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1.  1.  
Bevezető gondolatokBevezető gondolatok1

Jelen tanulmány fő célja, hogy áttekintést adjon a 
gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulását 
célzó nemzetközi dokumentumokról.

Ennek keretén belül áttekintem az ENSZ fiatalko-
rúak igazságszolgáltatására vonatkozó szabályrend-
szerének meghatározó pilléreit, továbbá az Európa 
Tanács égisze alatt született főbb dokumentumokat, 
s azok sajátosságait is ismertetem, gondolván itt pl. 
a Lanzarote Egyezményre vagy a gyermekbarát igaz-
ságszolgáltatásról szóló iránymutatásra. Mindemel-
lett pedig az Európai Unió tevékenységére is kitérek, 
kiemelt figyelmet szentelve az Európai Bizottság 
gyermekjogi ütemtervének (2011).

2. 2. 
Az ENSZ által tett Az ENSZ által tett 
legfontosabb erőfeszítéseklegfontosabb erőfeszítések

A következőkben az 1980-as évektől kezdve ismer-
tetem azon főbb jogalkotási mechanizmusokat, me-
lyek a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, s ezzel 
együtt a gyermekek magasabb védelmi szintjének 
megvalósulását szorgalmazzák. Joggal vetődik fel a 
a kérdés, hogy miért az 1980-as évek jelentik a kiin-
dulópontot? Alapvetően innentől kezdve gyorsultak 

1  Dr. csaPUcha Bernadett, PhDhallgató, PPKE Jog és Államtudományi 
Doktori Iskola, kirendelt tudományos segédmunkatárs, Fővárosi Főügyészség, 
Büntetőbírósági Ügyek Osztálya.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Dok-
tori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 

szakmai támogatásával készült.

fel azon folyamatok, ame-
lyek célzottan a szóban 
forgó személyi körre össz-
pontosítanak. Korábban is 
voltak hasonló törekvé-
sek, gondolván itt pl. az 
Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára, mely bár 
hatalmas lépésnek minő-
sült az egyes emberi jogok 
elismerését illetően, ugyan-
akkor az még csak néhány 
ponton tett említést a gyer-
mekekről.

Az első olyan dokumen-
tum, amely kifejezetten ve-
lük foglalkozik – s a gyer-
mekek mindenekfelett álló 
érdekét helyezi a fókuszba 
– a Gyermekjogi Egyez

mény, melynek kidolgozása 1979-ben vette kezde-
tét. A tervezetet a lengyel kormány beterjesztette az 
ENSZ Közgyűlése elé még szintén ebben az évben. 
Tíz évbe telt, mire megszületett ezen dokumentum, 
s így megkezdődhetett a következő fázis, vagyis a 
tagállamok által történő ratifikáció, valamint egy 
ellenőrző bizottság felállítása is indokolttá vált ezzel 
összefüggésben. Magyarország 1990-ben írta alá a 
Gyermekjogi Egyezményt, és az 1991. évi LXIV. tör-
vénnyel hirdetett ki.2

A Gyermekjogi Egyezmény bár közel negyven cik-
ken keresztül sorolja fel a gyermekeket megillető 
jogokat, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezen 
jogok részletes kifejtésére, végrehajtásának előmoz-
dítására már egyéb nemzetközi jogi eszközök szol-
gálnak. A szóban forgó jogi dokumentumot csupán 
három ország nem fogadta el (USA, Szomália, Dél-
Szudán), melyből adódik, hogy az gyakorlatilag uni-
verzális emberi jogi szabályozásként fogható fel.3

Az Egyezmény 1. részének 1. cikke pontosan meg-
határozza azt, hogy kik is tekintendők gyermekek-
nek? Ennek alapján gyermeknek minősül „minden 
olyan személy, aki tizennyolcadik életévét még nem 
töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabá-
lyok értelmében nagykorúságát már korábban eléri”.4

A Gyermekjogi Egyezmény minden tizennyolc év 
alatti egyén számára garantálni hivatott a diszkrimi-
náció valamennyi formájától mentes speciális védel-
met és segítséget. Mindemellett pedig az szívügyé-
nek tekinti a gyermekek szociális és egészségügyi 
ellátásokhoz való hozzáférésének az előmozdítását, 

2  Faix Nikoletta: A gyermeki jogok kialakulása a nemzetközi jogban és az 
igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásuk. Budapest, Eljárásjogi Szemle, 2016/4. 
(a), 9–10.

