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Általános protokoll a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
esetén történő eljárásról és az intézmények, szervek és szervezetek
együttműködéséről

1.

Bevezető

Az erőszak minden olyan formája, amely veszélyezteti vagy megsérti a
személyiség fizikai, pszichikai és erkölcsi integritását, az Egyesült Nemzetek
Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában található alapvető emberi jogok
egyikének megsértését jelenti, amely nem más, mint az élethez és biztonsághoz
való jog.
Figyelembe véve azt, hogy a családon belüli erőszak egy specifikus formája az
erőszaknak, amelyet az elkövető hatalommal való visszaéléssel követ el, és az
erőszak veszélyezteti az áldozat, de a közösség többi tagja alapvető jogát és
méltóságát is, szükség van az intézmények, szervek és szervezetek
együttműködését és eljárását meghatározni a közösségben, nők családon belüli
és párkapcsolati erőszak esetén (a továbbiakban: résztvevők), egyedi és mindent
átfogó módon.
Az alkotmány rendeletein, valamin alkalmazott pozitív előírásokon, stratégiai
dokumentumokon alapuló, minden polgár és erőszakot elszenvedő személy
biztonsága, a Szerb Köztársaság legalapvetőbb célja és kötelessége, amelyet a
csatlakozással és az emberi jogok védelmére vonatkozó nemzetközi szerződések
megerősítésével vállalt. A Szerb Köztársaság tiszteletben tartja, támogatja és
előmozdítja az emberi jogokat. A nők elleni diszkrimináció minden formájának
felszámolásáról szóló nyilatkozat ratifikálásával, 1 a Szerb Köztársaság többek
között elfogadta a nők elleni diszkrimináció elhárítási politikájának és minden
diszkriminatív viselkedésformától való védelmének biztosítását.
A Szerb Köztársaság ennek értelmében társadalmi és kulturális szokások
fejlesztésére vonatkozó tevékenységeket vállal, a férfiak és nők viselkedése
tekintetében, az előítéletek és minden egyik vagy másik nem alsóbb- vagy
felsőbbrendű felfogásán vagy a férfi illetve nő hagyományos szerepén alapuló
gyakorlat elhárítása érdekében. A nőkkel szembeni diszkrimináció minden
formájának elhárításáról szóló nyilatkozat rendeletei végrehajtásánál, a Szerb
Köztársaság jogrendszerébe, valamint a nők ellen irányuló diszkriminációmentes
környezet biztosításának hosszú távú politikájába több általános jogi és
stratégiai dokumentumot hozott meg: Családjogi törvény, Büntető
törvénykönyv, Nemek egyenjogúságáról szóló törvény, Diszkrimináció tilalmáról
szóló törvény, Nemzeti stratégia a nők helyzetének javítására és a társadalmi
nemek egyenlőségének előmozdítására és Nemzeti stratégia a nők elleni
családon belüli és párkapcsolati erőszak megakadályozására és elhárítására.
A Szerb Köztársaság intézményei, szervei és szervezetei eljárásának általános
irányelvei, a társadalmi nem alapján történő erőszak megakadályozására, a
következőkben lettek meghatározva: Nemzeti stratégia a nők helyzetének
javítására és a társadalmi nemek egyenlőségének előmozdítására, a nők elleni
erőszak elleni harc Nemzeti konferenciájának záradékaival együtt. Ennek
értelmében a Szerb Köztársaság szervei a következők megvalósításának
kötelezettségét vállalták:
A nők elleni diszkrimináció minden formájának elhárításáról szóló nyilatkozat
ratifikálásáról szóló törvény (JSZSZK Hivatalos Lapja- Nemzetközi szerződések, 11/81 szám)
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− az erőszak áldozataival foglalkozó intézmények
befogadóképességének erősítése,

− olyan működési elv meghatározása és alkalmazása, amely biztosítja a
szexuális és társadalmi nem alapú erőszak területű emberi jogokra
vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel összhangban történő eljárást,
− az erőszak áldozatai védelmének területére vonatkozó törvényhozási
keret megerősítése és,

−  a köztudat és a polgárok tudatának felkeltése az erőszak, mint

viselkedésmodell el nem fogadásáról, egy olyan szociális légkör
kialakításához való hozzájárulás érdekében, amely megelőző funkcióval
rendelkezne.
A felsorolt irányelvek, mint a hatótényezők egyikének megvalósítása érdekében
szükséges meghozni és implementálni egy általános protokollt az intézmények,
szervek és szervezetek nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén
történő eljárásáról és együttműködéséről, amellyel: szigorúbban meg kell
határozni a családon belüli erőszak feltárásával és elhárításával, valamint az
erőszakot eltűrő személyek védelemnyújtásával és támogatásával foglalkozó
résztvevők és egyéb alanyok kötelezettségeit; az illetékes intézmények, szervek
és szervezetek, mint ahogy a családon belüli erőszak feltárásával és elhárításával,
valamint az erőszakot elszenvedő személyek védelemnyújtásával és
támogatásával foglalkozó egyéb alanyok közötti együttműködés fajtáját, módját
és tartalmát; egyéb, intézményekre, szervekre és szervezetekre, valamint a
családon belüli erőszak feltárásával és elhárításával, valamint az erőszakot
elszenvedő személyek védelemnyújtásával és támogatásával foglalkozó egyéb
résztvevők tevékenységeire és kötelezettségeire vonatkoznak.

2.

Az általános protokoll
alapvető célja

Az erőszak elkövetői lehetnek nők is és férfiak is, azonban alapvető jellemzője a
családon belüli társadalmi nem kiterjedése. Szerbiában a családon belüli erőszak
jelenlétének állapotáról, haladásáról és feljegyzéseiről rendelkezésre álló adatok
alapján, az erőszak áldozatai leggyakrabban nőnemű, különböző életkorú és
családi állapotú személyek, a leggyakoribb elkövetők pedig férfiak, aktuális vagy
volt házastárs vagy házastárson kívüli illetve intim partner. A védelmi eljárás
különböző szereplőinek teljes, folyamatos és idejében történő beavatkozása
előfeltétele a nők jogai teljes tiszteletben tartásának és a társadalmi nemek
egyenlősége biztosításának.
A nők elleni családon belüli erőszak minden társadalmi-gazdasági csoportban és
kultúrában jelen van.
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A nők elleni erőszak nagymértékben megsérti és ellehetetleníti a nők számára
emberi jogaik, különösen az élethez, biztonsághoz, szabadsághoz, méltósághoz
és fizikai és pszichikai integritáshoz való jogát. A nők elleni erőszak nem csak a
nőket veszélyezteti, hanem fenyegetés az egész társadalom számára, ezért
megfelelő választ igényel a társadalom részéről.
A nők meghatározott csoportja nagyobb mértékben ki van téve a fizikai,
szexuális és pszichikai erőszak, elhanyagolás és hanyag viselkedés és kihasználás
veszélyének a családon belül és kívül. A kiszolgáltatottság nagyobb veszélyének
vannak kitéve azok a nők, akik kisebbségi csoportokhoz tartoznak, fogyatékkal
élők, kislányok, menekült és széttelepített nők, migránsok, szegénységben élő
nők, különösen falusi és távoli környezetben, intézményben vagy börtönben
élők, megváltozott pszichikai viselkedésű nők, más szexuális beállítottságú nők,
alkohol-, kábítószer- és gyógyszerfüggők, idősebb nők, visszatérők és egyéb.
Amellett, hogy a nők elleni erőszak, beleértve a családon belüli erőszakot is, mint
specifikus társadalmi nemű jelenség ismeretes, fontos azt is megértetni, hogy a
férfiak és a fiúgyermekek is lehetnek családon belüli erőszak áldozatai, és az
afféle erőszak is megfelelő reakciót igényel.
Ahhoz, hogy az erőszakot elszenvedő nők jogai érvényesüljenek, szükség van
egy olyan rendszer kialakítására, amely lehetővé tesz egy gyors és irányított
eljárást a családon belüli, de különösen az intim partnerek közötti erőszak
esetén, és amely azonnal megszünteti azt, védelmezi az áldozatot a további
erőszaktól és megfelelő jogi és pszicho-szociális beavatkozást biztosít felépülése
és beilleszkedése érdekében.
A családon belüli erőszak, az erőszak áldozatainak védelme és támogatása egy
összetett folyamat, a társadalmilag szervezett rendszer (egészségvédelmi,
oktatási, szociális és családjog védelmi, rendőrségi és ügyészségi rendszer)
szakemberei közötti jó együttműködés létrehozása pedig általános előfeltétel
egy hatékony többrészlegű támogatási és védelmi rendszer kialakításához.
Ahhoz, hogy a családon belüli erőszak áldozatai védelmének többrészlegű
hozzáférése jól működjön, a következőkre van szükség:
− minden résztvevő tisztában kell, hogy legyen az áldozat
védelmi eljárásának közös céljaival,

