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családon belüli er szak ellen"
intervenciós központ - Bé cs

l997. május l-ié n lé pett é letbe AUsztriában aZ a törvé ny, amely a családon be]üli er szak áldozatainak
vé delmé t iaví tja.

A bántalmaz kiemelé se
é s vissmté rté neh meqakadáIqozása, tiltása
Mlt tehet az er szak áldozata Ausztriában?

Ha n , vagy gyermek válik er szak á]dozatává, se,
gé lyszervezethez fordulhat, Abban az esetben, ha akut
veszé ly áll fenn, rögtön a rend rsé get kell hí vnia vé delemé rt a l33-as segé lyhí vószámon, Ók, minden
esetben kötelesek azonnal kiszállni, Ha büntetend
cselekedet (testi sé rté s,elhanyagolás, veszé lyes fenyegeté s, nemi er szak vagy szabadságában korlátozás) esete forog fent, akkor a csend rsé gneVrend rsé gnek jegyz könyvet kell felvennie, Az er szak elleni
vé delemr l szóló ú j törvé ny lehet Sé get biztosí t a
csend rsé gneVrend rsé gnek arra, hogy azt, aki veszé lybe sodor valakit, Iögtön eltávolí tsák a lakásból,
é s a veszé lyeztetett szemé ly közvetlen környezeté b l.

Kit vé d a törvé ny?

A törvé ny minden egyes szemé llt vé di, aki lakásban
vagy házban é l (pl, felesé g, é lettárs, gyerek, rokon, al-

bé rl stb- ).
Szerepet iátszik-e az, hogy ki a lakás tula|donosalkinek a blrtokában van a lakásy'ház?
Nem, az nem számí t, hogy kié a lakás/ház, a csend,
rsé 9rend rsé g, a bántalmazó szemé lyt, akár a tulajdonost is eltáVolí thatia,
Mikor é l a rend rsé g az eltávolí tás é s visszaté ré s megakadályozásának eszközé vel?
Ha a csend rsé gneVrend rsé gnek az adott té nyek
alapján el kell fogadnia, hogy veszé lyes támadás esete foí og fenn, pl, mert a mú ltban már bántalmazásia
került sor, akkor azonna] rendelkezhet a bántalmazó
eltáVolí táSáIól, illetve megtilthatja, hogy visszaté rjen
a ]akásba,
A lakáskulcs elvé tele; a hatóságok kötelez in.
formálása a megváltozott cí mr l, ahová a bí róságt
idé zé stké zbesí thetik
A csend rsé g/rend rsé g a bántalmazó szemé lyt l
ilyen esetben azonnal elveheti a lakás kulcsát. A szemé l!t, akit a csend rsé g/rend rsé g eltáVolí tott, fel,
szólí tiák arra, hoey adja meg ú ! elé rhet sé gé t,hogy
oda a bí rósági idé zé stpostázni tud|ák.
Mit ühet magával a lakásból eltávolí tott szemé ly/bántalmazó?
Csak a szemé lyes szüksé gleteinek kielé gí té sé re
szolgáló felté tlenül elengedhetetlen eszközöket (pl,
né mi ké szpé nz, szemé lyes iratok, ruhanem , munkaruha, munkavé gzé shez szüksé ges eszközök, gyógysze,
rek stb.)

Miben területí e vonatkodk a bántalmaó elülüí sa?

Ez az inté zkedé slakásra/a házra, ú gy mint a lakóhely közvetlen környezeté re é rvé nyes, Ez alatt a lakóhelyhez vezet ú t é rtend , A csend rsé gnek/rend r,
sé gnek ki kell |elölnie aZ ett l kezdve vé delme aIá tartozó területet, é s azt közölnie kell a bántalmazóval / a
veszé lyt Ielent szemé llyel. A hatóságok vé delme alá
tatozó terüietet ,Az áldozat haté kony, mege] z vé delmé nek megfelel felié telek menté n kell meghatározni", (SPG=SicherheitspoIiZeigesetZ)

Mi törté nlk akkor, ha a bántalmazó szemé ly nem
hailandó önké nt távoznl?
Ebben az esetben a csend rsé g/rend rsé g ké nyszert alkalmazhat é s í gy táVolí tja el a veszé lyt ielent
szemé lyt,

