy ügyészség részéről meghatározott eljárási utasítást
kap,
− Egészségügyi központ, Szociális központ vagy egyéb intézmény
dolgozója részéről érkezett feljelentés alapján,
− Egyéb rendőrségi ügyletek és biztonsági feladatok végzése során.
Ilyen alkalomkor külön kell választani a gyakorlatban leggyakrabban előforduló
erőszak feljelentéséi eseteket, és külön figyelmet kell rájuk fordítani, mivel fontos
szerepük van a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozataival való jogszerű
munkában, ezeket pedig a telefonhíváson keresztül érkező feljelentések és
közvetlenül a rendőrség hivatali helyiségeiben tett feljelentések.

Nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
telefonhíváson keresztül történő bejelentése
A rendőrhivatalnok és az erőszakot jelentő személy kezdőbeszélgetésének
(lakossági értesítés) biztosítani kellene egy teljes és minőséges előzetes kép
kialakítását a jelentett erőszakról. A polgárok biztonsága érdekében a
rendőrségnek HALASZTHATATLANUL BE KELL AVATKOZNIA minden esetben,
különösen akkor, ha úgy méri fel, a személy élete és egészsége veszélyben lehet.
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A rendőrhivatalnok, akinek jelentették az erőszakot, be kell, hogy szerezze a
válaszokat a következő kérdésekre:
1.

Hol történik az erőszak (cím, lakás száma)

2.

Kivel beszél? (áldozattal, tanúval, családtaggal)

3.

Mi történt? (az erőszak a hívás közben történik-e)

4. Megsérült-e valaki? (ha igen, szükség van-e sürgős egészségügyi
beavatkozásra)
5.

Ki a feljelentett személy, jelen van-e, ha nincs, hol tartózkodik,

6. Ki az áldozat (közvetlen veszélyben van-e)
7. Használt- e fegyvert, fenyegetőzött-e fegyverrel, milyennel, a fegyver
most hol található,
8. A feljelentett személy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll-e,
9. Gyermekek vannak-e jelen (hány gyermek, hány évesek, biztonságban
vannak-e)
10. Korábban is előfordult már erőszak (a rendőrség már beavatkozott-e
korábban)
11. Érvényben van-e valamely erőszaktól való védelmi bírósági intézkedés.
MEGJEGYZÉS: Abban az esetben ha az áldozat közvetlen veszélyben van, és
sürgősségi eljárás szükséges, az áldozat biztonságára vonatkozó kérdésekre kell
összpontosítani.
A konkrét helyzettől függően, és amennyiben a szükségességét látják, a
rendőrhivatalnok értesíti az erőszakot bejelentő személyt a rendőrhivatalnokok
helyszínre való érkezésének felbecsült idejéről. Meg lehet kérni az erőszakot
bejelentő személytől, maradjon telefonvonalban a rendőrséggel, és amennyiben
lehetősége van rá, további értesítést adjon az erőszak pillanatnyi történéseiről.
Abban az esetben, ha az áldozat veszélyben van, a rendőrség javasolhatja az
áldozatnak biztonságos helyre való távozását (szomszédhoz, szüleihez,
rokonokhoz és hasonló), a rendőrhivatalnokok érkezéséig, akik szükséges
védelmet fognak nyújtani számára.
Az áldozattal kommunikáló rendőrhivatalnok nem kommentálhatja az esetet, és
nem fejtheti ki róla személyes álláspontját, míg beszélget az erőszak áldozatával,
és nem is érdeklődhet arról, készen áll-e az áldozat tanúskodni a további jogi
eljárásban vagy sem.
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JAVASLAT: az ügyeletes szolgálatban legyenek olyan rendőrhivatalnokok, akik a
családon belüli erőszak esetén történő eljárásra vonatkozó továbbképzésen
vettek részt, és átvegyék az efféle hívásokat.
A beszélgetésnek írásos nyoma kell, hogy legyen (eseménynaptár, hivatalos
jegyzék, jelentés vagy hasonló).

