EURÓPA TANÁCS
MINISZTERI BIZOTTSÁGA
R (85) 4. számú Ajánlás
a családon belüli erőszakról*
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság a miniszteri megbízottak 1985. március 26-án tartott 283.
értekezletén)

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabálya 15.b pontja alapján,
Figyelembe véve, hogy a család a demokratikus társadalom alapvető szervezeti egysége;
Figyelembe véve, hogy a család védelme szükségessé teszi tagjainak az erőszak bármely formájával
szembeni védelmét, ami egymás- között túlságosan gyakran előfordul;
Figyelembe véve, hogy erőszak nyilvánul meg bármely cselekményben vagy mulasztásban, amely
veszélyezteti az életet, egy személy fizikai vagy pszichológiai integritását vagy szabadságát vagy,
amelyik súlyos veszélyt jelent a személyiség fejlődésére;
Figyelembe véve, hogy ez az erőszak különösen a gyermekeket, valamint az asszonyokat érinti,
azonban különböző módon;
Figyelembe véve, hogy a gyerekek feljogosítottak a társadalom részéről különös védelemre a
megkülönböztetés, vagy elnyomás bármelyik formájával szemben és személyiségük a családon vagy
más intézményen belüli minden megkárosításával szemben;
Figyelembe véve, hogy ez érvényes a nőkre is, akik bizonyos tényleges egyenlőtlenség alanyai, amely
megakadályozza őket abban, hogy azt az erőszakot, melynek ők az áldozatai bejelentsenek;
Figyelembe véve a házastársak egyelősége a polgári jogban tárgyú döntést (Resolution) (78)37;
Figyelembe véve a gyermekeknek a rossz bánásmóddal szembeni védelmére vonatkozó Ajánlást
No.R (79)17;
Figyelembe véve az Európa Tanács 4. Kriminológiai Kollokviumának a gyermekekkel szemben a
családon belül tanúsított rossz bánás- módra vonatkozó eredményeit;
Figyelembe véve az Európa Tanács Tanácsadó Testületének (Assembly) a fiataloknak a rossz
bánásmóddal szembeni védelme tárgyában,
Javasolja, hogy a tagállamok kormányai:
Tekintetbe véve a családon belüli erőszak megelőzését:
l. Hívják fel a széles közvélemény figyelmét a családon belüli erőszak súlyosságára és különleges
jellemzőire, tekintetbe véve a célba vett módszerek támogatását és ennek a jelenségnek a kezelését;
2. Segítsék elő a családok között a szociális és családi kapcsolatokra vonatkozó ismereteknek és
tájékoztatásnak az elterjesztését, a lehetséges konfliktus-helyzeteknek a korai vizsgálatát, és a
személyek közötti és családon belüli konfliktusoknak a kiegyenlítését.
3. Biztosítsák a szükséges hivatásos gyakorlatot mindazoknak, akik családon belüli erőszak esetén a
közbeavatkozásért felelősek, különösen azoknak, akik beosztásuknál fogva abban a helyzetben
vannak, hogy vizsgálják ezeket az ügyeket, vagy foglalkozzanak ezek áldozataival.
4. Szervezzék meg és bátorítsák olyan ügynökségek, szövetségek vagy alapítványok felállítását és
munkájuknak a támogatását, amelyeknek a célja az, hogy segítsék és támogassák a családon belüli
erőszakos helyzetek áldozatait, alapos figyelemmel a saját és más személyek magánéletére.