Az eltávolí tás é s a visszaté ré st l való eltlltás
rend ri beavatkoása csak a tett szí nhelyé n é rtelmezend ?
Nem, A bántalmazó eltávolí tását é s visszaté ré st l

való eltiltást akkor is kiszabhatják bünteté si té telké nt,
ha az é rintett a bántalmazás után fordul a rend ri
szervekhez é s további veszé lyt l való fé lelmeir l szá-

mol be.
Mi törté ntk, ha a bántalmazó í igyelmen kí vül
hagyia a vlsszaté ré s tilalmát?
Ha er szakot követett el, é s a tiltás ellené re visszaté r a lakásba vagy annak közvetlen környezeté be,
azonnal hí vni kell a csend rsé geVrend rsé get. A bán,
talmazó ezen tetté Vel jogszabálysé rté St követ el é s
pé nzbí rságra í té lhet .Bú nismé tlé seseté n, akár le is
tartóztathatiák aZ elköVet tMennl idelg tart a üsszaté ré st l való tiltás?
A visszaté ré st l Való tiltás hé t napig é rvé nyes,
Negyvennyolc órán belül a rend rsé gi szervek felülvizsgái|ák ezt az eliárást. Abban az esetben, ha a
Visszaté ré st l való ti]tás a hé t nap letelte el tt felfüggeszté sí e kerül, akkor arról az áldozatot haladé ktalanu] táié koztatni kell, Ez azt jelenti, hogy az eltáVolí tott
szemé ly visszakap|a a Jakáskulcsot é s ú jra visszaté rhet otthonába- Ha azonban a veszé lyben lé v szemé ly
igé nyt tart egy a meghosszabbí tott Vé delemre Vonatkozó ideiglenes/átmeneti inté zkedé sre, akkor a visszaté ré st lValó tiltás csak l4 nap után Veszti el hatályát.
kötelez dokumentáció
A csend rsé gnelVrend rsé gnek minden egyes beavatkozásnál pontos dokumentációt kell vezetnie a
családon belüli er szak megtörté nté r l, é s ezeket a
fellegyzé seket a bí róság ké ré sé reát kell adnia.

A

vé delem meghosszabbftására vonatkoz
í deí glenes inté zkedé s

Ha az áldozaí ]bántalmazott azt szeretné , hogy az

er szak elleni vé delem a garantált hé t napon tú l tart-

son, haladé ktalanul, de minden esetre a hé t napon
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belül ké rvé nyeznie kell egy - a bántalmazó eltávolí tá,
sára vonatkozó - ideiglenes inté zkedé st.
Ezen rendelkezé s rend rsé gi beavatkozás né lkül is
megtörté nhet,

Hol é s hogyan kell ké rvé nyeznlaz ldeiglenes
í endelkezé st?
A lakóhelyiIeg illeté kes tartományi bí róságnál. Í rásban is benyú itható vagy iegyz könyvbe mondható.
Sürg s esetekben a bí róság hivatalos tárgyalási idejé n kí vül is fogadIa a ké rvé nyeket,
A ké rvé nybenyú itását megel z tanácsadás
A ké rvé nybenyú ltásáhoZ nem felté tlenü] sZüksé ges
ügyvé di segí tsé g, a sé rtett/a bántalmazott salát maga
is megteheti ezt, Az azonban fontos, hogy teljes kör