A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
bejelentése a rendőrség hivatali helyiségeiben az áldozat vagy
más személy részéről
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak bejelentésének egyik
módja, ha az áldozat vagy más személy közvetlenül bejelenti azt a
rendőrhivatalnokoknak a rendőrség hivatali helyiségeiben.
Az erőszak áldozatától vett vallomás során fizikai védelmet kell biztosítani, és
biztosítani az áldozat számára, hogy az eseményről tett vallomás az elkövető
jelenléte nélkül történjen, és lehetőséghez mérten azon hivatali helyiségekben,
amelyek el vannak különítve és biztosítva vannak a rendőrhivatalnokok
mindennapi teendőinek megzavarásától.

3.2. A rendőrhivatalnokok nők elleni családon belüli
és párkapcsolati erőszak elkövetésének helyszínére
való utalása és érkezése
A rendőrségi beavatkozás célja a családon belüli erőszak megfékezése,
rendőrségi illetékesség határain belül.
A tett helyszínére legalább két rendőrhivatalnokot utalnak (kívánatos lenne két
ellentétes nemű hivatalnok, lehetőséget kínálva az áldozatnak, hogy női
személlyel beszéljen), az eset körülményeinek megállapítása és az áldozat
számára nyújtott védelem és egyéb segítség, valamint az elkövető további
erőszakos viselkedésének megfékezése céljából, és szükség esetén a legközelebbi
egészségügyi intézmény vagy menedékhelyre való szállítás érdekében.
A beavatkozásra utalt rendőrhivatalnokoknak kézbesíteni kell a feljelentett
személlyel kapcsolatos rendelkezésre álló adatokat, tudomás van-e arról, hogy
alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek hatása alatt áll-e, amely kihat pszichikai
állapotára. Szintén, a bejelentett erőszak alkalmával alkalmazott-e testi erőt,
fegyver vagy egyéb eszközt, amellyel megsértette vagy megsérthette volna az
áldozatot, és hogy a feljelentett személy korábban követett-e el ilyen vagy ehhez
hasonló tettet az erőszak elemeivel.
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A tett helyszínére érkezés során a rendőrhivatalnokok kötelesek:
1. Az erőszak elkövetőjét, az áldozatot és a tett tanúit azonosítani (egy vagy
esetleg több),
2. Elválasztani az áldozatot és az erőszak elkövetőjét, és az erőszak
áldozatának fizikai védelmet biztosítani, valamint biztosítani azt, hogy a
erőszak elkövetője jelenléte nélkül és annak látókörén kívül tegyen vallomást,
3. Minden szükséges adatot begyűjteni a nők elleni családon belüli és
párkapcsolati erőszakra vonatkozó bűncselekmény vagy szabálysértés
kikristályosodása és bizonyítása érdekében. Minden az erőszak konkrét
eseményéhez fűződő körülménnyel, az erőszak fajtájának pontosabb
meghatározásával és az elkövetett erőszak módjával, időtartamával,
folyamatossággal, esetleges korábbi erőszak elkövetésével kapcsolatos
információt figyelembe kell venni, és hogy az illetékes intézmények eljártak-e
már valamely formában.
4. Külön figyelembe venni a gyermekek erőszaknak való kitételét
5. Értesíteni az erőszak áldozatot, hogy az említett esetről értesítik az
illetékes Szociális központot,
6. Ismertetni az erőszakot elkövetővel az ellene indítandó konkrét
eljárásokról.
Azok a rendőrhivatalnokok, akik a fent említett információkkal rendelkeznek,
tisztában kell, hogy legyenek a családon belüli erőszakot követő események
nagy kockázatával. A beszerzett információk során szükséges felmérniük saját és
az áldozat biztonságára lehetséges kockázatokat, és minden szükséges
óvintézkedést megtenni.
Meg kell állapítani, hogy a tett helyszínén használtak-e vagy található-e fegyver,
veszélyes eszköz vagy egyéb támadásra és önbántalmazásra alkalmas tárgy. A
fegyver a tárgyak ideiglenesen elkobzásáról szóló bizonylattal ideiglenesen el
lesz kobozva, a későbbiekben pedig döntenek a fegyver elkobzásának megfelelő
eljárásáról. Az illegális fegyvertartásról szerzett információ esetén szükséges
intézkedéseket kell tenni, annak megtalálására és elkobzására, a büntetőeljárás
törvénykönyvével összhangban.
LEGYAKORIBB KOCKÁZATOK:
1. Az erőszak elkövetője hozzáfér a fegyverhez, használja azt vagy
használatával fenyegetőzik,
2.

