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Az Európa Tanács (www.coe.int) 

Az Európa Tanács a kontinens legrégibb politikai szervezete. Az 
1949-ben alapított szervezetben több mint 800 millió európait 
képviselő 46 tagállam tömörül, öt állam (Kanada, a Vatikán, Japán, 
Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok) pedig megfigyelői 
státusszal rendelkezik. 

A szervezet fő célkitűzései: 

− az emberi jogok, a parlamentáris demokrácia és a 
törvényesség védelme az összes tagállamban; 

− kontinens szintű megállapodások kidolgozása a tagországok 
társadalmi és jogi gyakorlatainak közelítése érdekében; és 

− a közös értékeken nyugvó és a különböző kultúrákon átívelő 
európai identitás tudatosítása. 

1990 novembere óta, amikor a 21 közép- és kelet-európai ország 
csatlakozásával az Európa Tanács páneurópaivá vált, a szervezet 
legfőbb feladatának tekinti, hogy Európa posztkommunista 
demokráciáinak politikai támaszt nyújtson, fellépjen az emberi 
jogok védelmében, és segítse, hogy a gazdasági reformmal 
párhuzamosan a politikai, jogi és alkotmányos reform is 
megvalósuljon, továbbá biztosítsa a know-how-t olyan területeken, 
mint az emberi jogok, helyi demokrácia, oktatás, kultúra és 
környezetvédelem. 

Az Európa Tanács állandó székhelye Strasbourg (Franciaország). 
Az Alapokmányban meghatározott főbb szervei: a Miniszterek 
Bizottsága, amelynek tagjai a tagállamok külügyminiszterei és a 
Parlamenti Közgyűlés, amelyet a nemzeti parlamentek küldöttségei 
alkotnak. 



Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlését 
(http://assembly.coe.int) alkotó 630 nő és férfi évente négy 
alkalommal elhagyja a szervezet tagállamainak parlamentjeit, hogy 
itt találkozzanak egymással és megvitassák az aktuális kérdéseket, 
cselekvésre szólítsák fel az európai kormányokat és 
beszámoltassák őket. Az általuk képviselt 800 millió európai 
nevében szólalnak fel bármely általuk választott témáról, és az 
európai kormányok – amelyeket ez Európa Tanácsban a 
Miniszterek Bizottsága képvisel – kötelesek a kérdésekre választ 
adni. Ezek a parlamenti képviselők alkotják a nagy Európa 
demokratikus lelkiismeretét. 
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A Parlamenti Közgyűlés elnökének 
bevezetője 

A nőkkel szembeni családon belüli erőszak az emberi méltósággal 
szembeni súlyos támadás, amely megakadályozza, hogy a nők 
élhessenek az Emberi Jogok Európai Egyezményében, valamint az 
Európa Tanács és az Egyesült Nemzetek Szervezetének idevágó 
nemzetközi jogintézményeiben megjelenített alapvető jogaikkal. 
Ezeket a jogsértéseket csendben, gyakran általános közönytől 
övezve követik el az európai otthonokban. Függetlenül attól, hogy 
nemzeti, regionális vagy helyi szinten választott képviselők vagy 
egyszerű állampolgárok vagyunk-e, a probléma mindannyiunkat 
érint. Egyéni és kollektív felelősségünk, hogy megtörjük a csendet 
és fellépjünk az Európa Tanács által védelmezett értékek 
képviseletében. 

A nőkkel szemben családon belül elkövetett erőszak forrása az, 
hogy a nők férfiakénál alacsonyabb társadalmi pozíciója a nők és 
lányok súlyos megkülönböztetéséhez vezet a családokban és 
nagyobb közösségekben. Olyan fokozódó problémáról van szó, 
amely az Európa Tanács összes tagállamát érinti. És bár a 
rendelkezésre álló statisztikai adatok csak a családon belüli 
erőszak bizonyított eseteit tükrözik, a számok aggodalomra adnak 
okot, és bizonyítják, hogy a nők elleni családon belüli erőszak, 
legyen az testi, szexuális, lelki, vagy gazdasági függőségből 
származó, a földrajzi, életkori vagy etnikai háttértől függetlenül 
mindenféle családi kapcsolatban és társadalmi környezetben 
előfordul. 

A parlamenti képviselők rendkívül fontos szerepet tölthetnek be 
abban, hogy végre megváltozzék az emberek hozzáállása ehhez a 
problémához: megalkothatják azokat a jogszabályokat, amelyek a 
családban elkövetett erőszakot az emberi méltóság elleni súlyos, 
elfogadhatatlan támadásnak minősítik és büntetik, támogatást 
nyújthatnak a legvédtelenebbek számára – még a magánszférában 
is –, megerősíthetik az áldozatok jogait, valamint a megelőzést, és 
a társadalmi tudatosságot javító intézkedéseket hozhatnak. 
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A fenti okok miatt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
„Parlamentek együtt a nőkkel szembeni családon belüli erőszak 
ellen” elnevezéssel projektet indított a tagállamok és a megfigyelői 
státusszal rendelkező országok parlamentjeivel és különböző 
regionális és nemzetközi parlamentáris közgyűlésekkel (az Európai 
Parlamenttel, az Északi Tanáccsal és az Interparlamentáris 
Unióval) együttműködve. A projekt az Európa Tanácsnak a nők 
elleni erőszakkal – ideértve a családon belüli erőszakot is – 
szembeni fellépés jegyében indított kampányához (2006–2008) 
illeszkedik, amelyről az Európa Tanács harmadik állam- és 
kormányfői csúcstalálkozóján született döntés Varsóban, 2005 
májusában. 

Ez a kézikönyv a gyakorlatban is jól használható eszköz a 
parlamenti képviselők kezében, ameyl konkrét ötletekkel szolgál 
azoknak, akik szeretnék támogatni a kampányt és fellépni a nőkkel 
szembeni családon belüli erőszakkal szemben. A kézikönyvben 
megtalálható a probléma áttekintése, gyakran ismételt kérdések és 
válaszok, a parlamenteknek szóló bevált gyakorlatok ismertetése, 
és az Európa Tanács legfontosabb idevágó kiadványainak 
jegyzéke. 

Törjük meg a csendet parlamentjeinkben és vegyük fel 
határozottan a harcot a nők elleni családon belüli erőszakkal 
szemben. 