felviiágosí tást kapion jogairól, hogy ez által a bí rói
dönté shez szüksé ges összes irat, é s bizonyí té k a birto,
kában legyen, Az anonim anyaotthonok, tanácsadó
szolgálatok é s más szociális inté zmé nyek munkatársai
támogatást nyú lthatnak a ké rvé nybenyú jtásához. A
bí rósági tárgyalás során a sé rtett ragaszkodhat bizalmasának le]enlé té hez,
Klt vé d az ldelglenes rendelkezé s?
A rendelkezé s minden közeli hozzátartozót vé d, ha
azok a bántalmazó szemé llyel jelenleg egy közös ház,
tartásban é lnek, vagy az elmú lt három hónapban vele
együtt é ltek, Közeli hozzátartozónak számí t pé ldául a
házastárs, az é lettárs, a testvé r é s az egyenes ági leszármazott (ú gy mint a gyermek, az unoka, a nagyszül , a nevelt gyermek é s azok házastársai é s é lettársai).
Mllyen esetekben lehet ké rvé nytbenyí í itant?
Akkor ha a bántalmazó szemé llyel való együtté lé s annak fenyegetó magatartáSa miatt - ellehetetlenül,
A ké rvé nybenyú jtására jogosí t a lelki terror a lelki
bántalmazás is, az is, ha a le]ki terror következté ben
az é rintett lelki egé szsé ge tartós károsodást szenved,
é s ez által az együité lé s ellehetetlenül,
Számí t-e, hogy kt a lakás tulaidonosa vagy l bé rl ie?
Nem, itt sem iátszik szerepet, hogy ki a tulajdonos,
fu a fontos ugyanis, hogy a bántalmazott szemé ly
azonnali lakásszüksé glete kielé gí té srelelien,
Hogyan igazolhatóóizonltható a bántalmazás
megtörté nte?
Bizonyí té knak számí t pé ldául aZ é rintett, a Vé lelmezhet en bántalmazott szemé ly vallomása, a tanú k

Vallomása, a csend rsé g/rend rsé g jelenté se, az orvosi, a kórházi igazolások, 1átleletek, a segé lyszervezetek
munkatársainak, terapeutáinak jelenté sei, fé nyké pfelvé telek stb.

Mllyen gyorsan, milyen határid n belül kell a bí róságnak meghoznia dönté sé t?
olyan gyorsan, amennyile csak lehetsé ges, Miné l
több indok é s bizonyí té káll rendelkezé sé re, annál hamarabb ké pes meghozni í té leté t.Ideális esetben a
bántalmazó szemé ly eltávolí tásáról szóló í té leté l4
t
napon belül meg kellene hoznia, hogy az é rintettek a
1akásban maradhassanak.

A ké rvé nybenyú |üí sához a bántalmazó hozzáiá-

ru|ása i§ szüksé ges?
Ha az é rintettet vagy annak gyermeké t akut veszé ly
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fenyegeti, akkor a bí róság ané lkül is meghozhatja í té leté t, hogy a bántalmazót arról megké rdezte volna, Ez
az eset csak akkor áll fenn, ha csend rsé g/rend rsé g
már é lt az eltávolí tás eszközé vel.

Milyen területekí e teí ied kl az ideiglenes inté zkedé s által nyí |tott vé delem? Mit kell ké relmezni?
Ezen inté zkedé skülönböz
vé delmi beavatkozásokat foganatosí t, illetve helyez kilátáSba. Mivel itt polgári peres í té letekr l van szó, ezé rt a bántalmazott
szemé lynek pontosan nyilatkoznia kell, ké rvé nyeznie
kell, hogy milyen inté zkedé seket vár el, mile terjedjenek ki a vé delmé revonatkozó inté zkedé sek,
A következ inté zkedé seket lehet ké reImezni, i]]etve
ezekr l dönthet a bí róság,
. a bánta]mazó hagyja el a lakást, illetve annak közVetlen környezeté t
o a bántalmazó nem té í hessen vissza a lakásba, illetve annak közvetlen környezeté be
. bizonyos, a ké í vé nybenfeltüntetett é s megállapí tott helyeken (pl. óvoda vagy az áld,ozat munkahe]ye)
ne tartózkodhasson
r kerüljön minden é rintkezé sté s kapcso]atfelvé telt
a bántalmazottal
Azokat a helyeket, amelyekkel kapcsolatban a bán,
talmazott szeretné , hogy a bántalmazó elkerülje, egé szen pontosan meg kell határoznia, akár té rké pen feltüntetve, köIú ]határolVa,
Ahhoz, hogy a ké wé nyazonnal hatályba lé pjen, a
következ ket keil ké rvé nyeznie a bántalmazónak,
. hogy az inté zkedé sek azonnal vé grehajtásra kerülienek, hogy a Vé grehaitás id pontláról é rtesí tsé kaZ
áldozatot,
. hogy a csendórsé gnek/rend rsé gnek azonnal parancsba adiák, hogy azonnal cselekedienek, távolí tsák
el a bántalmazót a lakásból, é s annak közvetlen környezeté b l.