3  németh Ildikó: A Családjogi Charta és a gyermekek jogainak nemzetközi 
védelme. Budapest, Iustum Aequum Salutare, PPKEJÁK, 2014/1, 35.

4  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Egyezmény legfőbb vívmányai és az igaz-
ságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. június 28. (b): https://jogaszvilag.
hu/szakma/agyermekjog iegyezmenylegfobbv ivmanya iesaz 
igazsagszolgaltatasragyakorolthatasa/
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a személyiségük kibontakozásához szükséges felté-
telek megteremtését, valamint a már kibontakozó-
ban lévő képességeik felfuttatását. Az örömteli gyer-
mekkor felé vezető út kialakítása sem maradhat el, 
továbbá a biztonságos, egészséges, s egyben erőszak-
mentes környezet kiépítése is elsődleges cél kell, 
hogy legyen az egyes államok számára, természete-
sen az érintett személyi kör vonatkozásában. Az 
Egyezmény elsődlegesen egy konszenzuális keret-
ként fogható fel, melynek végrehajtása nem mehet 
végbe valamennyi államban ugyanazon módon, te-
kintettel arra, hogy az egyes régiók rendelkezésére 
álló eszközök, illetve maguk a feltételek is eltérően 
alakulhatnak.5

A gyermekek különleges védelemhez való joga 
alatt érteni kell egyfelől az élethez való jogot, vala-
mint ehhez köthető a gyermekek azon joga, mely a 
szülőktől történő el nem választáson, valamint a ve-
lük történő kapcsolattartáson alapul. A speciális vé-
delemhez tartozik továbbá a gyermekek vélemény-
nyilvánítási jogosultsága az őt érintő dolgokról, il-
letve az orvosi ellátásban részesülésük joga is ebbe 
a körbe sorolható. A gyermekek a társadalom által 
történő védelemre is jogosultak, melynek mintegy 
kibontásaként fogható fel, hogy a hatóságoknak az 
olyan ügyekben, amelyekkel a gyermekek is össze-
függésbe hozhatóak, ezen személyi körre, s az ő ér-
dekük érvényre jutására kell elsődlegesen összpon-
tosítaniuk. A gyermekeket mindemellett megilleti 
a szociális biztonság, a társadalombiztosítás juttatá-
saihoz való hozzáférés, valamint a megfelelő élet-
színvonal. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye meg-
állapítja, hogy a családi környezettől megfosztott 
gyermekek minden körülmények között jogosultak 
a társadalom védelmére, továbbá az ilyen gyerme-
kek részére biztosítani kell az örökbefogadás adta 
lehetőségeket. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 
rendelkezik a fogyatékos gyermekekről is, egészen 
pontosan azok különleges gondozáshoz való jogát 
nevesíti, valamint, hogy segítséget kell biztosítani 
számukra, s eltartóik számára.6

A Gyermekjogi Egyezmény védi továbbá a gyerme-
keket a kizsákmányolás, az elhanyagolás, illetőleg a 
visszaélés minden formájától. Amennyiben az érin-
tett személyi kör kínzásnak vagy kegyetlen, megalázó 
vagy embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek van 
kitéve, függetlenül azok hosszától, illetőleg minősé-
gétől, szükségessé válik valamennyi esetben a reha-
bilitáció. A rehabilitációhoz való jog akkor is megil-
leti őket, ha a bántalmazást valamely családtagjuk 
vitte véghez.7 A Gyermekjogi Egyezmény értelmében 
a részes államoknak el kell ismerniük a gyermekek-

5  herczog Mária: A gyermekjogi egyezmény érvényesülése. In: Virág 
György (szerk.): OKRI Szemle, 2. Kötet. Budapest, 2011, 129.