René van der Linden 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Elnöke 
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A probléma áttekintése 

A nők elleni erőszak meghatározása
1

 

„A nők elleni erőszak” fogalma kiterjed az összes olyan nemi 
alapon elkövetett erőszakos cselekedetre, ami a nőknek testi, 
szexuális vagy lelki sérülést illetve szenvedést okoz, vagy okozhat. 
A nők elleni erőszak magában foglalja az ilyen cselekedetekkel 
való fenyegetést, a kényszer alkalmazását és a személyes 
szabadságtól való önkényes megfosztást is mind a köz- mind a 
magánéletben. 

A meghatározás vonatkozik egyebek között a családban és az 
otthoni környezetben történő erőszakra, ideértve a fizikai és 
mentális agressziót, az érzelmi és pszichológiai bántalmazást, a 
szexuális visszaélést és a nemi erőszakot, az incesztust, a 
házastárs, állandó vagy alkalmi partner illetve lakótárs által 
elkövetett nemi erőszakot, a „becsületgyilkosságot”, a női nemi 
szerv megcsonkítását, és más, a nőket veszélyztető hagyományt, 
mint például a kényszerházasságot. 

A családon belüli erőszak az emberi méltóság elleni támadás 

Nemzetközileg elfogadott az a szemlélet, hogy a nőkkel szembeni 
erőszak, ami magában foglalja a családon belüli erőszakot is, sérti 
az emberi méltóságot. Olyan globális problémáról van szó, amit 
több nemzetközi konferencián és nemzetközi dokumentumban is 
elemeztek (ENSZ Emberi Jogi Világkonferencia, Bécs, 1993; az 
ENSz Közgyűlésének nyilatkozata a nőkkel szembeni erőszak 
felszámolásáról, 1993. december 20.; az ENSZ IV. 
Nőkonferenciája, Peking, 1995). Az erőfeszítések egyik 
eredménye, hogy létrejött a nőkkel szembeni erőszakkal, ennek 
okaival és következményeivel foglalkozó ENSZ különmegbízottat 
neveztek ki. A a jelenlegi különmegbízott, Yakin Ertürk álláspontja 
szerint a felszámolására tett évtizedes erőfeszítések ellenére a 

                                                 
1
 Forrás: A Miniszterek Bizottságának Ajánlása (Rec(2002)5) a tagállamoknak a 

nők erőszakkal szembeni védelméről, Függelék. 
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nőkkel szembeni erőszak továbbra is „talán a legelterjedtebb 
emberijog-sértés”. Az Európa Tanács is hosszú évekig dolgozott a 
probléma különböző emberi jogi aspektusain. 2002. április 30-án a 
Miniszterek Bizottsága ajánlást fogadott el (Rec(2002)5) a nők 
elleni erőszakkal szembeni fellépésről, amely keretet biztosít a 
kérdés átfogó megközelítésére.  

A Családon belüli erőszak elterjedtsége Európában  

1995 óta egyre több tagállamban készítettek átfogó felmérést a 
nőkkel elleni erőszak elterjedtségének megállapítására 
(prevalencia: az erőszakos cselekményeket elszenvedett nők 
aránya a teljes népességben). Az adatok az alkalmazott 
módszertől függően eltérőek, de kijelenthetjük, hogy a 
tanulmányozott országokban élő nők mintegy egyötöde–
egynegyede legalább egyszer szenvedett el fizikai erőszakot felnőtt 
élete során, és több mint egytizedük vált erőszakos szexuális 
visszaélés áldozatává. Az elkövetők általában az áldozatok 
közvetlen környezetében élő férfiak – leggyakrabban partnerek 
vagy volt partnerek. Magas azoknak a nőknek a száma, akik 
félelemmel, kétségbeeséssel és nagyon gyakran 
egészségkárosodással járó családon belüli bántalmazást, azaz 
ismétlődő fizikai, lelki és szexuális erőszakot szenvednek el. A 
számos országban jelenleg is folyó vizsgálatok adatai szerint a nők 
12–15%-ának volt olyan párkapcsolata 16 éves kora után, ahol 
családon belüli bántalmazást szenvedett el. A korábbi, az 
áldozattal már nem együttélő partner által elkövetett fizikai és 
szexuális erőszak előfordulási aránya ennél sokkal magasabb, ami 
azt mutatja, hogy a veszély még akkor is fennáll, amikor a nők már 
véget vetettek a bántalmazó kapcsolatnak.2 Ezek az adatok 
azonban nem tükrözik a nők ellen családon belül elkövetett 
erőszak teljes valóságát, csupán a jéghegy csúcsát mutatják meg. 

                                                 
2
 Forrás: Az ET nemek között egyenlőséggel foglalkozó állandó bizottsága 

(CDEG 2006., 3.) A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés: összefoglaló 
tanulmány az Európa Tanács tagállamaiban bevezetett intézkedésekről, Dr Carol 
Hagemann-White, Osnabrücki Egyetem, Némertország, Emberi Jogok 
Főigazgatósága, Strasbourg, 2006., 9-10.o. 
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A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés – Az 
államok pozitív kötelezettsége 

Az Európa Tanács valamennyi tagállama ratifikálta a nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
felszámolásáról szóló ENSZ egyezményt (CEDAW). A nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozó ENSZ 
bizottság, amely az egyezmény betartását ellenőrzi, 12. Általános 
Ajánlásában (1989. március 6.) rámutatott, hogy az egyezményt 
aláíró államoknak fel kell lépniük a nők védelmében a családon 
belüli erőszak minden fajtája ellen. 

19. Általános Ajánlásban (1992. január 29.) a Bizottság rámutatott 
arra is, hogy „Az általános nemzetközi jog és a kifejezetten emberi 
jogi egyezményekkel értelmében az államok felelőssé tehetők a 
magán elkövetők cselekményeiért is, ha nem tesznek mindent a 
jogsértések megelőzésére, az ilyen cselemények kivizsgálására és 
megbüntetésére, valamint a jóvátétel biztosítására.” Ennek 
megfelelően a Bizottság ajánlása szerint „a részes államok 
hozzanak megfelelő és hatékony intézkedéseket a nemi alapon 
elkövetett erőszak minden formájának felszámolására, függetlenül 
attól, hogy egyének vagy a köz által elkövetett erőszakról van-e 
szó”. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága rendszeresen emlékezteti az 
Európa Tanács tagállamait arra, hogy az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének megfelelően meg kell alkotniuk, és végre kell 
hajtaniuk azokat a törvényeket, amelyek biztosítják az 
Egyezményben felsorolt jogok érvényesülését, azaz az államok 
többek között „olyan intézkedéseket foganatosítanak, amelyek 
biztosítják a magánélet tiszteletben tartásához való jogot az 
egyének egymás közötti kapcsolataiban is.”3 

Végezetül, az Európa Tanács a nők és férfiak közötti egyenlőségről 
szóló III. konferenciáján (Róma, 1993. október 21-22.) elfogadott 
nyilatkozat rámutat, hogy „az államok kötelesek felelősséget 

                                                 
3
 Forrás: ECHR, az X és Y kontra Hollandia ügyben 1985. március 26-én hozott a 

89/78/80. sz. ítélet, valamint ECHR, az M. C. kontra. Bulgária ügyben 2003. 
december 4-én hozott 39272/98. sz. ítélet. 
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vállalni a köztisztviselők erőszakos cselekményeiért, és 
felelősséggel tartozhatnak a magánszemélyek által elkövetett 
erőszakos cselekményekért is, ha az állam nem intézkedik kellő 
gondossággal a jogsértések megelőzése és az erőszakos 
cselekedetek kivizsgálása, megbüntetése és az áldozatok 
támogatása érdekében”. 