a családon belüli erőszak korábbi története és az erőszak fokozódása

3. bírósági tilalmi intézkedések létezése és azok tiszteletben nem
tartásának története
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4. az elkövető bűncselekményeinek létezése (nem feltétlenül a családon
belüli erőszakkal kapcsolatos)
5. alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélés jelenléte vagy pszichikai
nehézségek, illetve betegség gyanújának fennállása
6. öngyilkossági kísérlet vagy azzal való fenyegetőzés (az elkövetőnél és/
vagy az áldozatnál)
7. az áldozat átélt félelme és a további erőszak kockázatairól való véleménye
8. munkanélküliség és pénzügyi gondok,
9. aktuális párkapcsolati és családi problémák (pl. a partner
elhagyásának bejelentése, válás, vagyon körüli, gyermekek feletti
gyámság és láthatósággal kapcsolatos viták és hasonló),
 ha a gyermekek jelen vannak, megsérültek-e vagy meg sérülhetnek-e,
11. az áldozat, családjának, barátainak fenyegetése,
 szexuális kapcsolatteremtésre való kényszerítés,
13. az elkövető féltékenységi viselkedése az áldozatra nézve, üldözés és
zaklatás a volt partner részéről,
 egyéb mutatók, melyek hasznosak lehetnek: az áldozat kirekesztése
(szociális vagy földrajzi), nem szívesen egyezik bele a lakásból/házból való
távozásra, az a tény, hogy nem ismeri (elég jól) a nyelvet vagy nincs
állampolgársága, fogyatékosság meghatározott fajtája vagy krónikus
betegség, terhesség, az áldozat életkora és hasonló.
Az elsőnek bemutatott mutató rámutat annak lehetőségére, hogy az erőszak
elkövetője hozzáférhet a fegyverhez, és ennek értelmében a rendőrhivatalnokok
kötelesek figyelni arra, hogy a házban/háztartásban élők közül rendelkezik-e
valaki fegyverrel, mint ahogy arra is, esetleg más módon fegyverhez juthat-e.
A rendőrhivatalnokok eljárásmódja az erőszak tetthelyén hivatalos kell, hogy
legyen. A kényszereszközöket a törvénnyel meghatározott illetékesség keretein
belül kell használni, az arányosság elveinek kiemelkedő alkalmazásával. Az
intézkedések és cselekvések során a rendőrhivatalnokok a büntetőeljárásról szóló
törvénykönyvvel összhangban járnak el.

14

Külön protokoll a rendőrhivatalnokok eljárásáról nők elleni
családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén

3.3. Az erőszakot elkövető felügyelete
A beavatkozás során a rendőrség feladata a rend és nyugalom megzavarásának
helyreállítása, illetve az erőszakot elkövető, valamint a tett helyszínén ért más
személyek feletti felügyelet megteremtése. Az egyes összetett beavatkozás
sikeres elvégzése érdekében fel kell becsülni a beavatkozó rendőrhivatalnokok
számát. A rendőrségi felhatalmazás alkalmazása a további bűncselekmény vagy
szabálysértés megfékezés, valamint a támadó elkülönítése érdekében,
szabadságától való megfosztásával és a rendőrség hivatali helyiségeibe való
bekíséréssel lehetséges.
MEGJEGYZÉS: A rendőrhivatalnokok beavatkozása során szem előtt kell tartani
az áldozat bosszútól való félelmét, mi fog történni a következő kapcsolat
alkalmával. Szintén, az áldozat gyakran nem szeretné, ha az erőszak elkövetője
elvesztené munkáját a feljelentés következményeként, mert abban az esetben
nem tudná eltartani a családját.
Nem ritkán fordul elő az is, hogy az áldozatok bűnösnek érzik magukat az eset
miatt, és azt gondolják, tenniük kellett volna valamit, hogy ne történjen meg az
erőszak, így a rendőrség helyszínre érkezése pillanatában tétováznak,
tanúskodjanak-e az esetről vagy elálljanak tőle, úgy gondolva, a rendőrség
beavatkozása elég volt ahhoz, hogy az erőszakoskodó „megijedjen”, és többet
ne ismételje meg az erőszakot.

3.4. A rendőrhivatalnokok eljárása a
begyűjtött információkat követően
Az erőszak áldozatától, az elkövetett tett súlyosságával és következményeivel
kapott információknak megfelelően születik döntés arról, hogy a
rendőrhivatalnokok, egyenruhás rendőrök vagy a bűnügyi rendőrség folytatja-e
az ügyet. (Tájékoztató a szervezeti egységek munkamódjáról a bűnözés
felszámolására)
Az eljáró rendőrhivatalnokok értesítik a felettes hivatalnokot vagy az ügyeletes
szolgálatot a begyűjtött ismeretekről, értesítésekről és bizonyítékokról, az
illetékes ügyész további érdesítése érdekében, aki felhatalmazása értelmében
elvégzi a bűncselekmény értékelését és utasítást ad a további eljáráshoz
(bizonyítékok és tájékoztatás begyűjtése, a tett helyszínének bűnügyi-technikai
feldolgozása, meghatározott esetekben az illetékes vizsgálóbíró értesítése az
eseményről, helyszínelés érdekében és egyéb).
Amennyiben az illetékes ügyész úgy nyilatkozik, az erőszakot elkövető tetteiben
nincs hivatalból üldöző bűncselekményi elem, az rendőrhivatalnokok értesítik az
áldozatot a minősítésről, és arról, hogy magánúton történő keresetet nyújthat
be. Ha feljegyzés van a közrendről és nyugalomról szóló törvény megszegésére,
a rendőrhivatalnokok a szabálysértési törvénnyel összhangban intézkednek.
A rendőrség intézkedéseiről értesíteni kell az áldozatot.
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3.5. Az esemény dokumentálása
A családon belüli erőszak helyszínén a rendőrhivatalnokok megállapítják a
tényállást és meghatározva azt, hol történt az erőszak, anyagi bizonyíték
biztosítása, mint ahogy az erőszak lehetséges tanúi biztonsága érdekében,
valamint megállapítják azt is, az áldozat kapott-e meghatározott sérüléseket
(látható sérülések, vagy amelyeket orvosi vizsgálattal lehet megállapítani).
A bizonyítékok rögzítése a tett helyszínén nagyon fontos a büntető feljelentés
minőséges dokumentálása érdekében. Ennek értelmében a következőkre van
szükség:
1. A sérülés fajtájának és az áldozat testén való elhelyezkedésének
pontosítása, az ő leírásuk szerint, és az áldozat beleegyezésével és a sérülés
lefényképezése,
2. Az eltépett és véres ruhadarabok és tárgyak begyűjtése, amelyek
alkalmasak lenyomat vételére és hasonló, tiszteletben tartva a bűnözési
módszer és technika szabályait.
3. A tett helyszínének lefényképezése és leírása a talált állapotban (a
lakásban felforgatott, tönkretett, megsérült bútor), ha szükséges, házkutatás
kezdeményezése, anyagi bizonyítékok beszerzése érdekében, amelyek
hasznosak lehetnek a büntetőeljárás során.
A családi erőszak bűncselekményével illetve szabálysértéssel gyanúsított
személy kihallgatása a büntetőeljárásról szóló törvénnyel, illetve a szabálysértési
törvénnyel összhangban történik.
A büntető- és szabálysértési feljelentés mellé csatolni kell a következőket:
jelentések a korábbi rendőrségnek tett erőszakról szóló feljelentésekről, jelentés
az erőszakkal gyanúsított személy bekíséréséről és őrizetben tartásáról,
jelentések a korábbi büntetésekről (szabálysértési és büntetési), a családon
belüli erőszaktól való védelmi intézkedésre vonatkozó ítélet (családjogi törvény)
és annak megszegése, egyéb forrásból beszerzett információk és
dokumentumok, mint ahogy a szociális központ vagy a családon belüli erőszak
áldozatai támogatására szakosodott szervezetek jelentése.