6  németh Ildikó i. m. 36.
7  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Egyezmény legfőbb vívmányai és az igaz-

ságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. június 28. (b): https://jogaszvilag.
hu/szakma/agyermekjog iegyezmenylegfobbv ivmanya iesaz 
igazsagszolgaltatasragyakorolthatasa/

nek a gazdasági kizsákmányolással szemben nyúj-
tandó védelemhez való jogát, ezenkívül pedig arról 
sem szabad megfeledkezniük, hogy a gyermekek nem 
kényszeríthetőek semmiféle kockázattak járó, isko-
láztatását veszélyeztető, egészségre, fizikai, szellemi, 
lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésre ártalmas 
munkavégzésre. Ezen rendelkezésnek az érvényre 
jutását, s egyben annak hatékony végrehajtását meg-
felelő büntetésekkel kell garantálni.8

A szóban forgó nemzetközi dokumentum rendel-
kezik arról is, hogy voltaképpen miként is kell bánni 
a tizennyolcadik életévüket be nem töltött szemé-
lyekkel az igazságszolgáltatás rendszerén belül. Ha 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyeket 
deliktum elkövetésével gyanúsítanak, vádolnak vagy 
abban éppenséggel bűnösnek mondanak ki, akkor 
mindenféleképpen erősíteni kell bennük mások em-
beri joga és alapvető szabadsága iránti tiszteletet. Az 
eljárás folyamán minden esetben mérvadó szempont 
a gyermekek kora, továbbá az, hogy azok minél ha-
marabb vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. 
Az érintett személyi kör bűnösségét nem szabad, s 
nem is lehet megállapítani olyan cselekmény vagy 
mulasztás miatt, amely az elkövetés idején sem a ha-
zai, sem pedig a nemzetközi jog értelmében nem 
volt deliktum. Mindemellett pedig az ártatlanság 
vélelme elvét követve, nem szabad bűnösnek nyil-
vánítani őket, ameddig a bűnösség kérdésköréről 
egy független bíróság jogerősen nem határoz. Min-
den tizennyolc év alatti személyt a lehető legrövi-
debb időn belül közvetlenül, szülei vagy törvényes 
képviselője útján tájékoztatni kell az ellene emelt 
vádról, továbbá biztosítani kell számukra a jogsegély 
adta lehetőségeket. A szóban forgó személyi kör vé-
delméről sem szabad megfeledkezni, melynek ga-
rantálása sem maradhat el az eljárás folyamán. Az 
ügyüket ügyvédje, vagy egyéb tanácsadója, szülei 
vagy törvényes képviselőjének jelenlétében lehet 
csak elbírálni. A Gyermekjogi Egyezmény tiltja to-
vábbá a kényszervallatás minden formáját, vagyis a 
gyermeket semmilyen eszközzel sem lehet arra kény-
szeríteni, hogy az maga ellen valljon vagy beismerje 
bűnösségét. Az eljárás során a gyermekeknek joguk 
van ahhoz, hogy a tanúkhoz kérdést intézzenek, va-
lamint ahhoz is joguk van, hogy a mellette valló ta-
núkat is ugyanolyan feltételek mellett hallgassák 
meg az eljárás alatt. Minden részes államnak gon-
doskodnia kell a megfelelő, s egyben hatékony jog-
orvoslati rendszer kiépítéséről is. Az elsőfokú dön-
tést egy pártatlan, független és magasabb szinten 
álló bíróság vagy más hatóság bírálja el. Mindemel-
lett biztosítani kell a tárgyalás nyelvét nem beszélő 
gyermekeknek a díjmentes tolmácsolás adta lehető-
ségeket. Rendkívül fontos szempont az eljárás alá 
vont gyermekek magánéletének a tiszteletben tar-

8  márKi Zoltán: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselek-
mények. In: Kónya István (szerk.): Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakor-
lat számára. Budapest, HVGORAC Lapés Könyvkiadó Kft., 2018, 781.
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tása. A Gyermekjogi Egyezmény részes államainak 
különleges törvények és eljárások elfogadásával, va-
lamint különféle hatóságok és intézmények létreho-
zása útján, törekedniük kell a gyermekeket megillető 
speciális védelemnek a lehető legteljesebb körben 
történő kiépítésére. Az államoknak egy átfogó rend-
szert kell létrehozniuk a tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személyek igazságszolgáltatási rend-
szere, s annak milyensége kapcsán, a helyzetüknek 
és az általuk elkövetett deliktumnak megfelelő, és 
az azokhoz igazodó elbánás biztosítása érdekében.9