A családon belüli erőszak költségei 

A nemi alapú erőszak nem csak a közvetlen áldozatokat, hanem az 
egész közösséget érinti. A nemi alapon elkövetett erőszak anyagi 
vonzata komoly terhet jelent a társadalom, a kormány, az egyének, 
a szervezetek és a vállalkozások számára. Ez az egyik oka annak, 
hogy sürgős megoldást igénylő közügyként kezeljük a nők elleni 
erőszak jelenségét. 

Az Európa Tanács néhány tagállama felbecsülte a felmerülő 
költségeket. A legtöbb kutatás a nők ellen a családon belül 
elkövetett erőszakra fókuszál: a férfiak által elkövetett fizikai, lelki 
és szexuális erőszakra, amelynek nők az áldozatai. A költségek 
széles körben jelentkeznek: az egészségügyi és szociális ellátás, a 
gazdaság, a rendőrség, a büntető és a polgári igazságszolgáltatás 
valamint a lakásügy területén. Mivel a vizsgálatok módszerei 
országról országra változtak, nehéz általános tanulságokat levonni. 
A kutatásokból kiderült azonban, hogy átlagosan 40 euróra tehető a 
nők elleni családon belüli erőszak egy főre eső éves költsége. Más 
szóval egy 10 millió lakossal rendelkező országnak évente mintegy 
400 millió eurójába kerül a beavatkozás, a rendőri intézkedés és az 
igénybe vett egészségügyi ellátás. Az Európa Tanács országainak 
teljes területén pedig legalább 33 milliárd euróra rúgnak a családon 
belüli erőszak éves költségei.4 

 

                                                 
4
 Forrás: CDEG (2006.) 3., idézett mű.,10-12.o. 
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Javaslatok 

A parlamenti képviselők döntő szerepet játszhatnak a nők elleni 
erőszak megszüntetésében azáltal, hogy aktívan és elkötelezetten 
támogatják a megelőzést, az áldozatok és túlélők segítését, 
felhívják a társadalom figyelmét az emberi méltóság sérelmére és 
kriminalizálják a családon belüli erőszakot. A politikai akarat 
elengedhetetlen ahhoz, hogy véget vessünk a családon belüli 
erőszaknak és megváltoztassuk az emberek mentalitását.  

Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a parlamenti 
képviselők fellépjenek a nők ellen a családon belül 
elkövetett erőszakkal szemben 

Egyértelmű és határozott állásfoglalás 

 
� Elengedhetetlen, hogy parlamenti vitát szervezzenek a 

családon belüli erőszak elleni fellépésről. 
� Nyilvános és parlamenti vitákat szervezhetnek annak 

érdekében, hogy a problémára irányítsák a figyelmet, és 
parlamenti meghallgatásokat szervezhetnek a releváns 
jogszabályok és intézkedések áttekintésére, valamint 
hatékonyságuk értékelésére. 

� Nyilvános politikai állásfoglalást adhatnak ki a családon belüli 
erőszak ellen. Ez lehet olyan ünnepélyes nyilatkozat, 
amelyben a teljes országgyűlés megerősíti azon szándékát, 
hogy felszámolja az erőszaknak ezt a formáját, vagy egy 
olyan nyilatkozat, amelyet az erőszak elleni fellépés iránt 
leginkább elkötelezett képviselők egyénileg írnak alá. 

 
Jogszabályok és rendelkezések meghozatala 

Mit tehetnek a parlamentek és az egyes képviselők? 

Nemzetközi egyezmények ratifikálása 

A parlament folyamatos tájékoztatást kérhet a kormánytól a 
nemzetközi egyezmények ratifikálására és végrehajtására 
vonatkozó tervekről. Ha a ratifikáláshoz szükség van a 
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parlament jóváhagyására, ez utóbbi kérheti a kormányt, hogy 
sürgősen továbbítsa a szóban forgó szövegeket; így 
megindulhat a ratifikáció és biztosítható a gyors 
hatálybalépés. 

A nemzeti és nemzetközi jogszabályok harmonizációja  

A parlament biztosíthatja, hogy a kormány által benyújtott 
jogszabályok összhangban álljanak a nemzetközi 
egyezményekkel. A képviselők élhetnek a jogszabályok 
kezdeményezésére és törvényjavaslatok beterjesztésére 
vonatkozó alkotmányos jogukkal is, az aláb felsorolt célok 
érdekében: 

� jogszabályok, költségvetési intézkedések és nemzeti 
cselekvési tervek elfogadása a nőkkel szembeni 
erőszak felszámolására. Az elfogadott jogszabályoknak 
az alábbi elemeket kellene tartalmaznia: 

� a házasságon belüli nemi erőszak kriminalizációja és 
büntetése a házasságon kívül elkövetett nemi 
erőszakkal azonos módon, és az erőszakos házastárs 
távoltartása a közös otthontól; 

− átmeneti szállások (menhelyek) létesítése a családon 
belüli erőszak áldozatainak és gyerekeiknek; 

− az érintett szakmák (egészségügyi dolgozók, 
rendőrség, bírák, szociális és oktatási szakemberek, 
stb.) továbbképzése; 

− központok létesítése, ahol a családon belüli erőszak 
elkövetői terápiában részesülhetnek; 

− statisztikai adatgyűjtés nemek szerinti bontásban, amely 
kiterjed az erőszakra és az elkövető és az áldozat 
közötti kapcsolatra utaló adatokra is; 

� a Miniszteri Bizottság ajánlásának (Rec(2005)5) 
megfelelő jogszabályokon és nemzeti cselekvési 
terveken alapuló hatékony intézkedések meghozatala a 
nőkkel szembeni erőszak megelőzésére és 
leküzdésére, és ezen intézkedések rendszeres 
felülvizsgálata; 
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� a családon belüli erőszakkal foglalkozó többpárti 
parlamenti bizottságok létrehozása új 
kezdeményezések kidolgozására és a meglévők 
monitorozására. 