−  jól ismerjék saját és a másik részleg alapvető feladatait, mint ahogy a

saját szakmai kötelességeiket, ahhoz a szerephez viszonyítva - szabályok,
korlátozások, tevékenységi módok,

−  jól ismerjék a részlegen belüli és a részlegek közötti információ - és
véleménycsere módját és eszközeit, megfelelő írásos dokumentumok és
válaszinformációk kíséretével.
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Az általános protokoll alapvető célja az, hogy egy teljes és átfogó módon
biztosítsa azt, hogy a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatává vált nők
védelmében résztvevő szereplők saját törvényes felhatalmazásukkal és
kötelezettségükkel összhangban járjanak el, és ismertessék az áldozat
biztonságát és az erőszakoskodó felelősségét.
Cél még egy gyors és hatékony védelemnyújtás az erőszak áldozataivá vált nők
számára, azonnal az összetűzést követően, a büntető- és szabálysértési eljárás
során, az eljárás lezárását követően, illetve függetlenül ezektől az eljárásoktól. Ily
módon lehet biztosítani a családon belüli erőszak megfékezését, megelőzően
(világos figyelmeztetéssel, miszerint az elfogadhatatlan viselkedés, amelyet a
társadalom nem fog tolerálni) és megtorlóan (büntetéssel és kiemelve azt, hogy
az erőszakért kizárólag az elkövető felelős). Fontos egy visszaillesztő hatást
gyakorolni az elkövetőre, egy külön nők elleni és családon belüli erőszakot
elkövetőivel való foglalkozásra kidolgozott program bevezetésével, egy tartós
felfogás- és viselkedésváltozás, és a családon belüli erőszak megismétlődése
megakadályozásának érdekében.

Az általános protokoll specifikus céljai
Az általános protokoll specifikus céljai:
− általános és egyéni módon meghatározni és irányelveket nyújtani az
eljáráshoz, jó gyakorlathoz és különböző állami szervek, szervezetek és egyéb
érdekelt jogi személyek és egyének közötti együttműködéshez családon
belüli erőszak esetén,
− előmozdítani az áldozatok és az esetleges áldozatok védelmét,
csökkenteni a felfedezetlen családi erőszak eseteit és megnövelni a
büntetendő esetek részesedését,
− előmozdítani az áldozat helyzetét, és biztosítani azt, hogy a védelmi
eljárás során tett minden cselekmény az ő legjobb érdekében történjen,
− elkerülni azokat az eljárásokat, amelyek a családon belüli erőszak
áldozatainak másodlagos kiszolgáltatottságához vezetnek,
− a védelem alapelvei rendeltetése és célja alapvető megértésének
elérése,
– gyors, idejében történő és hatékony védelemnyújtás az erőszak
áldozataivá vált nők számára, azonnal az erőszakot követően, a
büntető- és szabálysértési eljárás során, az eljárás lezárását követően,
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¦az erőszakot és a családon belüli erőszakot eltűrő nők számára nyújtott
védelem és támogatás eljárásának megszervezéséhez való teljes körű
hozzáférés alkalmazásának biztosítása, amely magába foglal minden
felbecsült szükségletet, egy külön, nők elleni családon belüli és párkapcsolati
erőszak esetén történő eljárásról szóló protokoll meghozatalával, amellyel
szigorúbban szabályozzák a résztvevők eljárási módját az áldozat számára
nyújtott védelemnél.
− minden családi belüli erőszak védelmi rendszerébe tartozó intézmény és
szereplő közötti tudatfelkeltés a családon belüli erőszak jelenségéről;

 a családon belüli erőszak negatív társadalmi következményeinek
csökkentése.

3.

Szabályozási keret

Nemzetközi aktusok, amelyeken az általános protokoll
alapszik
Nemzetközi aktusok, amelyeken az általános protokoll alapszik:
− Egyesült nemzetek Emberi jogok egyetemes nyilatkozata(1948),
− Az Egyesült nemzetek nőkkel szembeni diszkrimináció minden formájának
felszámolásáról szóló egyezménye (CEDAW) képezi a legjelentősebb
nemzetközi szerződést a nők jogai terén. Az 1992-es nőkkel szembeni
diszkrimináció minden formájának felszámolásával foglalkozó bizottság
(CEDAW bizottsága) 19. számú általános ajánlása elrendel minden szükséges
intézkedést a nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolása, és a nők elleni
erőszak elhárítása érdekében, beleértve a nők elleni erőszak, az erőszakot
elkövető elleni büntető intézkedés, polgári jogorvoslat, megelőző és védelmi
intézkedés minden formájáról szóló specifikus jogegyesítés elfogadását.
− Az Egyesült nemzetek nők elleni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozata
(1993) pontosan meghatározza azokat a tevékenységeket, melyeket az
államnak kellene foganatosítani a családon belüli erőszak felszámolása
érdekében, amely alatt a megfelelő büntetőjogi törvényhozást, a
tevékenység nemzeti tervének fejlesztését, szolgálat és erőforrás biztosítását
érti, az erőszakot elszenvedett nők számára, valamint a köztisztviselők
továbbképzését és társadalmi nemmel kapcsolatos érzékenységét, mint
ahogy az erőforrások biztosítását a kormány költségvetéséből, a nők elleni
erőszak elleni harc érdekében,