3.6. Lakossági értesítések (áldozat és tanú)
Az áldozattól való értesítés beszerzése külön előkészületeket igényel:

1. hivatali helyiség, ahol az áldozat felbátorodik és vallomást tesz a vele
történt erőszakról,
2. le kell ellenőrizni, hogy érzi magát az áldozat (szüksége van-e pihenésre,
vízre, egészségügyi ellátásra és hasonló),
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3. minden adatot össze kell gyűjteni az előzőleg jelentett erőszakos
esetekről, orvosi jelentéssel, begyűjtött anyagi bizonyítékokkal,
4. be kell mutatni a vallomást felvevő rendőrhivatalnokot, mint ahogy
egyéb jelenlévő személyt, és közölni kell a beszélgetés tárgyát,
5. a beszélgetés kezdetén rámutatni arra, hogy a rendőrhivatalnok azért
van itt, hogy segítsen, és megkérni arra, szóljon, ha esetleg nem értette meg
a kérdést, és szabadkozás nélkül, saját szavaival beszéljen mindenről, még
azokról a részletekről is, amelyről azt gondolja, ismert a rendőrök számára.
A rendőrhivatalnok megértése, támogatása, előzékenysége és ügyessége
nagyon fontos ahhoz, hogy elnyerje az áldozat vagy a tanú bizalmát, az
erőszakkal kapcsolatos eseménnyel, vagy eseményekkel kapcsolatos
információk begyűjtése érdekében. Ilyen esetben jó lenne, ha az áldozattal való
beszélgetést nőnemű rendőrhivatalnok folytatná. A gyermekekkel való
beszélgetést kizárólag olyan rendőrhivatalnok folytathatja, akinek megfelelő
engedélye van erre, a szociális központ hivatalnoka, pedagógus és esetleg
megbízható személy jelenlétében.
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén gyakran
megtörténik, hogy nincs tanú, vagy nem akar beszélni a látottakról és arról,
amiről tud (nem akar beleavatkozni vagy fél a következményektől). Nem csak
azok a hasznos tanúk, akik szemtanúi voltak az esetnek, hanem minden olyan
személy, akinek tudomása van arról, hogy az áldozat erőszakot szenvedett el,
molesztálták, követték, fenyegető hívásokat kapott, valamint azok a személyek,
akik hangokat hallottak (sikoltás, kiabálás, törés), látták az áldozatot közvetlenül
az eset után, látták az eset helyszínét az összetűzést követően, segítséget
nyújtottak az áldozatnak és a gyermekeknek közvetlenül az eset után. Ezért
fontos az áldozat vallomásánál megkérdezni minden részletet, jelen volt-e valaki
vagy tudomása lehet-e az esetről.