A nemzeti cselekvési tervek elkészítésének támogatása 

A parlamenti képviselők az embereket képviselik, és a legjobb 
helyen vannak ahhoz, hogy előmozdítsák választóik érdekeit. Mivel 
közeli kapcsolatban állnak választóikkal, tökéletesen ismerik azok 
problémáit. Fontos szerepet játszhatnak a cselekvési tervek 
kidolgozásában, azáltal, hogy biztosítják a nemzeti és nemzetközi 
jogi kötelezettségek tiszteletben tartását; részvételük elősegíti, 
hogy ezek a tervek jobban igazodjanak az emberek tényleges 
szükségleteihez és problémáihoz. A képviselők azzal segíthetik a 
nemzeti cselekvési tervek elkészítését, hogy: 

�  bevonják az új törvényekről és intézkedésekről szóló 
parlamenti vitákba a családon belüli erőszak ellen 
fellépő országos és helyi civil szervezeteket; 

�  a családon belüli erőszakkal foglalkozó 
szemináriumokat szerveznek orvosoknak, ápolóknak, 
tanároknak, rendőrtiszteknek, szociális 
szakembereknek, a szakszervezetek és a civil 
szervezetek képviselőinek; 

�  kiemelt figyelmet biztosítanak a családon belüli erőszak 
veszélyének és következményeinek leginkább kitett 
csoportoknak, például a migráns, vagy migráns 
családokban felnőtt nőknek, a roma nőknek, az etnikai 
kisebbségekhez tartozó nőknek, a várandós, a 
fogyatékos vagy más okból veszélyzetetett helyzetben 
lévő nőknek, a nehéz körülmények között élő nőknek, 
valamint az alkohol- és drogproblémákkal küzdő 
nőknek. 

Ellenőrizhetik a kötelező jelentések benyújtását 

Számos nemzetközi jogi okmány előírja, hogy a kormányok 
rendszeresen számoljanak be a az egyezmények  
végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről. A 
parlamenti képviselők – mint az emberek képviselői – a 
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legjobb pozícióban vannak ahhoz, hogy értékeljék kormány a 
jelentéseit. 

Parlamenti ellenőrzés gyakorlása 

A parlamentek többféleképpen gyakorolhatják ellenőrző 
funkciójukat: megvizsgálhatják a kormány tevékenységeiről szóló 
beszámolókat; kérdéseket tehetnek fel a minisztereknek; 
különbizottságokat hozhatnak létre; helyszíni látogatásokat 
tehetnek a kormány intézkedéseinek ellenőrzésére, és módosító 
intézkedéseket javasolhatnak, stb. 

Mit tehet a parlament és az egyes képviselők? 

�  Nyomást gyakorolhatnak a kormányra a nemzetközi 
jogi kötelezettségeik betartásáért; 

�  Kérdéseket tehetnek fel a kormánynak a családon 
belüli erőszakról szóló jogszabályok végrehajtásáról és 
az erre fordított erőforrásokról; 

�  Kampányolhatnak a nők elleni erőszak ügyéért felelős 
parlamenti biztos/ombudsman kinevezéséért; 

�  Vitát kezdeményezhetnek a parlamentben a családon 
belüli erőszakkal kapcsolatos törvényhozási munkáról; 

�  Biztosíthatják, hogy a meghozott törvények és a 
családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére 
szolgáló intézkedések széles nyilvánosságot kapjanak; 

�  Segíthetnek a kormány családon belüli erőszakra 
vonatkozó intézkedéseinek értékelésében és 
előmozdíthatják a szükséges módosításokat; 

�  Felvehetik a családon belüli erőszak elleni 
intézkedéseket a parlamenti képviselőknek szervezett 
külföldi tanulmányutak programjába, bevált 
gyakorlatokat mutathatnak be egymásnak, illetve 
gyakkorlati segítséget nyújthatnak azoknak a 
parlamenteknek, amelyek hatékonyabbá szeretnék 
tenni a családon belüli erőszakra vonatkozó 
jogszabályaikat. 

Megfelelő pénzügyi források mozgósítása a parlamentben 
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Mivel a nemzeti költségvetést általában a parlament fogadja el, így 
a képviselők jelentős befolyással bírnak a közpénzek 
felhasználására. 

Mit tehet a parlament és az egyes  képviselők? 

� Biztosíthatják, hogy jelentős összegeket fordítsanak a 
családon belüli erőszak elleni fellépésre. A parlamentek 
általában módosíthatják a nemzeti költségvetést a 
rendelkezésre álló kereteken belül, így általában 
biztosítani tudják, hogy a nők elleni erőszakkal 
foglalkozó intézkedések megfelelő finanszírozását; 

� Kompenzációs alapot hozhatnak létre az áldozatok 
számára, amelyet a családon belüli erőszak elkövetői 
által fizetett büntetésekből tartanak fenn; 

� Ösztönözhetik a kormányt, hogy járuljanak hozzá a nők 
elleni erőszak megszüntetését célzó nemzetközi 
együttműködési rendszerek finanszírozásához. E 
hozzájárulásokat a nemzeti költségvetésekből kell 
biztosítani; 

� Ösztönözhetik a kormányt, hogy nyújtson anyagi 
támogatást országos és európai projekteknek mind 
kormányközi, mind parlamenti, helyi és regionális 
szinten.  

A parlamenti képviselői pozíció felhasználása a nők elleni 
erőszakkal szembeni fellépés támogatására 

A parlamenti képviselők olyan választott tisztségviselők, akik a 
választókörzektükben élő állampolgárokat képviselik: az 
érdekképviselet része az is, hogy megvédik állampolgártársaik 
emberi jogait. Parlamenti képviselőkként és párttagokként 
rendelkeznek a változás kezdeményezéséhez szükséges 
befolyással és hatalommal. A képviselők gyakran a helyi 
közösségekben is betöltenek valamilyen funkciót: a helyi üzleti, 
társadalmi és kulturális élet szereplőivel kialakult kapcsolataik 
közel hozzák őket az emberekhez és azok mindennapi 
problémáihoz – még a magánéleti problémákhoz is. 