– Az Egyesült nemzetek Emberi jogok bizottságának nők elleni erőszak
felszámolására szentelt határozata 2003/45 kiemeli, hogy a kormányok
vezessenek be egy: „ megerősítő kötelezettséget a nők és kislányok emberi
joga előrehaladása és védelme érdekében, valamint kötelesek kellő
figyelemmel megakadályozni, felkutatni és büntetni minden nők és
kislányok elleni erőszakos aktust.”
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Az Egyesült nemzetek Gyermekjogi egyezménye (1989) kiemeli, hogy az
államok kötelesek „minden megfelelő törvényhozó, adminisztratív és oktatási
intézkedést tenni a gyermekek mindennemű fizikai és mentális erőszaktól
való védelme érdekében,”
− Az Egyesült nemzetek Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló
nyilatkozatának(2006) 6. szakasza kiemeli, hogy az aláíró államok elismerik
azt a tényt, hogy a fogyatékkal élő nők és kislányok többszörösen ki vannak
téve a diszkriminációnak, és ennek értelmében intézkedéseket tesz a
fogyatékkal élő nők és kislányok minden emberi és általános szabadságjoga
teljes és egyenjogú élvezetének biztosítása érdekében.
− Pekingi nyilatkozat és Akcióplatform (1995)- a családon belüli erőszak
terén- előnyben részesített kérdésként javasolt a törvényalkotás
felülvizsgálata, és egyéb szükséges intézkedés előmozdítása egy megfelelő
mechanizmus kialakításával, ezzel biztosítva a bűncselekményként
tekintendő családon belüli erőszaktól való védelmet minden nő számára
(124-126).
EN csúcstalálkozóján elfogadott millenniumi fejlesztési célok (2000). A
harmadik millenniumi fejlesztési cél a társadalmi nemek egyenjogúsága és a
nők helyzetének javítása,
− Az Európa Tanács miniszterek bizottságának R (90) sz. szociális
intézkedésekről szóló ajánlása a családon belüli erőszak kapcsán külön
intézkedéseket javasol tájékoztatás, erőszak korai felismerése, erőszak
bejelentése, segítség- és gyógykezelés nyújtás terén (SOS telefon, krízis- és
tanácsadási központ), a gyermekek és nők hasznára váló intézkedéseket, az
erőszakot elkövetők elleni intézkedések, oktatási területű intézkedések (pl.
megelőző programok az iskolában gyermekek részére) stb.;
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének nők elleni családon belüli
erőszakról szóló 1582. ajánlása (2002) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy
ismerjék el kötelezettségüket a családon belüli erőszak megfékezése,
felkutatása és a családon belüli erőszak aktusai büntetése iránt, és biztosítsák
az áldozatok védelmét;

− Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2010 márciusában elfogadott
1905. ajánlása (2010) rámutat a családon belüli erőszak tanúivá vált
gyermekek védelmének fontosságára, és a Parlamenti Közgyűlés
gyermekekről-családon belüli erőszak tanúiról szóló határozatára
támaszkodik;

− Az Európa Tanács miniszterek bizottsága REC 5 (2002) nők elleni
védelméről szóló ajánlása a tagállamok számára
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Az Európa Tanács gyermekek szexuális kihasználásától és szexuális
zaklatásától való védelemről szóló határozata (2010)
Az Európa Tanács a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak
megfékezéséről és az elleni harcról szóló határozata (2011).

Nemzeti törvényhozási keret
Nemzeti törvényhozási keret:
Szerb Köztársaság alkotmánya előlátja, hogy az állam garantálja a nők és
férfiak egyenjogúságát, és fejleszti az egyenlő lehetőségek politikáját, megtilt
mindennemű közvetett és közvetlen diszkriminációt, különösen a nemen
alapulót, garantálja az egyenlő törvényvédelmi jogokat, jogsegélyt, felépülési
és az állami vagy egyéb szervek törvénytelen és jogtalan munkájával
előidézett anyagi vagy nem anyagi kár megtérítési jogát, az alkotmánnyal
szavatolt emberi és kisebbségi jogokat; garantálja a fizikai és pszichikai
integritást, megtiltja a rabságot és rabsághoz hasonló helyzetet, mint ahogy
mindennemű emberkereskedelmet, garantálja a gyermekek pszichikai és
fizikai, gazdásági és egyéb kihasználtságtól vagy visszaélésétől való
védelmét, és garantálja a családok, anyák, egyedülálló szülők és gyermekek
külön védelmét.
− Büntető törvénykönyv (SZK Hivatalos Közlönye, 85/05, 88/05, 107/05,
72/09 és 111/09 szám);

− Büntetőeljárásról szóló törvénykönyv (JSZK Hivatalos Lapja, 70/01 és
68/02 szám, SZK Hivatalos Közlönye, 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07,
122/08, 20/09, 72/09, 76/10 szám);
−

Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/05 és 72/11 szám);

− Közrendről és nyugalomról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 51/92,
53/93, 67/93, 48/94, 85/05 és 101/05 szám);

− Szabálysértésekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 101/05,
116/08 és 111/09 szám) ;
− A bűncselekmény kiskorú elkövetőiről és a kiskorú személyek
büntetőjogi védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 85/05 szám);
Abüntetőeljárásban résztvevők védelmi programjáról szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 85/05 szám);
Büntetőintézkedések végrehajtásáról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 85/05, 72/09 és 31/11 szám);
Rendőrségről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 101/05 és 63/09 szám);
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− Ügyészségről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 116/08, 104/09 és
101/10 szám);
A fegyverről és a töltényről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05, 101/05 és 27/11 szám);
−

A nemi egyenjogúságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09);

−

A diszkrimináció tilalmáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 22/09 szám);

−

A szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/11 szám);

− A személyes adatok védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
97/08 és 104/09 szám).

4.