5. Állítsanak fel adminisztratív részlegeket, vagy a kérdések- kel sokoldalúan foglalkozó testületeket
azzal a céllal, hogy azok kísérjék figyelemmel a családon belüli erőszak áldozatait, és azzal a
felhatalmazással, hogy foglalkozzanak ilyen ügyekA jogosítványuk kiterjedhet az alábbiakra:
Fogadják el a családon belüli erőszakos cselekményekre vonatkozó jelentéseket;
Szervezzék meg az áldozatok kívánságára orvosi vizsgálatukat;
Segítsenek, gondoskodjanak és adjanak tanácsot a családon belüli erőszak ügyében érdekelt
különböző feleknek, ezen felül hajtsanak végre szociális vizsgálódásokat;
Továbbítsák vagy a család - és - gyermekbíróságokhoz vagy a vádképviselet szerveihez azokat az
információkat, amelyeket a részleg vagy a szervezet ezen hatóságok egyikének vagy másikának
szükségesnek tart átadni;
6. Dolgozzanak ki a részlegek vagy testületek részére szigorú szabályokat azon információk
közzétételével kapcsolatban, amelyekkel a hatalmuk gyakorlása közben kapcsolatba kerülnek;
II. Tekintetbe véve a családon belül elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozó jelentéseket;
7. Körözzenek információkat olyan személyekről, akik ajánlatosak és elérhetőek, és akik tisztában
vannak a családon belüli erőszak eseteinek az illetékes hatóságokhoz történő bejelentésével,
különösen akik a 4. és 5. pontban említésre kerültek, vagy közvetlenül közbelépnek a veszélyben levő
személyek segítésére;
8. Mérjék fel meghatározott foglalkozási ágak tagjaira vonatkozó titoktartási kötelezettség eltörlésének
a lehetőségét, hogy lehetővé tegyék a számukra az 5. pontban fentebb említett szervek részére a
családon belüli erőszak ügyeire vonatkozó bármely információ feltárását;
III. Tekintettel a családon belüli erőszakot követő állami beavatkozásra:
9. Tegyenek lépéseket annak a biztosítására, hogy a családon belüli erőszak eseteiben a szükséges
intézkedéseket gyorsan meg lehessen tenni, akkor is ha ideiglenesek; hogy támogassák az áldozatot,
és előzzék meg a hasonló incidensek előfordulását;
0. Tegyenek intézkedéseket annak a biztosítására, hogy a társak (couple) közötti konfliktusokat
eredményező bármely ügyben elérhetők legyenek a gyermekeket bármely erőszak ellen védő
intézkedések, amelyeknek ki vannak téve a konfliktusok során, és amelyek súlyosan veszélyeztethetik
személyiségük fejlődését;
11. Tegyenek intézkedéseket annak a biztosítására, hogy az áldozatok érdekei ne károsodjanak a
polgári, adminisztratív vagy büntető következmények eredményeként, tudni kell, hogy a büntetőjogi
következmények csak végső soron alkalmazandók;
12. Vizsgálják felül a gyermekek megbüntetésére vonatkozó törvényeiket abból a célból, hogy
korlátozzák vagy valójában megtiltsák a testi büntetést akkor is, ha ennek az eltiltásnak a megszegése
nem szükségszerűen vonzza maga után a büntetőjogi büntetést;
13. Tanulmányozzák annak a lehetőségét, hogy a családon belüli erőszak ügyeivel csak a
vádhatóság, a nyomozóhatóság, vagy a tárgyaló bíróság különleges szakértelemmel rendelkező tagjai
foglalkozzanak;
14. Tegyenek lépéseket annak a biztosítására, hogy általános szabályként ilyen ügyekben pszichoszociális vizsgálatot végezzenek. Különösen a vizsgálat által feltártak talaján és az áldozat érdekét és
a család gyerekeinek a védelmét szolgáló feltételekkel összhangban a nyomozóhatóságok és a
bíróság legyenek képesek javasolni, vagy igénybe venni a nem büntető jellegű intézkedéseket,
különösen amikor a gyanúsított vagy a vádlott egyetért azzal, hogy alávesse magát az illetékes

szociális, orvos-szociális, vagy próbára bocsátó hatóság felülvizsgálatának;
15. A családon belüli erőszak ügyeiben csak akkor folytassanak eljárást, ha az áldozat így kívánja,
vagy a közösség érdeke ezt kívánja;
16. Tegyenek intézkedéseket annak a biztosítására, hogy védelmet biztosítsanak bármely külső
befolyással szemben a családon belüli erőszak ügyeiben tanúbizonyítékot nyújtó családtagoknak.
Különösen a fiataloknak kell segítséget nyújtani alkalmas képviselő segítségével. Ezen bizonyítékok
erejét nem szabad csökkenteni az esküre vonatkozó szabályozással;
17. Vegyék tekintetbe a családon belül elkövetett bűncselekmények speciális büntetőjogi
szabályozásának az ajánlatát
* Amikor a jelen Ajánlást elfogadták, az Egyesült Királyság képviselője a miniszteri megbízottak
értekezletére vonatkozó Eljárási Szabályok 10. 2/c pontja alapján fenntartotta a kormánya részére a
jogot, hogy egyetértsen; vagy sem a Javaslat I. pont 5 pontjával.
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