Mit tehetnek a parlamenti képviselők? 
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� Módszereket javasolhatnak a nők elleni erőszak 
problémájának közismertté tételére, hogy az emberek 
belássák, a nők elleni erőszak az Európa Tanács 
tagállamaiban az emberi méltóság megsértésének 
számít, továbbá minden állampolgárt ösztönözhetnek 
arra, hogy lépjenek fel az erőszak e formájával 
szemben; 

� A helyi szükségletek és érdekek felmérése, valamint az 
ezeknek leginkább megfelelő projekttípus kiválasztása 
után helyi szintű erőszakellenes projekteket 
kezdeményezhetnek, támogathatnak és 
megszervezhetik a projektek anyagi támogatását. A 
parlamenti képviselők általában kimondottan sikeresek 
ezeknek a projekteknek a megvalósításában. 

� Segíthetnek parlamenti támogatást szerezni a civil 
szervezetek, valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok által szervezett erőszakellenes 
projektjeihez; 

� Párbeszédet kezdeményzehetnek a helyi 
önkormányzatokkal, ösztönözve őket az erőszak elleni 
fellépésre, és meggyőzhetik a döntéshozókat és 
finanszírozókat, hogy támogassák az önkormányzatok 
erőfeszítéseiket; 

� Felhívhatják a média figyelmét arra, hogy a sztereotip 
nőkép trivializálja a családon belüli erőszakot; 

� Elérhetik, hogy saját pártjuk is fellépjen a családon 
belüli erőszak megszüntetéséért, valamint, hogy pártjuk 
politikai nyilatkozataiban és más iránymutató 
szövegeiben kiemelt szerepet kapjanak az emberi 
jogok. 
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Kérdések és válaszok 

Ön szeretne fellépni a családon belüli erőszak ellen, de a 
munkatársait nehezen tudja meggyőzni? Az alábbiakban felsoroljuk 
a leggyakrabban hangoztatott ellenvetéseket és a lehetséges 
válaszokat. 

„Az erőszakellenes intézkedések túl sokba kerülnek”  

A családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott védelem és 
támogatás valóban sokba kerül, az erőszak anyagi 
következményei– jogi költségek, orvosi ellátás, kiesett munkaórák, 
átmeneti szálláshelyek fentartása, az áldozatok jogi és 
pszichológiai támogatása, stb. – azonban még több kiadással 
járnak. 

A családon belüli erőszak megelőzésére költött pénz mérsékli az 
erőszak anyagi következményeit, és utat nyit a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítása felé. 

„Valóban minden európai országban létezik a 
családon belüli erőszak? Nem csak bizonyos 
társadalmi csoportokban vagy az etnikai kisebbség 
tagjai között fordul elő?” 

A nők elleni családon belüli erőszak, amely sérti az emberi 
méltóságot az Európa Tanács összes tagállamában problémát 
jelent. Nem csak bizonyos országokra, korcsoportokra vagy 
kisközösségekre jellemző, hanem minden családi kapcsolatban és 
társadalmi közegben előfordul. 

A Közgyűlés visszautasít minden kísérletet, amely a családon 
belüli erőszakot egyes kultúrákkal vagy vallásokkal próbál 
összekapcsolni annak érdekében, hogy az állam elkerülje az 
erőszaknak valamennyi formájának felszámolására vonatkozó 
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kötelezettségét.5 A statisztikai adatok szerint a családon belüli 
erőszak nem gyakoribb a bevándorló közösségekben. 
Azonban, az erőszak migráns nő áldozatainak gyakran a nem 
migráns nőknél több problémával kell szembenézniük a nyelvi 
akadályok és a család által gyakorolt nyomás, valamint amiatt, 
hogy a családegyesítés miatt bevándorló nők csatlakozott jogi 
státusza kizárólag a férjüktől függ. Ezért is kell különleges 
intézkedésekkel biztosítani, hogy a családon belüli erőszak 
áldozatává vált migráns nők hatékony, a nem migránsokkal 
egyenlő jogérvényesítési lehetőségekben és védelemben 
részesüljenek. 

„Miért nem beszélünk soha a férfiak elleni 
erőszakról, ideértve a családon belül férfiakkal 
szemvben elkövetett erőszakot is?” 

Az Európa Tanács nem tagadja, hogy a férfiak szintén ki lehetnek 
téve a partnerük vagy más családtagjuk által elkövetett lelki és 
fizikai erőszaknak (lásd a Miniszterek Bizottságának a Rec(2002)5 
ajánlásról szóló összefoglalását a nők erőszakkal szembeni 
védelméről). Ugyanakkor a kutatások azt mutatják, hogy a 
férfiakkal szemben nők által elkövetett erőszak problémája, 
legalábbis egyelőre, nem számottevő.  

A nők és lányok elleni erőszakkal szembeni fellépést ezen 
erőszaktípus különleges jellemzői igazolják. Először is, a nők elleni 
erőszak a férfiak nők feletti általános dominanciáját tükrözi. 
Másrészt a társadalom általában hajlamos arra, hogy 
elfogadhatónak tartsa a nők elleni erőszakot. Az is gyakori, hogy a 
lányokkal szembeni erőszak kulturális vagy vallási hagyományok 
kifejeződése. 6 

                                                 

5
 A 2006. május 19-i, 10934. számú dokumentum „Parlamentek együtt a nők 

elleni családon belüli erőszak elleni harcban”, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése, Cliveti képviselő. 
 

6
 A Miniszterek Bizottságának Rec(2002)5 ajánlása a tagállamokhoz a nők 

erőszakkal szembeni védelméről, 2002. április 30., összefoglalás, 24. bekezdés. 
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Ezért az ENSZ Közgyűlésének 1993. december 20-án kelt 
nyilatkozata a Nők Elleni Erőszak Felszámolásáról világosan 
kimondja, hogy „a nők elleni erőszak a nők és férfiak közötti 
történelmileg egyenlőtlen hatalmi viszonyok megnyilvánulása, ami 
a nők férfiak általi elnyomásához és hátrányos 
megkülönböztetéséhez vezetett, és megakadályozza a nők teljes 
kibontakozását”, továbbá „a nők elleni erőszak egyike azon 
kulcsfontosságú társadalmi mechanizmusoknak, amelyek a nőket a 
férfiaknak alárendelt helyzetbe kényszerítik”. Továbbá, ahogy 
Yakin Ertürk, az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó 
különmegbízottja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 
számára készített jelentésében kifejti: „Ez a világméretű jelenség [a 
nők elleni erőszak] beágyazódott a patriarchátus történeti 
örökségébe, amelynek legfontosabb eleme, hogy egy adott csoport 
érdekében fenntartsa az emberi szaporodás feletti társadalmi 
ellenőrzést. Ebben a kontextusban a férfiuralom a nők 
reprodukciós képességeinek és szexualitásának ellenőrzését 
szolgálja. […] A patriarchális nemi viszonyoknak ez az alapvető 
jellemzője hasonló mindazokban a kultúrákban, amelyekben az 
erőszakot, és az erőszakkal való fenyegetést a nők feletti 
dominancia rendszerének fenntartására használják.”7 

Többek között ezen okok késztették arra az Európa Tanácsot, 
hogy kampányát a nők elleni erőszakra összpontosítsa. 