Definíciók és alapfogalmak

Nők elleni családon belüli és párkapcsolati
erőszak
A nők elleni és a párkapcsolati erőszak is a nők és a férfiak közötti hatalom
egyensúlyozatlan eredménye. Az Egyesült nemzetek bizottságának nőkkel
szembeni diszkrimináció felszámolására vonatkozó 19. általános ajánlása (1992)
szerint a nők elleni erőszak, a nőkkel szembeni diszkrimináció minden
formájának felszámolásáról szóló egyezmény (CEDAW) értelmében
diszkriminációnak számít, és a női emberi jogok komoly megsértéseként kell
kezelni. A diszkrimináció magába foglalja a társadalmi nem alapján történő
erőszakot, illetve a nők ellen irányuló erőszakot, csak azért mert nő, vagy a nőket
aránytalanul érintő erőszakot. Magába foglal minden olyan tettet, amely fizikai,
mentális vagy szexuális jellegű kárt vagy fájdalmat okoz, beleértve az ezekkel
való fenyegetőzést is, mint ahogy a kényszerítést és a szabadságkorlátozás egyéb
formáját. A társadalmi nem alapján történő erőszak megsérti az egyezmény
specifikus rendeleteit, attól függetlenül, hogy a rendelet határozottan említené
az erőszakot.
Az Egyesült nemzetek nők elleni erőszak felszámolásáról szóló 1993. évi
nyilatkozata definiálja a nők elleni erőszak kulcsformáit, pontosítva azt, hogy az
olyan erőszak lehet fizikai, szexuális vagy pszichikai jellegű, és ha a családon belül
történik, kinyilvánulhat, mint összeverés, lánygyermekek szexuális zaklatása,
házasságon belüli erőszakolás, vagy egyéb erőszak.
A családtagok ellen elkövetett erőszak specifikus jellemvonással bír a családon
kívüli erőszakkal szemben. A családon belüli erőszak mindig a hatalommal való
visszaélést és a gyengébb hatalommal rendelkező családtag illetve kisebb
erőforrással rendelkező családtag ellenőrzését jelenti. A közösségek
többségében, különösen a hagyományos és patriarchális közösségekben a
férfiak jelentősen nagyobb hatalommal bírnak, nem csak fizikai, hanem
gazdasági és társadalmi értelemben is.
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Figyelembe véve azt, hogy a nők elleni erőszak és az azon jellegű erőszak elleni
harc egyes szemlélete külön aktussal lett kidolgozva, és hogy a családon belüli
erőszak egyes formája és annak megfékezése és felszámolása szintén egy külön
stratégiai dokumentum és akcióterv tárgyát képezi, az Általános protokoll
elsősorban egy irányelv az intézmények, szervek és szervezetek eljárásához és
együttműködéséhez, nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén.
Az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és az elleni
harcról szóló egyezménye definiálja a családon belüli erőszakot, mint ahogy
minden fizikai, szexuális, pszichikai és erőszak aktusát, amely a családon illetve a
háztartáson belül, vagy bármely más pár- vagy intim kapcsolatban történik,
függetlenül attól, hogy a támadó közös lakóegységben él-e az áldozattal vagy
sem.
A Családjogi törvény a családon belüli erőszakot olyan viselkedésként definiálja,
amely során az egyik családtag veszélyezteti a másik családtag testi integritását,
lelki egészségét vagy nyugalmát.
A Családjogi törvény értelmében a családtagok a következők: házastársak vagy
volt házastársak, gyermekek, szülők és más vérrokon, após, anyós,
örökbefogadási, eltartói kapcsolatban álló személyek; egy háztartásban élők,
vagy akik egy háztartásban éltek; élettársak vagy volt élettársak; azon személyek,
akik érzelmi vagy szexuális kapcsolatban vannak vagy voltak, illetve közös vagy
születendő gyermekük van, akkor is, ha soha nem éltek közös háztartásban.
A Büntető törvénykönyv meghatározza, hogy családon belüli erőszak
bűncselekményét követi el mindenki, aki erőszak alkalmazásával, fenyegetéssel,
miszerint életére vagy testi épségére tör, gorombasággal vagy szemtelenséggel
veszélyezteti családtagjai nyugalmát, testi integritását vagy lelki állapotát.
A Büntető törvénykönyv kicsit másként határozza meg a családtag fogalmát,
mint a családjogi törvény, miszerint családtagnak számítanak a házastársak is,
azok gyermekei, a házastárs első ágú vérrokoni felmenői, élettársak és
gyermekeik, az örökbefogadó és örökbefogadott, eltartó és eltartott, testvérek,
azok házastársai és gyermekei, volt házastársak és gyermekeik, volt házastárs
szülei, ha közös háztartásban élnek, és azon személyek, akiknek közös vagy
születendő gyermekük van, még ha soha nem is éltek egy háztartásban.
A kormány 2005-ben elfogadta a gyermekek bántalmazástól és elhanyagolástól
való védelmére szolgáló Általános protokollt, amellyel definiálja a
bántalmazástól és elhanyagolástól való védelem teljes folyamatát, beleértve a
gyermekek családon belüli erőszaktól való védelmét is. Abban az általános
protokollban családon belüli erőszak alatt a következőket értjük: hatalommal,
bizalommal illetve függőséggel való visszaélés a családon belül, amely 18
veszélyezteti a másik családtag vagy családtagok fennmaradását, biztonságát és
jólétét.
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Beleértve a visszaélés különböző formáját, mint a párkapcsolati erőszak, idősek
vagy egyéb függő személy bántalmazása és elhanyagolása, gyermekek
bántalmazása és elhanyagolása, szülők bántalmazása, és a családtag elleni
erőszakban való részvétel, és a családtag erőszaknak való kitétele.
A párkapcsolati erőszak alatt a jelenlegi vagy volt partner erőszakos viselkedését
értjük, akik intim viszonyban vannak, mint a házasság, házasságon kívüli
közösség, egyéb érzelmi vagy szexuális kapcsolat, vagy akiknek közös vagy
születendő gyermekük van, még ha soha nem éltek egy háztartásban, beleértve
azokat a helyzeteket is, ahol a partnerek egyneműek.

5.

Az erőszak felismerése

A párkapcsolati erőszak különböző formákat és megnyilvánulásokat foglal
magába
A fizikai erőszak a fizikai hatalom szándékos használata, amely fájdalmat,
sérülést, fogyatékosságot vagy halált idézhet elő. Magába foglalja a következő
magatartásokat: karmolás, lökdösődés, hajhúzás, rázogatás, pofozás, ütögetés,
rugdosás, harapás, fojtogatás, szúrás, égési sérülések előidézése, fizikai
korlátozás, összeverés és gyilkosság, de nem zár ki egyéb megnyilvánulást sem.
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,
a következő okokból kifolyólag: betegség, fogyatékosság, kábítószerhatás,
korosztály, életkor, megfélemlítés, zsarolás vagy nyomásgyakorlás; valamint
fájdalmas és megalázó szexuális tett. A nem kívánatos szexuális aktusban való
részvétellel való megfélemlítés, zsarolás vagy nyomásgyakorlás alatt a szavak,
gesztusok, tárgyak vagy fegyver használatát értjük, azzal a szándékkal, hogy
fájdalmat, sérülést vagy halált okozzon.
A pszichikai erőszak az áldozat nyugalmának veszélyeztetése fenyegetéssel vagy
megfélemlítéssel, eszköz vagy fegyver használatával vagy a nélkül, amellyel testi
sérülést okozhat. Beleértve az áldozat megalázását, ellenőrzését, információtól
való megvonását, megszégyenítését és lekicsinylését, vádolását, barátoktól és
családtól való elkülönítését, gyermekkel való manipulálását, szülői szerepének
lebecsülését, a pénzhez és más javakhoz való hozzáférhetetlenségét, amelyek
kihatnak az áldozat mentális és érzelmi állapotára.
A pszichikai erőszak egy specifikus formája az áldozat követése illetve utána való
leselkedés, mely során a zaklatás és megfélemlítés ismétlődő, pl. üldözés,
munkahelyen vagy lakhelyen való felbukkanás, zaklató hívások, levelek és
üzenetek, és az áldozat vagyonának megsemmisítése.
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Gazdasági erőszak a pszichikai erőszak olyan 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, de
nem zár ki egyéb megnyilvánulást sem.

6.