3.7. Hamis bejelentés
Egy meghatározott százalékban jelen van családon belüli erőszak elemeivel
vegyített bűncselekmény hamis bejelentése, az eset hamis bejelentésének
leggyakoribb okai a következők:
−

a partner bosszúja a kapcsolat megszűnése miatt,

−

féltékenység

−

viszonzatlan szerelem

−

anyagi érdek
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− fiatalabb személyeknél a következők igazolása miatt: szökés otthonról,
kései kimenetelek, igazolatlan hiányzás az iskolából, elégtelen osztályzat, a
szülők figyelemfelkeltése a személyes és családi problémákra.
Egyes jelek utalhatnak arra, hogy a családon belüli és párkapcsolati erőszak
hamis bejelentéséről van szó:
− pontatlan adatok a bűncselekmény elkövetésének idejéről, helyéről és
módjáról,
− védekező sérülések hiánya a sértett személynél, aki kijelenti, hogy
erőszakkal kényszerítették nemi közösülésre,

−

hosszú időtartam az „elkövetés” és a feljelentés között és egyéb.

MEGJEGYZÉS: Az áldozat vagy tanú következetlen vallomása nem azt jelenti,
hogy az állítások pontatlanok (hamisak). A következetlenségnek több oka is
lehet: nem érti a kérdést vagy nem világosan teszik azt fel, zavarodottság az
adott helyzet miatt, nehezen emlékszik vissza az esetre a megrázkódtatás miatt,
az áldozat esetleges tétovázása, a család befolyásolása, hogy ne jelentse az
erőszakot és hasonló.

4. Az erőszak áldozatának biztonsága
és védelmi rendszerbe való utalása
Az eljárás során a rendőrhivatalnokok megfelelő módon és világosan ismertetik,
az erőszak áldozatát törvényes jogaival, különösen az elkövetőre vonatkozó
védelmi intézkedések és feltételek kiszabásával és alkalmazásával, mint ahogy
azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a rendőrség foganatosít az erőszak
elkövetője ellen, és amelyek különösen fontosak biztonsága érdekében (pl. az
elkövető hivatali helyiségekbe való kísérete, a rendőrségen való őrizetben tartás
meghatározása és időtartama, továbbítások a szabálysértési vagy vizsgáló
bírónak az őrizetben tartás javaslatával, illetve az előzetes letartóztatás
elrendeléséről, az önvédelem és az együttműködés fontosságáról, amely
hozzájárul biztonsága eléréséhez).
A rendőrhivatalnok minden olyan kérdést meg kell, hogy vizsgáljon, amely
fontos lehet az áldozat, mint ahogy a többi családtag biztonságának
felméréséhez, és beszélgessen velük biztonságukat szolgáló intézkedésekről.
Ahol fennáll a kiszolgáltatottság megismétlődésének veszélye, a
rendőrhivatalnok fel kell, hogy hívja az áldozat figyelmét az esetleges rá és
gyermekeire néző kockázatokra (3.2.-leggyakoribb kockázatok).
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A magas kockázat esetén, vagy amennyiben az áldozat kéri a családon belüli
erőszak áldozatai számára szolgáló menedékhelyen/befogadóállomáson való
elhelyezését, az illetékes Szociális központtól kérni kell az áldozat és a
veszélyeztetett családtagok sürgős ellátására szolgáló intézkedések
megvitatását. Amennyiben beszélgetést kell folytatni ,vagy el kell látni a
gyermeket vagy kiskorú személyt, kérvényezni kell a Szociális központ szociális
munkásának jövetelét és beavatkozását, számot vezetve arról, hogy a
rendőrállomáson való tartózkodás minél rövidebb legyen.
Szükséges, hogy az áldozat részletes információkat kapjon a segítségnyújtással
és biztonsággal foglalkozó résztvevőkről. Beleértve a rendőrség, szociális
központ, egészségügyi intézmények, SOS telefon az erőszak áldozatai részére,
befogadóállomások (biztonságos házak) és a családon belüli erőszakra és a nők
elleni erőszakra szakosodott egyéb szervezetek címét, telefonszámát és
szolgáltatásaikról szóló információkat. Biztosítani kell egy „támogató
személyt” (aki elkíséri az eljárásokra).
Fontos egy bizalmi kapcsolatot kialakítani és egyértelműen rámutatni arra, hogy
az erőszak egy elfogadhatatlan viselkedési forma, és a felelősség minden
esetben az erőszakoskodón van, nem pedig az áldozaton.
TÁMOGATÓ KIJELENTÉSEK AZ ÁLDOZAT RÉSZÉRE
−