„Nem tudom ’eladni’ a családon belüli erőszakot - 
nem érdekli sem a sajtót, sem a választóimat.” 

A családon belüli erőszak elítélésével hozzájárulunk az emberi 
jogok és a személyes méltóság kiteljesedéséhez, ez pedig 
szorosan összefügg a választópolgárok mindennapi életével. A 
parlamenti képviselőknek lehetőségük van arra, hogy megtörjék a 
csendet, hozzálássanak a probléma megoldásához – és 
megváltoztassák a választók mindennapi életét. 

A családon belüli erőszak elítélésével a nemek közötti 
egyenlőségért küzdünk, és kiállunk a patriarchális kultúra ellen, ami 

                                                 
7
 Forrás: Az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa, E/CN. 

4/2004/66, A nők emberi jogainak integrációja és a nemi perspektíva: a nőkkel 
szembeni erőszak – a nemzetközi normák hatékony megvalósítása a nőkkel 
szembeni erőszak kiiktatása érdekében, 2003. december 26. 
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olyan kapcsolatokba kényszeríti az embereket, ahol a férfiak több 
nagyobb hatalmuk birtokában ellenőrzik a nők életét. 

A családon belüli erőszak felszámolása elsődleges fontosságú 
társadalmi probléma, amelynek megodása mind a férfiak, mind a 
nők és általában az egész közösség érdekeit szolgálja. 

A média szinte naponta számol be családi tragédiákról, ami 
bizonyítja, hogy milyen keveset tudnak tenni a hatóságok a 
társadalom egyes tagjainak védelmében. A családon belüli erőszak 
elleni fellépéssel a parlamenti képviselők megmutatják a médiának, 
hogy nem fogadják el azt a helyzetet, amely tűrhetetlen a 
jogállamban. 

„Mégsem lehet egy erőszakos férjet csak úgy kitenni 
a saját lakásából – joga van a saját tulajdonához!” 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. kiegészítő 
jegyzőkönyve 1. cikke kimondja, hogy „Senkit sem lehet 
tulajdonától megfosztani, kivéve közérdek védelmében és a 
törvényi feltételek fennállása esetén, és a nemzetközi jog általános 
elveivel összhangban.” 

Ha a családon belüli erőszak valaki számára veszélyt jelent, a 
rendőrségnek jogában áll az elkövetőt azonnali hatállyal kitiltani az 
otthonból, tekintet nélkül arra, hogy ki az ingatlan tulajdonosa és 
hogy az ott élők ez ellen tiltakoznak-e. 

A Rec(2002)5 ajánlás lehetővé teszi a távoltartó rendelkezés 
bevezetését, azaz lehetőséget ad arra, hogy az elkövetőt kitiltsák 
az az áldozat lakóhelyének közeléből, és/vagy más, az áldozat 
által látogatott helyekről (a korábbi gyakorlat szerint az áldozatnak 
kellett elhagynia az otthonát). Az Európa Tanács néhány 
tagállamában már életbe lépett ez a szabályozás, amelynek célja, 
hogy megvédje az áldozatokat, és megkímélje őket attól a további 
traumától, amit otthonuk elhagyása jelentene. Ausztriában például 
a rendőrség által kiadott távoltartási rendelkezés közigazgatási 
intézkedés, amelyet később a bíróságnak kell megerősítenie. 

Bevált intézkedések: néhány konkrét 
parlamenti kezdeményezés  
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A családon belüli erőszak, mint súlyosbító 
körülmény 

Franciaország: A 2006. április 4-i 2006-399. számú törvény 
szigorúbb intézkedéseket vezet be házastársak, illetve partnerek 
által, valamint a kiskorúakkal szemben elkövetett erőszak 
megelőzésére és büntetésére. A törvény a korábbinál szigorúbban 
jobban bünteti a volt vagy jelenlegi házastársak, illetve partnerek 
által elkövetett erőszakot. 

Spanyolország: A nemi alapon elkövetett erőszak elleni átfogó 
védelmet biztosító intézkedésekről szóló 1/2004. számú törvény 
végrehajtása. 

A házastárs vagy partner által elkövetett erőszak súlyosbító 
körülmény, és szigorúbb büntetési tétellel jár. A Büntető 
Törvénykönyv 147. cikke értelmében például a könnyű testi sértés 
okozásáért a szokásos büntetés 6 hónaptól 3 évig terjedő 
szabadságvesztés, ami 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre 
emelkedik, ha az elkövető az áldozat házastársa vagy partnere. 

Ciprus: A „családban” elkövetett erőszakról szóló törvény. 

E törvény értelmében a családon belül elkövetett erőszak 
minősített esetnek számít, és súlyosabb büntetést von maga után, 
mint a Büntető Törvénykönyvben szereplő többi erőszakos 
cselekmény. 

Menhelyek és a családon belüli erőszak áldozatainak 
lakhatása 

Jogszabályok a lakhatásról és bérleti szerződésekről 

Egyesült Királyság: 1996. évi Lakhatásról szóló Törvény, a 
Hajléktalanságról szóló 2002. évi törvény, a Hajléktalanságról szóló 
2002. évi Rendelet (a lakhatásra való rászorultság) (Anglia), és 
annak Végrehajtási Utasítása. A fenti rendelet 6. cikke alapján 
azon személyek lakhatási igénye élvez prioritást, akik „más 
személytől elszenvedett erőszak vagy erőszakkal való fenyegetés 
miatt nem rendelkeznek szállással és így kiszolgáltatottá váltak”. A 
végrehajtási utasítás szerint a törvény végrehajtásakor és a 
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kockázat felmérésekor a helyi önkormányzatoknak nem szabad 
kísérletet tenniük az erőszak bizonyítására vagy az elkövetővel 
való kapcsolatfelvételre. A végrehajtási utasítás hangsúlyozza, 
hogy a családon belüli erőszak hatásai időben összeadódnak és a 
hosszabb idő alatt bekövetkezett események alááshatják az 
áldozatok önbizalmát, ily módon még sebezhetőbbé téve őket. 