Gyermek és más különösen
érzékeny családtag, mint a
családon belüli és
párkapcsolati erőszak tanúi

A gyermekeket nem csupán akkor tekintjük a családon belüli erőszak
áldozatainak, ha közvetlenül szenvedik el azt, hanem akkor is, ha tanúként
vannak kitéve olyan erőszakos aktusnak, amelyet egyik családtag követ el a
másik ellen. A tanúskodás és az erőszaknak való kitétel megrázkódtatást okoz a
gyermekeknél, akkor is, ha közvetlenül nézik végig az erőszakot, de akkor is, ha
hangokat, ütéseket, sikoltásokat hallanak közvetlen közelről, és tudják, hogy
erőszakról vagy annak bekövetkezéséről van szó, vagy ha utólagosan látják a
családon belüli erőszak következményeit.
A korszerű ismeretek megerősítik, hogy a szülők vagy egyéb családtag közötti
fizikai, szexuális vagy pszichológiai zaklatásnak való kiszolgáltatottság komoly
hatással van a gyermekekre és a különösen érzékeny családtagokra. Az efféle
kiszolgáltatottság megrázkódtatást vált ki, és negatív hatással van a gyermek
fejlődésére és a könnyen sebezhető családtagok, mint fogyatékkal élők, idősebb
családtagok, súlyosabb egészségügyi és fejlődési problémával küszködő személy
biztonságára és helyzetére.
Ez okból kifolyólag nélkülözhetetlen figyelembe venni azoknak a gyermekeknek
a jogait és szükségleteit a szolgáltatás- és segítségnyújtás során, akik a családon
belüli erőszak áldozatai, vagyis az erőszak szemtanúi voltak.
A „gyermek tanú’ kifejezés nem csak azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
közvetlenül jelen vannak a családon belüli erőszak elkövetésénél, hanem azokra
is, akik közvetetten vannak kitéve az erőszaknak. Ebben az esetben
kiegészítésként szükség van a gyermekek bántalmazásáról és elhanyagolásáról
szóló általános protokoll alkalmazására.
A családon belüli erőszak áldozatai számára nyújtott segítség során, ahol
különösen sebezhető személyek vannak, mint az erőszak tanúi, feltétlenül olyan
intézkedésre van szükség, amelyek megfelelnek e személyek szükségleteinek,
figyelembe véve azt, hogy ezek a személyek nem képesek segítség nélkül
védekezni.
Minden családon belüli erőszak tanújává vált gyermek és különösen sebezhető
családtag számára nyújtott szolgáltatás során a számukra legmegfelelőbb érdek
szerint kell cselekedni.
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7.

Résztvevők

E protokoll értelmében, a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozataivá
vált nők számára nyújtott védelem és támogatás megszervezésének résztvevői
azok az intézmények, szervek és szervezetek, amelyek törvénnyel meghatározott
illetékességük vagy munkaprogramjuk keretein belül a következő
kötelezettségekkel rendelkeznek: olyan aktivitások megvalósítása, amelyek a
családon belüli erőszak felismerésére, az erőszak megfékezésére, biztonság
biztosítására, az áldozat támogatására és megerősítésére, a családon belüli
erőszak áldozatai rehabilitációjára és az erőszakot elkövető büntetésére
vonatkoznak. A tényleges törvényes előírásokkal összhangban, a családon belüli
erőszak esetén eljárási kötelezettségük a következőknek van:
− rendőrség,
− szociális védelmi intézmények és egyéb szociális védelmi rendszerhez
tartozó szolgáltatásnyújtók2,
− egészségügyi intézmények és egyéb egészségügyi szolgálat formái,
oktatási és nevelési rendszerbhez tartozó intézmények, ha az eljárásban
olyan gyermekek is vannak, akik az erőszak szemtanúi voltak,
− ügyészség,
− rendes és szabálysértési bíróság.
Jelentős szerepük van azoknak az egyesületeknek, amelyek munkaprogramjuk
keretein belül definiált tevékenységgel rendelkeznek a családon belüli és
párkapcsolati erőszak áldozatai számára nyújtott segítség- és támogatásnyújtás
megvalósítása terén, a megelőző, jogi és pszicho-szociális segítségnyújtási
eljárásban és szolgáltatások biztosításában, a családon belüli erőszak áldozatai
számára szánt közösségekben.
Az áldozatok másodlagos kiszolgáltatottsága elkerülése érdekében, a felelős
személyek kötelesek azon személyek méltóságteljességének tiszteletben
tartásával eljárni. Minden felelős személy köteles a családon belüli erőszak
áldozatai iránt társadalmi nemmel kapcsolatos módon eljárni.

 Egyéb szociális védelmet nyújtók a Szociális védelemről szóló törvény 17.
szakaszában definiáltak (SZK Hivatalos Közlönye, 24/11 szám)
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8.

A családon belüli erőszak áldozatai
védelmének alapelvei

A családon belüli erőszak női áldozatai védelmének megszervezésében részt
vevő szakemberek a következő általánosan elfogadott elvekhez kell, hogy tartsák
magukat:
 Az áldozat biztonsága elsőbbséget élvez a szakszolgálatok
munkájában.
 Az gyermek biztonsága és jóléte a biztonság megteremtésén és a
nem erőszakoskodó szülő autonómiájának támogatásán keresztül.


Az erőszakos viselkedésért kizárólag az elkövető a felelős.

4 Minden eljárásnál figyelembe kell venni a családon belüli erőszak
áldozata és az erőszakoskodó közötti egyenetlen hatalmat.


Az áldozat szükségletei, jogai és méltósága tiszteletben tartása.

 Az eljárás sürgősségét össze kell hangolni a helyzet veszélyességének
és az áldozat veszélyeztetettségének felmérésével.
 Az intézmények saját szerepük, illetékességük és küldetésük keretein
belül felelősek az erőszak megfékezéséért és a védelmi intézkedés
foganatosításáért.
 Szakmai illetékesség megnövelése tervszerű képzésen és a jó
gyakorlat példájának érvényesülésén keresztül.

9.

Az áldozat védelmének folyamata

Az erőszak problémájának megoldására több nemzetközi dokumentum a
többrészlegű megközelítést javasolja. Az intézmények, szervek és szervezetek
közötti együttműködés a családon belüli és párkapcsolati erőszak női áldozatai
védelme megszervezésének egyik fontos előfeltétele.
A különböző szolgálatok bekapcsolása a családon belüli erőszaktól való védelmi
eljárásba a következő feltételezéseken alapszik:
 Azok a résztvevők, akik a családon belüli erőszak védelmi rendszerének
hordozói, különböző illetékességgel és felelősségi hatáskörrel
rendelkeznek, ezért az erőszakkal kapcsolatos problémákat hatékonyan
egyedül csak többrészlegű együttműködéssel lehet megoldani.
 A családon belüli erőszaktól való védelmi rendszer hordozói, résztvevői
kötelesek minden hatékony együttműködésen keresztül alkalmazandó
intézkedések középpontjába az áldozat jogait helyezni ahhoz, hogy
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teljesítsék törvényes kötelezettségeiket és a beavatkozás célját. Ennek
értelmében az intézmények együttműködését világosan definiálni
kell, mint ahogy az egyéni és irányított beavatkozást is, a felelősség
egyik szolgálatról másikra való áthárítása elkerülésének érdekében.
A párkapcsolati és családon belüli erőszak áldozatai hatékony védelmi
rendszerének létrehozása érdekében szükséges egy folyamatos, többrészlegű
együttműködés kialakítása a védelmi rendszer hordozói között. Ez alatt a
szociális védelmi intézmények, különösen a szociális központ, rendőrség,
ügyészség, vizsgálati bíróságok és egészségügyi intézmények közötti
együttműködést értjük. A védelmi rendszerbe be kell kapcsolni a polgári
egyesületeket is, akiknek programjuk alapján erőszak áldozatai számára nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységei vannak.
A biztonság biztosítása és az áldozat jogainak védelme, mint ahogy az erőszak
megfékezése is elsősorban a rendőrség és az ügyészség feladata, azonnal a
polgároktól, intézményektől, szervektől és szervezetektől, a családon belüli
erőszak fennállásáról kapott információkat követően. A többi szolgálat (szociális,
egészségügyi, oktatási intézmények és hasonló) támogatják az áldozatokat és
biztosítják felépülésüket valamint az erőszakmentes termékeny élet
előfeltételeit.