Az elszenvedett erőszak nem az Ön hibájából következett be,

−

Az erőszakért kizárólag az erőszakoskodó felel,

−

Senkinek nincs joga Önt bántalmazni,

−

Az erőszak tilos (mint szabálysértés és mint bűncselekmény is)

− Nincs egyedül, kaphat segítséget, megmondhatom Önnek, ki tud Önnek
a rendőrségen kívül segítséget nyújtani,
− A bántalmazás komoly következményekkel jár az Ön, de gyermekei
egészségére nézve.
KIJELENTÉSEK, AMELYEK ÁRTANAK AZ ÁLDOZATNAK
−

Miért engedte ezt meg magának?

−

Mit tett, hogy így feldühítette?

−

Miért nem mondta ezt nekem előbb?

−

Miért nem hívta a rendőrséget?

−

Miért van vele, ha tudja, hogy erőszakos?

−

Miért nem hagyta ott, amikor először megütötte Önt?
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A védelemnyújtás nem függhet attól, készen áll-e az áldozat a feljelentésre vagy
az erőszak elkövetője ellen tanúskodni. Fontos egy jó információcsere biztosítás
a védelemben résztvevők között.
A Szociális központ a szociális védelemről szóló törvény és a Szociális központ
szerveződéséről, szabályairól és szabványairól szóló szabályzat értelmében
köteles megvalósítani az intézkedések és szolgáltatások irányítását a közösségen
belül. Minden családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatát a rendőrség a
szociális központhoz kell, hogy utalja, meg kell osztaniuk egymással az
információkat, és részt kell venniük olyan értekezleteken, amelyeket a védelmi
terv és az erőszak áldozatai számára nyújtott szolgáltatások kidolgozása
érdekében szerveznek.
A védelmi tervnek biztosítania kell az áldozat biztonságát, az erőszak
megfékezését és tett megismétlésének megakadályozását, az áldozat jogainak
védelmét, a szabad döntéshozatalt saját érdekében, felépülésére, felerősítésére
és önállóságára szolgáló szolgáltatásokat. A védelmi tervnek és szolgáltatásnak
biztosítania kell az újbóli kapcsolatot az áldozattal, az intézkedések hatásának
követését és felmérését.
Megemlítjük, hogy a rendőrségről szóló törvény rendeletei értelmében
rendőrségi ügyletek a következők: a személy biztonságának, jogának,
szabadságának és integritásának védelme, mint ahogy a jogrend támogatása is.

5. A nők elleni családon belüli és
párkapcsolati erőszakkal foglakozó
más intézményekkel való
együttműködés
Ki kell dolgozni és a szociális központnak irányítani egy intézkedésekről és
megállapított helyzetről szóló írásos tájékozatót, szociális-beavatkozó
intézkedések vagy családjogi védelmi intézkedések céljából (Például: Ahhoz,
hogy biztosítani lehessen a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatává
vált nők és erőszak veszélyének kitett családtagok sürgős védelmét, az
ügyészség és a gyámhatóság a törvénnyel összhangban keresetet nyújt be
családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedésére).
Részt kell venni azokon az értekezleteken, amelyeket a szociális központ szervez
a (akinek irányító szerepe van) egyéb lényeges szervvel, intézménnyel és
szervezettel közösen.
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6. A külön protokoll alkalmazása
és az alkalmazásának követése
1.1. A külön protokoll megismerése
A Belügyminisztérium illetékes szervezeti egységei megismertetik az
alkalmazottakat a tartalommal és azokkal az aktivitásokkal, amelyeket a külön
protokollal összhangban lévő aktivitások alkalmazása és követése során kell
végrehajtaniuk.