Kanada: a quebeci polgári törvénykönyv 174. cikkének módosítása 

Az áldozat vagy gyermeke biztonságát veszélyeztető családon 
belüli erőszak vagy szexuális erőszak esetében a quebeci polgári 
törvénykönyv 174.1 cikke alapján semmissé lehet nyilvánítani a 
lakásbérleti szerződést. A bérbeadónak három hónap felmondási 
idő jár, és a szerződés felbontásához csatolni kell egy 
köztisztviselő vagy az igazságügyi miniszter által kinevezett 
képviselő által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a bérlő 
veszélyben van. Az aláírónak előbb tanulmányoznia kell az áldozat 
által tett hivatalos nyilatkozatot, amelyben ismerteti a veszélyt, 
amelynek ki van (volt) téve. Mindehhez csatolni kell az áldozat 
helyzetét ismerő személyektől származó támogató 
dokumentumokat is. 

Franciaország: A Lakásügyi Minisztérium és a Női Jogi 
Minisztérium körlevele. 

A körlevél arra kéri az osztályvezetőiket, hogy a hátrányos 
helyzetűeknek szóló lakhatási cselekvési tervekben biztosítsanak 
elsőbbséget a szélsőséges krízishelyzetben lévő nőknek – ideértve 
az egyszülős családok női családfőit valamint a családon belüli 
erőszak áldozatait és gyerekeiket is. 

Menhelyek nőknek és gyerekeknek  

Törökország: Önkormányzati törvény 

A 2004. december 24-én hatályba lépett Önkormányzati Törvény 
(5272. sz. Törvény) 14. szakasza előírja, hogy az 50 000 főnél 
nagyobb lakossággal rendelkező városoknak menhelyet kell 
létesítenie nők és gyermekek számára. Az Európa Tanács Nők 
Helyzetével foglalkozó Főigazgatósága jelenleg dolgozik azon a 
szolgáltatási modellen, amely útmutatást ad az önkormányzatok 
számára a törvény által előírt, nőknek szóló szolgáltatások 
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biztosításához. Annak érdekében, hogy a menhelyek 
megfeleljenek bizonyos minőségi elvárásoknak, normákat 
dolgoztak ki, amelyeket megküldtek az érintett városok 
hatóságainak. 

Az erőszakos házastársak távol tartása 

Ausztria: Szövetségi törvény a családon belüli erőszak elleni 
védelemről, (1997. május 1., hatályba lépett 2004. január 1-jén 
módosítva 2003-ban). 

Ez a törvény felhatalmazza a rendőrséget, hogy 10 napra kitiltson 
az otthonából bárkit, aki a többi ott lakóra veszélyes, tekintet nélkül 
ez utóbbiakhoz fűződő kapcsolatára, vagy az otthon 
tulajdonosaként őt megillető jogokra. A kitiltás időtartama az 
áldozat kérésére meghosszabbítható.  

A 2003. évi módosítás a védelmet kiterjeszti mindazokra, akik 
potenciálisan erőszakos személlyel élnek vagy éltek egy családban 
vagy család-típusú kapcsolatban. A rendőrségnek teljes 
hatáskörrel rendelkezik a távoltartó intézkedés meghozatalára,  az 
áldozatnak semmit sem kell tennie. Az erőszakos személynek 
megtiltják a belépést a közös otthonba vagy bármely olyan helyre 
(munkahely, iskola stb.), ahol az áldozat rendszeresen megfordul. 
Ez utóbbiakat „Az áldozat hatékony védelmének kívánalmai” című 
dokumentum részletesen felsorolja. 

A rendőrségnek a letartóztatásban lévő elkövetőkkel szemben is 
kérnie kell a távoltartásról rendelkező bírósági végzést, mivel a 
szabadlábra helyezés lehetősége mindig fennáll. A távoltartó 
végzés esetleges megsemmisítéséről az áldozatot azonnal 
tájékoztatni kell. 

A rendőrség a távoltartó rendelkezés kiadását követően 24 órán 
belül felkeresi és kikérdezi az áldozatot, és az eset leírását 
továbbítja a területileg illetékes ellátóközpontnak. A központ 
munkatársai felveszik a kapcsolatot az áldozattal: ingyenes 
tanáccsal látják el jogainak érvényesítéséről, és ingyenesen segítik 
a bírósági eljárás során. 

A rendőrség 
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A családon belüli erőszak legtöbb áldozata először a rendőrséghez 
fordul segítségért, azonban a rendőrség nem mindig igyekszik 
utánajárni a bejelentéseknek. Vannak olyan országok, ahol a nők 
elleni erőszak bizonyos formáit hagyományosan magánügynek 
tekintik, ezért az áldozatoknak nem szolgáltatnak igazságot, és 
meggátolják őket abban, hogy bejelentsék az őket ért 
jogsérelmeket. Kutatási eredmények szerint a női áldozatoknak 
csak mintegy 2–20%-a tesz feljelentést, és gyakran csak azok, akik 
ismételten válnak az erőszak áldozatává. 

A családon belüli erőszak nő áldozatainak joguk van ahhoz, hogy a 
helyi rendőrőrsön együttérző meghallgatásra találjanak: a 
rendőröknek tisztelettel kellene bánnia velük, segítséget és 
védelmet nyújtaniuk, és elmagyarázniuk az eljárások rendjét. Az 
áldozatoknak abban is biztosnak kell lenniük, hogy az elkövetőkkel 
szemben a megfelelő eljárásokat foganatosítják. Azon rendőrök 
ellen, akiknek viselkedése összeegyeztethetetlen az emberi jogok 
tiszteletben tartásával és az áldozatvédelemmel, bírósági vagy 
fegyelmi eljárást kell indítani. A megfelelő rendőri hozáállásra 
példaként szolgálhat az erőszakos nemi közösülés áldozatainak 
segítésére az Egyesült Királyság rendőrségén kidolgozott 
metodika, a strasbourgi rendőrfőkapitányság családon belüli 
erőszakkal foglalkozó egységének (ami az egyetlen ilyen egység 
Franciaországban) módszerei és a párizsi rendőrkapitányságok 
„szakértő tisztjeinek” megközelítése. 

Ausztriában számos tartomány felhatalmazza a rendőrséget, 
illetve előírja számukra, hogy továbbítsák az áldozatok adatait a 
speciális tanácsadó központokba (ellátóközpont). A rendőrség 
tájékoztatja ezeket a központokat a kiadott távoltartó 
rendelkezésekről, és minden olyan esetről, amelynél a rendőrség 
fellép a családon belüli erőszak ellen. 

