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A kutatás „A szabadságvesztés büntetés alternatíváihoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása” című nemzetközi 
projekt keretein belül valósul meg. A projektet a Penal Reform 
International (PRI) koordinálja, abban a Magyar Helsinki 
Bizottság partnerként vesz részt a portugál Coimbra-i 
Egyetemmel (UC) együtt.

A projekt az Európai Unió anyagi támogatásával jött létre.

Tartalmáért a kizárólagos felelősséget a Magyar Helsinki 
Bizottság viseli, az semmilyen vonatkozásban nem tekinthető 
úgy, mint amely az Európai Unió álláspontját tükrözi.
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https://helsinki.hu/pri-alt-eur-21-23/
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Nemzetközi kitekintés

Állami kötelezettségvállalások (jogi, politikai):

Európai Unió

I. Tanácsi következtetések 
(szabadságvesztés helyetti 
alternatív szankciókról) 

II. Kerethatározat (a pártfogás 
alatti magatartási szabályok és 
alternatív szankciók kölcsönös 
elismeréséről) 

Európa Tanács 

I. az ET a közösségen belül 
alkalmazott szankciókról 
szóló ajánlása

II. az ET Pártfogó felügyelet 
szabályairól szóló ajánlása
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Egyesült Nemzetek Szervezete

I. Tokiói szabályok

II. Bangkoki szabályok

III. Pekingi szabályok
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A Magyar Helsinki Bizottság kiemelései

Nők
• Korábban áldozattá vált és ezzel összefüggésben bűncselekményt 

elkövetett 

• Várandós

• Gyermeküket egyedül nevelő elkövetők

trauma alapú megközelítés 

megfelelő programok a foglalkoztatás javítására

szabadságelvonással járó szankció eltartottakra gyakorolt hatását 
mérlegelni kell
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Fiatalok

• Fiatalok és családjuk jóllétének elősegítése

• Személyi körülmények körében:

- Éretlenség jele és a felnőtté válási folyamat része a társadalmi 
normákkal való szembeszegülés

• Intézményben történő elhelyezés: ultima ratio
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Külföldiek
• alternatív szankciókat a külföldiek számára is lehetővé kell tenni

• EU bármely tagországában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkező elítélt
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Javaslatok a

2007/56. számú BK vélemény 

vonatkozásában



1. Az egyes enyhítő és súlyosító körülmények tényleges hatását 
indokolt lenne rögzíteni az ítéletek indokolásában

2. A fiatalkorú elkövetőknél előfordulhatnak olyan esetek, amikor 
indokolt lehet a fiatalkort enyhítő körülményként figyelembe venni

3. A sorozatos elkövetés fogalma kvalifikációra szorul
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4. A munkakerülő, csavargó életmód fogalom meghatározatlan és 
általános jelleggel indokolatlan súlyosító körülményként értékelni

5. A büntethetőség határához szükséges igazítani a tartalmat

6. Az anyagi depriváció egyes bűncselekmények esetében fokozott 
enyhítő körülmény lehet

11



7. A börtöntűrő képesség értékelése körében enyhítő körülményként 
mérlegelendő a terhelt mentális betegsége akkor is, ha az a beszámítási 
képességét nem befolyásolta

8. Az erkölcsileg különösen elítélendő fogalom meghatározása 
példálózó jelleggel hasznos lenne

9. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél 
a sértett könnyelmű kihívó magatartásának enyhítő körülményként való 
kezelése törlendő
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10. A súlyosító körülmények köre is bővítendő és korrigálandó

11. A resztoratív szemlélet alkalmazása

12. Bántalmazott hozzátartozó bűncselekménye
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Összefoglaló

• Sokkal több tere lehetne a sérülékenység mérlegelésének, mint ami az
56-os BK véleményben jelenleg megjelenik
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Köszönjük a figyelmet!

tunde.komoroczki@helsinki.hu

balazs.toth@helsinki.hu
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