A nők elleni családon belüli és párkapcsolati
erőszak felismerése és bejelentése
A családon belüli erőszaktól való védelem az erőszak felismerésével kezdődik. Az
erőszak felismerése minden intézmény kötelessége, saját rendszeres
tevékenységeik keretein belül. A felismerés lehet az áldozat bármely védelmi
rendszerhez tartozó intézménynél tett bejelentésének eredménye, vagy egyéb
fizikai, pszichikai erőszak vagy egyéb nyom és megnyilvánulás észrevétele,
bármely hivatali személy vagy szakember, esetleg egy harmadik személy
részéről, aki jelenti az intézménynek az erőszakot.
Mindenki joga és kötelessége az családon belüli erőszakot jelenteni. A családon
belüli erőszak be nem jelentése bűncselekmény. Az a személy, akinek tudomása
van az elkövetett családon belüli erőszak bűncselekményéről, köteles büntető
feljelentést tenni az illetékes intézménynél és szervnél.
A Családjogi törvény szerint, a törvénnyel összhangban mindenkinek joga van a
családon belüli erőszaktól való védelemre. Különösen az egészségügyi dolgozók,
szociális védelem és oktatás szakmunkásai kötelesek a családon belüli erőszakot
jelenteni a rendőrségnek és az ügyészségnek.
A hivatalos adatok szerint a legtöbb esetben maga az erőszak női áldozata jelenti
a családon belüli erőszakot, majd a rendőrség hivatali személyei, a szociális
központ szakmunkásai és a civil társadalom szervezeteiben tevékenykedő
személyek, mint ahogy az egészségügyi dolgozók.
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Azokban az intézményekben és szervezetekben, ahol az alkalmazottak
találkoznak az erőszak áldozataivá vált nőkkel, szem előtt kell tartani azt, hogy az
erőszak nyomai nem csupán sérülések, véraláfutások vagy egyéb fizikai
megnyilvánulás formájában jelentkezhetnek. A szakemberek kötelesek
észrevenni és felismerni az erőszak egyéb jeleit is, és kifejteni gyanújukat annak
jelenlétéről, és azt példaszerűen dokumentálni. Ez akkor érhető el, ha rendszeres
tevékenység végzése és egyéb szolgáltatásnyújtás során megfelelő kérdéseket
tesznek fel, illetve ha elvégzik az erőszak vizsgálatát minden arra utaló
helyzetben. Kivéve azokban az esetekben, ha az erőszak nyomai láthatóak, az
erőszak vizsgálata kötelezően akkor történik, ha létezik az áldozat vagy tanú
meggyőző vallomása, vagy egyéb körülmény van jelen, egészségügyi vagy
pszichikai tünetek, amelyek erőszak jelenlétére utalnak. Amikor csak lehetséges,
megszokott kérdéseket kell feltenni az erőszakról, akár a rendőrség,
egészségügyi szolgálat vagy a szociális központ beavatkozásáról van is szó.
Ezeket a kérdéseket akkor is fel kell tenni, ha a háztartásban nincs felnőtt férfi.
Az erőszak felismerése során egyéb lehetséges jeleket is meg kell vizsgálni az
esetleges áldozat viselkedésében, beleértve a közvetlen és közvetett jeleket is,
amelyek a következők:

− nyugtalanság, a téma kerülése, minimalizálás, olyan kinyilvánítás,
miszerint az erőszak „megérdemelt”,

− félelem kinyilvánítása az erőszakoskodó viselkedésétől és aggodalom
saját biztonságáért,
− félelem a gyermekek elvételétől, félelem attól, nehogy az erőszakoskodó
veszélyeztesse a gyermekeket, a gyermekeknek „mindkét szülőre szükségük
van” álláspont,

−  aggodalom az otthoniakért vagy a családtagokért,
− szégyen és bűnösség kimutatása, az erőszakért való felelősség
átvállalása,
−  rámutatás a gazdasági függőségre, kirekesztettségre és szélesebb családi
kör támogatásának hiányára,

− rendőrségtől és egyéb hatalomtól való félelem.
Tényezők, melyek a családon belüli erőszak különösen komoly
következményeinek kialakulására utalnak:
− többszörös áldozatok,

−  elszenvedett támadás vagy megismételt támadás ugyanarra az áldozatra,
 az áldozat különösen sebezhető családtag csoportjába tartozik
(fogyatékkal élő, pszichikailag megváltozott viselkedésű,
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más szexuális beállítottságú, pszichoaktív anyagoktól függ, idősebb
személyek és egyéb),
− más személyek jelenléte az erőszaknál, pl. rokon, de különösen gyermek
vagy különösen sebezhető családtag,

− az áldozat további megalázása és lealacsonyítása (pl. fényképezés,
másoknak való bemutatása az elkövetett erőszak után és egyéb).