Dániában a rendőrök alapképzése foglalkozik a nők elleni 
erőszakkal. 

Németországban számos szociális munkásokat képző 
intézményben részletesen tanulnak a családon belüli erőszakról. 
Néhány tartomány különleges képzést szervezett a témáról 
rendőröknek és képzett facilitátorokat nevezett ki a rendőri 
egységekhez; a kormány pedig interaktív CD-ROM-okat adott ki a 
rendőrök és a kórházi dolgozók képzésére. 
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Forrás: Az 10934. számú (2006. május 19.) „Parlamentek összefogása a nők ellen 
a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért” című dokumentum, 
különmegbízott: Cliveti képviselő (Románia, szocialista frakció). 

A családon belüli erőszak áldozatok megélhetésének 
biztosítása 

 
A költségvetésből származó támogatás 
 
Egyesült Királyság: „Domestic Violence, Crime and Victims Act”, 
2004 

�  Az illetékes hatóság kötelezheti az elkövetőt, hogy 
fizessen kártérítést az áldozatoknak. 

�  A súlyos bűncselekmények elkövetőit és a 
bűnismétlőket további pénzbüntetés megfizetésére 
kötelezik, amelyeket az áldozatok számára fenntartott 
külön alapba kell befizetni. 

A családon belüli erőszak és a bevándorlási törvény 

Ausztria: A külföldiek számára kiadható munkavállalási 
engedélyek számát korlátozó rendelkezések 

E rendelkezések értelmében a külföldieknek kiadható 
munkavállalási engedélyek száma bizonyos esetekben, így a 
családon belüli erőszak esetében is meghaladhatja a törvényben 
meghatározott határt. E rendelkezést 1997-ben illesztették be a 
rendelkezések közé (Szövetségi Jogi Közlöny II., 256. sz.). 

A rendelkezés célja, hogy a családon belüli erőszakot elszenvedő 
migráns nőknek biztosítsák a megélhetést, de az eredeti szabályok 
túlságosan korlátozónak bizonyultak. Ennek megfelelően 2003-ban 
módosították a rendelkezéseket (Szövetségi Jogi Közlöny II., 249). 
Ma az alábbi feltételek teljesülése elegendő a munkavállalási 
engedélyre való jogosultsághoz: rendőrségi jelentés az erőszakos 
házastársról (a korábbi követelmény a jogerős, bűnösséget 
megállapító télet volt), külföldi törvény alapján kimondott válás (a 
korábbi követelmény a vétkesség alapján, osztrák bíróság által 
kimondott válás volt), vagy családon belüli erőszakról szóló 
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bejelentés, illetve a vélelmezett családon belüli erőszak szakértők 
vagy szakértő intézmények, például orvosok, kórházak, 
ellátóközpontok, bántalmazott nők menhelyei, ifjúsági segítő 
hivatalok stb,  általi megerősítése. 

Családon belüli erőszak és munkajog 

Spanyolország: a nemi alapú erőszak áldozataivá vált 
közalkalmazottakról szóló rendelkezések. A spanyol kormány 2005 
decemberében írta alá a Concilia Tervet, amely az ország 500 000 
közalkalmazottját megcélozva az alábbi jogokat biztosítja 
számukra: 

� áthelyezést kérhetnek egy másik szervezeti egységbe 
vagy telephelyre 

A nemi alapú erőszak áldozataivá vált és állásukat elhagyni 
kénytelen közalkalmazottak jogosultak arra, hogy más egységbe 
vagy telephelyre való áthelyezésüket kérjék.  

� Jogukban áll, hogy rendkívüli szabadságot kérjenek 
még akkor is, ha nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges minimális munkaviszonnyal 

A Concilia Terv lehetővé teszi a közalkalmazottak, hogy hatékony 
védekezésük érdekében rendkívüli szabadságra menjenek még 
akkor is, ha nem rendelkeznek az ehhez szükséges szolgálati 
idővel vagy állandó beosztással. Az első két hónap alatt teljes 
fizetés illeti meg őket. 
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Az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszakkal 
szembeni fellépéssel kapcsolatos válogatott 
kiadványainak jegyzéke 

Kormányközi tevékenység 

A Miniszterek Bizottsága Rec(2002)5. számú ajánlása a 
tagállamoknak a nők erőszakkal szembeni védelméről. 

A nők erőszakkal szembeni védelméről szóló Rec(2002)5. számú 
ajánlás végrehajtása és nyomon követése (EG-S-MV (2004) Rap 
Fin rev), Emberi Jogok Főigazgatósága, Strasbourg, 2005. 

Fellépés a nők elleni erőszakkal szemben: tanulmány az Európa 
Tanács tagállamaiban bevezetett intézkedésekről (CDEG (2006) 
3), Dr. Carol Hagemann-White, Osnabrücki Egyetem, 
Németország, Emberi Jogok Főigazgatósága, Strasbourg, 2006. 

Az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszakkal – ideértve a 
családon belüli erőszakot – szembeni fellépéshez kapcsolódó 
kampánytervezete, CM (2006) 93, amelyet a Miniszterek 
Bizottsága 2006. június 21-én fogadott el. 

VIP Útmutató, jövőkép, innováció és professzionalizmus a nők és 
gyerekek elleni erőszakkal szembeni rendőri fellépésben, Európa 
Tanács, Rendőrség és az emberi Jogok, 1997-2000., Liz Kelly. 

A Parlamenti Közgyűlés dokumentumai 

A Parlamenti Közgyűlés 2006. június 28-i, 1512 (2006). számú 
határozata a „Parlamentek összefogása a nők ellen a családon 
belül elkövetett erőszak felszámolásáért” elnevezésű projektről 

A Parlamenti Közgyűlés 2006. június 28-i 1759 (2006). számú 
ajánlása a „Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül 
elkövetett erőszak felszámolásáért” elnevezésű projektről 
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Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett 
erőszak felszámolásáért 10934. számú dokumentum, 2006. május 
19.,különmegbízott: Cliveti képviselő (Románia, szocialista frakció). 

1681. (2004) számú ajánlás a nők ellen a családon belül elkövetett 
erőszakkal szembeni küzdelem európai kampányáról. 

2004. szeptember 16-i 10273 dokumentum a nők ellen a családon 
belül elkövetett erőszak elleni harc európai kampányáról, előadó: 
Branger képviselő (Franciaország, Európai Néppárti frakció). 
 
 