Az Egyezményben deklarált kötelezettségek telje-
sítését a Gyermekek Jogainak Bizottsága vizsgálja. A 
Bizottságot tíz, adott területen elismert szakértő al-
kotja, akiket négyévente választanak a részes államok 
saját állampolgáraik közül, mégpedig titkos szavazás 
útján. A Bizottság egyébként évente ülésezik, általá-
ban az ENSZ székhelyén. A Gyermekek Jogairól szóló 
Egyezményt három kiegészítő jegyzőkönyv követte, 
amelyek a gyermekek szerepét a fegyveres konflik-
tusokban, a gyermekkereskedelmet, a gyermekpros-
titúciót és a gyermekpornográfiát, valamint a jogsé-
relem esetén benyújtható panaszeljárást vizsgálják.10

1985-ben az ENSZ Közgyűlése a Pekingi Szabá
lyokban rögzítette azon elveket, melyeken a tizen-
nyolcadik életévüket be nem töltött személyekkel 
összefüggő igazságszolgáltatásbeli kérdéseknek ala-
pulniuk kell. Ennek fényében az elsődleges cél va-
lamennyi esetben a prevenció. Ezzel összefüggésben 
meg kell teremtetni a szóban forgó csoport szociális 
biztonságát úgy, hogy a büntető igazságszolgáltatás 
alkalmazásának szükségessége, s az alkalmazás által 
okozott sérelem minimálisra csökkenthető legyen. 
Az igazságszolgáltatás keretein belül nemcsak az el-
követés körülményeit, annak súlyát, hanem az elkö-
vetők személyi körülményeit, szükségleteit is indo-
kolt szem előtt tartani, természetesen úgy, hogy a 
társadalom érdekei se sérüljenek. A Pekingi Szabá-
lyok értelmében nem lehet elfogadni a színtisztán 
a büntető szempontokra épülő megközelítést, hiszen 
a tizennyolcadik életévüket be nem töltött szemé-
lyekkel szemben szabadságvesztést kiszabni csak 
szűk körben, s mintegy legvégső megoldásként le-
het, s azt is csak a lehető legrövidebb időtartamra. 
A Pekingi Szabályok egyértelművé teszik, hogy ve-
lük szemben szabadságelvonásra csak súlyos, sze-
mély elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése 
esetén kerülhet sor, valamint akkor, ha az érintett 
személyi kör ismétlődően követ el más erőszakos 
deliktumot, de csak akkor, ha más módszer nem 
lenne célravezető. Fontos megemlíteni, hogy a szó-
ban forgó nemzetközi dokumentum alapvető köve-
telményként támasztja a részes államok elé az olyan 

9  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Egyezmény legfőbb vívmányai és az igaz-
ságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. június 28. (b): https://jogaszvilag.
hu/szakma/agyermekjog iegyezmenylegfobbv ivmanya iesaz 
igazsagszolgaltatasragyakorolthatasa/

10  domoKos Andrea: A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi 
megítélése. Budapest, KREÁJK, 2017, 26.

alternatív intézkedések jogrendszerükbe történő 
bevezetését, amelyek révén a szabadságelvonással 
járó szankció elkerülhető.11

1990-ben az ENSZ Közgyűlése által megalkotásra 
kerültek a Havannai Szabályok, melyek összhang-
ban álltak a Pekingi Szabályokkal, vagyis ismételten 
rögzítésre került, hogy a tizennyolcadik életévüket 
be nem töltött elkövetőket csak a legvégső esetben 
lehet szabadságuktól megfosztani. Mindemellett pe-
dig a szabadságelvonásnak a lehető legrövidebb idő-
tartamúnak kell lennie. Ezen személyi körrel szem-
ben szabadságkorlátozásról szóló döntést csak bíró-
ság hozhat, az érintett dokumentumban rögzített 
elképzelések alapján.12