Az erőszak dokumentálása
Minden intézmény, amely olyan információt kap, amely a családon belüli erőszak
elkövetésének alapos gyanújára utal, a megfelelő módon dokumentálja az
információkat, és minden fontos körülményt, amely tudomására jutott.
A dokumentálás célja egy olyan jelentés összeállítása, amely minőséges, pontos
és megbízható információkat tartalmaz az esetről, annak történetéről és
következményeiről.
Az áldozat védelmi eljárására nagyon fontos jelentőséggel bír azon adatok
pontos lejegyzése, amely a következőkre vonatkozik: annak a személynek a
személyazonossága, aki ellen az erőszakot elkövették, azon személyek
személyazonossága, akik közvetlenül vagy közvetetten ki voltak téve az
erőszaknak (pl. gyermekek, rokonok vagy mások), az erőszakot elkövető
személyazonossága, az eset
részletes leírása, és az erőszak története
(előzmények, időtartam, gyakoriság és fokozódás), specifikus rizikófaktorok
leírása, az erőszak következményeinek részletes leírása (esetleges sérülések és
pszichikai állapot), a személy (sérülés) és a tett helyszínének lefényképezése,
közvetlen és közvetett áldozatok és az erőszak körülményeinek tanúi
vallomásainak feljegyzése, szakmai leletek és felmérések, az eset korábbi
bejelentéseiről és a szolgálatok korábbi eljárásairól szóló dokumentáció.
Az erőszak adatainak begyűjtése során szükség van arra, hogy az áldozattal való
beszélgetés az elkövető jelenléte nélkül történjen (külön helyiségekben és
látóhatárán kívül). Nem javasolt a „miért” típusú kérdések használata, mert az ok
keresésére utal, amelyet az áldozat nem kell, hogy értsen, valamint
vádaskodással és bűnösséggel társítható.
Az erőszak adatainak begyűjtése nehéz és érzékeny feladat, specifikus minden
szolgálat számára. Ahhoz, hogy megnövekedjen az adatok megbízhatósága, jól
meg kell ismerni az információforrást, pontos, részletes és érthető kérdéseket kell
feltenni, figyelmesen meg kell figyelni és feljegyezni az áldozat és az erőszak
elkövetőjének kinézetét és viselkedését. Az áldozat következetlensége a
vallomásokban nem feltétlenül azt jelenti, hogy az állítás hamis. A
következetlenség gyakran zavartságból, a kérdés meg nem értéséből,
visszaemlékezésből vagy érzelmi nyugtalanságból fakad, az átélt
megrázkódtatás miatt.
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Tájékozódás az eljárás egyéb résztevőiről
Nagyon fontos, hogy minden lényeges intézmény alkalmazottai tisztában
legyenek a családon belüli erőszak jelenségével, valamint, hogy pontos és
konkrét információkkal rendelkezzenek, hová és hogyan lehet az áldozatot más
szolgálathoz és közösségi szolgáltatásnyújtóhoz utalni.
Az erőszak áldozata számára meg kell adni minden szükséges támogatást,
ahhoz, hogy felbátorodjon a segítség elfogadásához, valamint hogy lépéseket
tegyen biztonsága érdekében. Fontos egy bizalmas kapcsolat kialakítása, és
egyértelműen rá kell mutatni arra, hogy az erőszak elfogadhatatlan viselkedési
forma, és az erőszakért mindig az erőszakoskodó a felelős, nem az áldozat.
Szükséges teljes információkat adni az intézkedésekről, folyamatokról és azok
kimeneteléről, mint ahogy az elérhető erőforrásokról az áldozat és egyéb
veszélyeztetett családtag segítségére és támogatására.
Minden esetben szükséges, hogy az áldozat részletes információt kapjon a
segítségnyújtással
és
biztonsággal
foglalkozó
résztvevőkről
és
szolgáltatásokról a közösségben. A lehetőségekhez mérten az áldozat kap egy
ismertető füzetet, amely tartalmazza az áldozat számára fontos információkat.
Ez magába foglalja a következő résztvevők címét, telefonszámát és egyéb
részleteket róluk: rendőrállomás, szociális központ, egészségügyi intézmény,
SOS telefon az erőszak áldozatai részére, befogadóállomás (biztonságos ház)
és egyéb közösséghez tartozó szervezetről, amelyek a családon belüli
erőszakra és a nők elleni erőszakra szakosodtak.
Miután megbeszélés történt a női áldozattal, kapcsolatot lehet teremteni a
felsorolt szolgálatok egyikével, a megfelelő segítségnyújtás és egy biztonsági
terv kidolgozása érdekében.
A résztvevőknek részt kellene venni egy közös írásos tájékoztató
összeállításában, amelyben leírják a családon belüli és párkapcsolati erőszak női
áldozatai alapvető jogait és védelmi lehetőségeit. Ezt a tájékoztatót a családon
belüli és párkapcsolati erőszak női áldozataival először kapcsolatba lépő szerv,
szervezet és intézmény alkalmazottai azonnal kézbesítenék az áldozatnak.
Azokban a közösségekben, amelyben kisebbségi nyelvek is hivatalos
használatban vannak, a tájékoztatót a közösségben hivatalos használatban lévő
kisebbségi nyelven is ki kellene nyomtatni.
A családon belüli erőszak áldozataivá vált nők védelmi és támogatási
rendszeréhez tartozó minden intézmény gondoskodik arról, hogy értesítse az
áldozatot az intézkedésekről és az áldozat jogairól, amelyre az eljárás minden
szakaszában jogosult.
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Tudatfelkeltés és az áldozat felerősítése
Amennyiben az erőszak áldozata nem kíván az erőszakról beszélni, tiszteletben
kell tartani döntését. Ekkor az áldozatnak világosan a tudatára kell adni, hogy
más esetben is kérhet segítséget, tájékozódhat az esetleges kockázatokról és az
elérhető segítségforrásokról. Kötelezően dokumentálni kell minden adatot,
amelyhez az áldozat vagy más bekapcsolt személlyel való beszélgetést során
jutottak, valamint minden intézkedési eljárást.
Ha a beszélgetés alapján világossá válik, miszerint a nők elleni családon belüli
erőszaknak gyermekek és egyéb különösen érzékeny családtagok is ki vannak
téve, az esetet kötelezően jelenteni kell a szociális központnak.

Eljárásmód közvetlen erőszak veszélye
esetén
Ha a rendelkezésre álló ismeretek rámutatnak arra, hogy az áldozat vagy egyéb
családtag élete és biztonsága komoly közvetlen veszélyben van, hivatalból
eljárást kell indítani. Ahhoz az ismerethez, miszerint komoly közvetlen veszély áll
fenn, az áldozat vallomása és viselkedése, az erőszakoskodó vallomása és
viselkedése, az erőszak nyomai és a helyszínelés alapján juthatunk.
Az a hivatali személy, akinek rendszeres tevékenysége végzése során jut
tudomására a közvetlen erőszak veszélye, a törvénnyel összhangban kell, hogy
eljárjon, és az áldozat erőszaktól való védelmére irányuló indítványozó
tevékenységeket kell, hogy folytasson. Ilyen esetekben haladéktalanul jelenteni
kell a rendőrségnek az erőszak veszélyéről rendelkezésre álló ismereteket.

Biztonsági kockázatok felmérése
A nők elleni családon belüli és párkapcsolat erőszak komoly közvetlen veszélyére
utaló körülmények a következők, vagy leggyakrabban a felsorolt tényezők
kombinációja: gyilkossággal vagy öngyilkossággal való fenyegetőzés az
erőszakoskodó részéről, fegyvertartás, válás vagy elhagyás, illetve az
erőszakoskodó partnertől való eltávolodás, az áldozat öngyilkossági gondolatai
és viselkedése, előzőleges erőszakos összetűzések, mentális betegség jelenléte,
pszichoaktív anyagokkal való visszaélés, az áldozat, családja vagy barátai
követésének, megfigyelésének és zaklatásának fokozódása, féltékenység, a
gyermek gyámsága vagy a családon belüli erőszakot elkövető szülő és a
gyermek személyes kapcsolata fenntartása körüli összetűzés, az elkövető
bűncselekményi története, függetlenül attól, erőszakkal kapcsolatos-e vagy sem,
bírósági védelmi intézkedések fennállása és azok be nem tartásának története,
az áldozat félelemélménye, és az erőszak megtörténésének vagy
megismétlődésének kockázatfelmérése.

3

Általános protokoll a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
esetén történő eljárásról és az intézmények, szervek és szervezetek
együttműködéséről

Rendőrségnél és ügyészségnél való jelentés
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszakot az törvénnyel
összhangban jelenteni kell a rendőrségnek és az ügyészségnek. A védelmi
rendszerhez tartozó résztvevők minden helyzetben fel kell, hogy mérjék az
áldozatra való veszélyt és eljárásaikat az áldozat maximális biztonságához kell
igazítaniuk.
A rendőrség minden olyan esetben, ahol a családon belüli erőszak elkövetésének
alapos gyanúja áll fenn, értesíti az illetékes ügyészséget, és kézbesít egy tettről
vagy a gyanúsított ellen tett büntető feljelentésről szóló jelentést, a
büntetőeljárásról szóló törvénykönyv rendeleteivel összhangban. A büntető
feljelentés megalapozottságát kizárólag az ügyész méri fel.