A bí róság lní ormálásl kötelezettsé ge az í té letr
Amennyiben a bí róság a ké rvé nytelfogadta vagy elutasí totta, táié koztatnia kell a nyomozóhatóSágot
(csend rsé g/rend rsé g), é s ha a per szerepl inek
egyike kiskorú , akkor a gyermek, vaey ifjú ságiólé ti
Szolgálatot is.
Hogyan töí té nlk a vé grehaitás?
A vé grehajtásra kijelölt hivatalos szemé ly informálIa a határozat é rvé nybelé pé sé ral bántalmazót,
í rásos formában átnyú itia azt neki é s egyben feJszólí tia, a lakás azonnali eJhagyására, Mindaddig a
helyszí nen marad, mí g a bántalmazó elhagyja a lakást é s a lakáshoz taftozó összes kuJcsot átadja,
Ezeket leadlák a bí róságon, Ha a bántalmazót már
eltávolí totta a csend rsé g/rend rsé g, akkor a rendelkezé sr l szóló határozatot azon a helyen ké zbesí tik, amelyet a bántalmazó tartózkodási helyké nt feltüntetett, Ezzel kezdeté t veszi a vé grehajtás_ Az eltávolí tott szemé lynek azonban meg kell adni a lehet sé get, hogy ké t napon belül a szemé lyes dolgait magával vihesse. EZ ügyben id pontot kell egyeztetnie
a vé grehajtásé í tfelel s szemé llyel, inté zmé nnyel é s
táié koztatnia kelI err l a ké rvé nyt benyú itó szemé lyt,
az áldozatoí

Mit vihet magával a lakásból, a házból eluí volí tott szemé ly?
A bántalmazónak jogában áll szemé ]yes é rté ktáí gyait, iratait é s a szemé lyes használati tárgyakat, ú gy
mint munkavé gzé shez szüksé ges eszközöket magával
vinni, Tárgyakat, melyek a háztartás ré szej, megtakarí tott pé nZVháZtartáspé nzt é s egyé b é rté ktárgyakat nem
Vihet magáValI EZen tárgyak megosztásáról ké s bb a
bí róság dönt, Addig is a fé lretett/megtakarí tott pé nzt
biztos helyen kell rizni (pl, bankfiókban),
Mit tehet a bántalmazott, ha a határozat/í té let
ellené re a bántalmazó visszáté r a lakásba?
Err l azonnal é rtesí tenie kell a nyomozóhatóságokat, k kell, hogy eltávolí tsák az illet t a lakásbó] é s
annak közvetlen környezeté b l. A vé grehajtó szervek
ebben az esetben akár er szakot is alkalmazhatnak.
Ezen kí vül a csend rsé gneVrend rsé gnek tá jé koztatni
kell a bí róságot is a váratlan esemé nyekr i, A bántalmazott szemé lynek is ieleznie kell ezt a bí róságnak, é s
ké rvé nyeznie keil, hogy az döntsön az í té letfigyelmen
kí vül hagyásának megtorlásáról, a szankcióról, lsmé telt esetben, b nismé tlé seseté n a bí róság szabadságveszté st is kiszabhat bünteté si té telnek,
El lehet teklnteni az í té letvé grehaitásától?
lgen. A bántalmazott lemondhat aZ í té letVé grehajtásáról, azaz a bántalmazó szemé ly azonnali eltávolí tásáról, de csak abban az esetben, ha a határozatot
már meghozták é s ké zbesí tetté kaz é í intettekhez. Ekkor a határozatot felfüggesztik é s a bántalmazó három
hónapon belül ú jra ké relmezheti a vé grehajtást,
Mennyt tdeig é rvé nyesaz ldelglenes inté zkedé s?
El ször három hónapig,
Kire, é s milyen esetekben é rvé nyesaz ideiglenes inté zkedé smeghosszabbí tása?
Ezen ideiglenes inté zkedé smeghosszabbí tható, ha
a bántalmazott szemé ly házastársa a bántalmazónak
é s a három hónap letelté vel válókeresetet ad be.
Amennyiben a bántalmazott szemé ly é lettársi kapcsolatban áll a bántalmazóval é s a lakás a bántalmazott
tulajdonában van, vagy a í bé rl , abban az esetben
kilakoltatásra vonatkozó eljárást keli indí tania a bántalmazó ellen, Ha é lettársi kapcsolatban é lt a bántalmazott szemé ly é s a bántalmazó, é s a lakás kózös tulajdonban van vagy mindkett jú k bé rl , akkor a bántalmazott szemé lynek ké rvé nyeznie kell a lakás kizárólagos használatát, Az ideiglenes inté zkedé sí gy az el|árások befe jezé sé igé rvé nyes,
A lakáskörülmé nyek megtervezé se az ldelglenes
lnté zkedé sletelte után
Nagyon fontos, hogy a bántalmazott szemé ly lehet leg már az í té lethozatalután (legjobb egy tanácsadó központ segí tsé gé vel),elkezdjen gondolkodni
azon, hogy mit tesz aZ ideiglenes inté zkedé s letelte