1.2. A rendőrhivatalnokok képzése a külön
protokoll alkalmazására
A rendőrhivatal, a bűnügyi rendőrhivatal és az oktatási, képesítési,
továbbképzési és tudományért felelős hivatal képzést szervez nők elleni
családon belüli és párkapcsolati erőszak témára, és a rendőrhivatalnokok
eljárásáról szóló külön protokoll alkalmazására e probléma terén.
A képzés programja összhangban kell, hogy legyen az általános protokollal és a
rendőrhivatalnokok eljárásáról szóló külön protokollal. A képzés tartalma a
következőket kell, hogy magába foglalja: a külön protokollal összhangban lévő
rendőrségi eljárás előírásairól, szabályairól és elveiről szóló információk.
Továbbá: a családon belüli és partnerkapcsolati erőszak dinamikáját, a családon
belüli erőszak előítéleteit és sajátosságát az egyes lakossági csoportok kulturális
és életviteli különbségeihez mérten, az ügyészég munkájáról szóló
információkat, bírósági eljárásokat, az erőszak áldozatainak segítséget nyújtó
csoportokról szóló információkat, más intézményekkel való hatékony
információcseréről szóló információt. Ajánlatos, hogy az előadók között
legyenek olyan személyek is, akik nem rendőrhivatalnokok, de munkájuk során
részt vesznek a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatai védelmében.
Alapképzés: magába kell, hogy foglalja az összes olyan rendőrséghez tartozó
személyt, aki mindennapi munkája során kapcsolatba kerül családon belüli
erőszak bejelentésével. Ez a képzés a Belügyminisztérium, rendőrhivatalnokok
szakmai továbbképzésének évi programján keresztül valósul meg.
Szakosított képzés azok a rendőrhivatalnokok számára lehet szervezni, akik
gyakrabban fognak találkozni a családon belüli és párkapcsolati erőszak
problémájával. A képzés ilyen formája a területi rendőrhivatal vezetőjének
javaslatára valósul meg. A rendőrhivatal az oktatási, képesítési, továbbképzési és
tudományért felelős hivatallal együtt valósítja ezt meg, lehetőséghez mérten a
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javasolt területek szakemberei bekapcsolásával (bírák, ügyészek, egyetemi
tanárok, polgári egyesületek és hasonló).

1.3. A lakosság értesítése a rendőrség illetékességéről
A belügyminisztérium jóváhagyása után nyomtatott tájékoztatási anyagot lehet
készíteni, amely a családon belüli és párkapcsolati erőszakra vonatkozik.

1.4. A külön protokoll alkalmazásának követése
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén történő eljárások
fejlesztése érdekében a Belügyminisztérium követni fogja a külön protokoll
alkalmazását, mint ahogy az eljárás hatását is.
A területi rendőrhivatalokban állandóan biztosítani kell a következőket:
− a családon belüli erőszak védelmi intézkedéseinek elemzését és
felmérését,
− a szükséges változások és fejlesztések azonosítása operatív
tevékenységben
− a nők elleni családon belüli és párkapcsolat erőszak esetén történő
intézkedés hatásának követése, és az adatok feldolgozásának biztosítása,
mint ahogy azok hozzáférése a törvénnyel összhangban.

7. A nők elleni családon belüli és
párkapcsolati erőszak eseteiről szóló
adatok nyilvántartása
Az eljárásokról szóló nyilvántartást a családon belüli erőszak bejelentései alapján
a Belügyminisztérium meglévő nyilvántartása keretein belül vezetik, az
elkövetett sérülés formájától függően.
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