Kereset benyújtása a családon belüli erőszaktól
való védelmi intézkedések kiszabására
Ahhoz, hogy sürgős védelmet biztosítsanak a családon belüli és párkapcsolati
erőszak áldozatává vált nők és az erőszaknak kitett többi családtag számára, az
ügyészség és a gyámhatóság a törvénnyel összhangban keresetet nyújt be a
családon belüli erőszak védelmi intézkedései kiszabására.
A családon belüli erőszaktól való védelemre kiszabott intézkedések tiszteletben
tartásának követésénél a védelmi rendszerhez tartozó résztvevők információkat
cserélnek, és megfelelő intézkedésekbe kezdenek a törvénnyel összhangban.

Az áldozatnak való segítségnyújtás és követés
Az áldozattal kapcsolatba kerülő hivatali személyek hatáskörükön belüli
szükséges segítséget és támogatást nyújtanak, és biztosítják a megfelelő újbóli
kapcsolatteremtést és követést. Az erőszak áldozataivá vált nők és az erőszaknak
kitett egyéb családtagok védelmi intézkedései és szolgáltatásai megtervezésére
össze kell hívni egy értekezletet. Az értekezletet az esetvezető hívja össze (a
szociális központ hivatali személye), kivéve, ha nincs másként megbeszélve.
Minden résztvevő az együttműködésen keresztül hozzájárul egy összevonó
szolgáltatások egyéni tervének kidolgozásához, amely teljes körű, összefüggő,
hatásos és hatékony védelmet biztosít a női áldozat és családja nem
erőszakoskodó tagjai számára. A védelmi tervnek biztosítania kell az áldozat
biztonságát, az erőszak megfékezését, és hogy az ne ismétlődjön meg, az áldozat
jogainak védelmét, szabad döntéshozatalát saját legjobb érdekében,
szolgáltatásokat, melyek felépülésére, felerősödésére és önállóságára szolgálnak.
A tervezett intézkedéseket egymás között jól össze kell hangolni, és az áldozat
másodlagos kiszolgáltatottsága elkerülésére irányítani.
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A szolgáltatásnyújtás nem függhet attól, az áldozat készen áll-e büntető
feljelentést tenni vagy az elkövető ellen tanúskodni vagy sem.
A családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozataivá vált nők védelmi tervével
meghatározzák a követési tervet valamint a tervezett és foganatosított
intézkedések megfelelőségének felbecslését, beleértve az újbóli felmérés
határidejét is. Ezeket a folyamatokat szintén a résztvevők együttműködésével
(irányított akció) kell vezetni.
A felmérés eredményeitől függően kell határozatokat hozni az intézkedések
felülvizsgálatáról (amennyiben a tervezett intézkedések nem a várt eredményt
adták), és a további védelmi intézkedésekről és követésről. Ha elérték az védelmi
célt, elsősorban a biztonságot, felépülést és felerősödést, határozatot lehet hozni
az eset lezárásáról.
Minden intézmény gondoskodik arról, hogy ingyenes jogsegélyt biztosítson a
családon belüli erőszak áldozatává vált nő számára, ingyenes jogsegélyt nyújtó
intézményen keresztül (helyi önkormányzati szerv, ügyvédi kamara vagy
egyesület).

10. Az Általános protokoll alkalmazásának
megvalósítása és követése
Az általános protokoll megismerése
Minden családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatává vált nők védelmi
eljárásában résztvevő megismerteti alkalmazottaival annak tartalmát és
tevékenységeit, amelyeket végre kell hajtani annak megvalósítása és követése
érdekében.

Külön protokollok meghozatala
Az Általános protokoll következetes alkalmazása érdekében minden résztvevő
egy külön protokollt hoz a nők családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén
történő eljárásról, az általános protokoll meghozatalától számított 12 hónapon
belül, amelyeket össze kell hangolni ennek a protokollnak a tartalmával.
A hatékony többrészlegű együttműködés megvalósítása érdekében szükséges,
hogy a belügyi, szociális védelmi, egészségügyi és igazságügyi ügyletek
hatáskörével rendelkező minisztériumok:

−  külön protokollal részletesen kidolgozzák a belső eljárásokat, minden
egyes rendszeren belül, az Általános protokoll alapelveivel és céljaival
összhangban,
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Általános protokoll a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
esetén történő eljárásról és az intézmények, szervek és szervezetek
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− saját illetékességein belül javasolják az intézményeknek és egyéb
szervezeteknek, hogy részletesen dolgozzák ki a saját eljárásmódjukat, a nők
családon belüli és párkapcsolati erőszaktól való hatékonyabb védelme
érdekében,

− ösztönözzék egy helyi jellegű intézmények és olyan szervezetek közötti
együttműködésről
szóló
megállapodás
megkötését,
amelyek
együttműködése szükséges a nők családon belüli és párkapcsolati erőszaktól
való védelem hatékony megvalósításához és végrehajtásához. Az
együttműködés javítására és ennek a protokollnak alkalmazására szolgáló
intézkedéseket és terveket, a helyi önkormányzati szinten lévő különböző
intézmények képviselői számára szervezett összejövetelen kellene megvitatni.

Az Általános protokoll és a külön protokollok
alkalmazására szolgáló képzés
Minden résztvevő hosszantartó képzési folyamatot biztosít az alkalmazottai
számára, a családon belüli erőszakkal foglalkozó intézmények alkalmazottai
szakismeretének fejlesztése és fenntartása érdekében. A fejlesztési program és az
alkalmazottak képzése ezen általános protokoll elveivel összhangban fog
történni.
A résztvevők saját lehetőségeikkel összhangban biztosítanak megfelelő számú és
felépítésű képzést a rendszer intézményeiben, a nők elleni családon belüli és
párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásról szóló általános és külön protokoll
alkalmazására. A rendőrség, ügyészség, szociális központ és egészségügyi
intézmények alkalmazottai alapvető tudással kell, hogy rendelkezzenek a nők
családon belüli és párkapcsolati erőszakáról és, ismerniük kell az általános
protokoll szerinti eljárást.
A résztvevők lehetőségeikhez mérten külön egyéneket vagy csapatokat
(specializált képzés) képeznek ki, hogy ennek a protokollnak az elveivel
összhangban járjanak el, a nők elleni családon belüli erőszak esetén.

A protokoll alkalmazásának követése
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén történő eljárások
előmozdítása érdekében, azok a minisztériumok, amelyek hatáskörébe tartoznak
a belügyi, szociális védelmi, egészségügyi és igazságügyi ügyletek, követni fogják
az általános és külön protokoll alkalmazását, mint ahogy az eljárás eredményét is.
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11. A családon belüli erőszak eseteiről szóló
adatok nyilvántartása
A családon belüli erőszak áldozataivá vált nők védelmi rendszeréhez tartozó
résztvevők a törvénnyel előírt módon fogják nyilvántartani a családon belüli
erőszak eseteit.
A résztvevők követni fogják a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak
esetén történő eljárások eredményeit, és biztosítják az adatok feldolgozását,
valamint az azokhoz való nyilvános hozzáférést.
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