után. Né mely n nek a válás el nytelen helyzetet teremthet, é s ezé rt más alternatí vákat kell találnia,

Gyermek, gyerrnek- é s tí iú ságiólé t
Amikor gyermek válik er szak áldozatává, akkor az
anya, mint törvé nyes ké pvisel ké rvé nyezheti az ideiglenes inté zkedé s meghozatalát, Ha az anya azonban
fé l megtenni ezt a lé pé st,abban az esetben a gyermek- é s ifjú ságjólé ti szervek (család, gyermek, ifjú sági
szolgálatok, 1árási közigazgatási hatóság) is felké rhet k erre a feladatra.

,,A csalddon belüli eószak ellen"
Intervenci s Közp ont szllgáltatdsaí róI
A bé csi Inteí venciós Központot, aZ ú j törvé nyt kí sé r
inté zkedé sek ré szeké nthí vták é letre, A szolgálat az áldozatot vé di, mindenek el tt azokat a n ket é s gyerekeket, akik a családon belül válnak er szak áldozatává.

Munká|uk els dleges cé l|az az é rintettek vé delmé nek é s biztonságának megteremté se, er sí té seé s
az er szak megakadályozásaSzolgáltatásalk:
o információ é s tanácsadás,
o a ké rvé nybenyú itásához é s az é rintett jogainak
törté n segí tsé gnyú jtás,
é rvé nyesí té sé ben
. kí sé retetbiztosí t a rend rsé gi, bí rósági ügyinté zé sben,
. gyermekek vé delme.

Szolgáltatásalk í ontos alapelvei:
o

szolgáltatásaik ingyenesek, köti

ket a titoktartás,

. szolgáltatásaik minden é rintett számára elé rhet -

ek, a külföldi n k é s gyermekeik számára is,
. a bántalmazott szemé ly oldalán állnak, é s az kí vánságait, ké ré sé t,é í dekeitVé dik,
Kapcsolati rendszer é s együttm ködé s:
Az é rintett n k é s gyermekeik vé de]me csak akkor
lesz haté kony, ha az összes Segí t szervezet Szaktudásának maximumát nyú itia, haté konyan együttm kö-

dik é s beavatkozásaikat, szolgáltatásaikat összehangolia, Ez az Intervenciós Központ egyik legfontosabb
hitvallása.

Mtlyen szolgáltatásokat nyú |t az lntervenciós
központ a többi segí t szolgáltatásnak?
. A törvé ny é rtelmezé sé té s alkalmazását megkönnyí t szakanyagokat ké szí té s ad át,
r esetkonferenciákat szervez,
. egyes segí t szervezetek munkatársainak tanácsadással szolgáI,
. szakmaközi munkacsoportokat szeruez, é s azok tevé kenysé gé tkoordinálIa,

o el adásokat é s szemináriumokat szervez,

Foí dí totta: Varga Gabrlella
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