Szintén 1990-ben került megalkotásra az ún. Ri
jadi Iránymutatások, amelyben az ENSZ Közgyű-
lése a bűnmegelőzést illetően fogalmazott meg mi-
nimumszabályokat. A prevenció mellett az Iránymu-
tatás deklarálja, hogy a tizennyolcadik életévüket 
be nem töltött személyek megfelelő szociális körül-
ményeinek a kialakítása is determináló jelentőség-
gel bír, csakúgy, mint az oktatási lehetőségeik biz-
tosítása. Az Iránymutatás megállapítja, hogy a szóban 
forgó korosztálynál társadalmi jelenség a szabályok-
kal való szembenállás, valamint a társadalmi nor-
máknak a megszegése, hiszen azok a felnőtté válás 
folyamatának a szerves részei. Általában ezen sza-
bályszegő aktusok maguktól megszűnnek a megfe-
lelő érettség elérésével, s ebből kifolyólag felesleges 
őket megbélyegezni, hiszen az egyenes út lenne az 
ismételt bűnelkövetéshez, a kriminális életpálya ki-
alakulásához.13

Az ENSZ Közgyűlése 1990-ben létrehozta a Tokiói 
Szabályokat, melyben részletesen szólt a szabad-
ságelvonással nem járó intézkedések alkalmazásá-
nak a relevanciájáról. A Tokiói Szabályokat tulajdon-
képpen áthatja a minimális beavatkozás elve. A szó-
ban forgó nemzetközi törekvés szerint az igazság-
szolgáltatás feladata, hogy megteremtse a lehető 
legharmonikusabb kapcsolatot a tizennyolcadik 
életévüket be nem töltött személyek, illetve a társa-
dalom között. Ennek előmozdítása érdekében mini-
málisra szükséges csökkenteni az erőszakos, kény-
szer jellegű intézkedéseknek a számát. Elsődlegesen 
a társadalomba történő visszavezetésére kell fóku-
szálni, továbbá a lehető legszélesebb körben támo-
gatni kell a reszocializációs folyamatokat, a családba 
történő visszailleszkedést, az oktatási rendszerben 
való részvételt, a közösségre vonatkozó felelősség-
vállalás erősítése mellett.14

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács Irány
mutatásai a gyermekkorú áldozatokra és a 

11  Faix Nikoletta (a) i. m. 13–14.
12  Uo. 13–14.
13  Uo. 14.
14  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Egyezmény legfőbb vívmányai és az 

igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. június 28. (b): https://jogaszvilag.
hu/szakma/agyermekjog iegyezmenylegfobbv ivmanya iesaz 
igazsagszolgaltatasragyakorolthatasa/;
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bűncselekmények tanúira vonatkozó igazság
szolgáltatásokról (2005) szintén fontos mérföld-
kőnek számít. Az iránymutatások által kitűzött célok: 
a gyermekkorú áldozatokat illető jogok tiszteletben 
tartásának elősegítése, az ehhez szükséges politika 
kialakítása, valamint útmutatás a szakértők és egyéb 
fiatalkorú áldozatokkal és szemtanúkkal foglalkozó 
egyének számára. Az iránymutatásokat, a gyermeki 
lét törékenységét és védelmét szem előtt tartva dol-
gozták ki. Amint azt több nemzetközi okmány is 
megerősíti, az alábbi alapelvek kiemelt figyelmet 
igényelnek: méltóság (minden gyermek egyedi és 
értékes emberi lény); diszkriminációmentesség (va-
lamennyi gyermeket igazságosan és egyenlőként 
kell kezelni); minden esetben úgy kell eljárni, hogy 
az a gyermek legfőbb érdekét szolgálja; minden gyer-
meknek jogában áll szabadon hangot adni vélemé-
nyének. Az iránymutatások definíciókat adnak a do-
kumentum tárgyának megértéséhez elengedhetet-
len fogalmakról, így arról is, mit értünk gyermek-
korú áldozatok és szemtanúk alatt. A méltóságteljes 
és könyörületes elbánáshoz való jogról írva kiemeli, 
hogy a gyermekkorú áldozatokat és bűncselekmé-
nyek szemtanúit gyengéd, segítőkész törődésben 
kell részesíteni az igazságszolgáltatási eljárás vala-
mennyi szakaszában, figyelembe véve személyes 
környezetüket is. Amennyire csak lehet, minimali-
zálni kell a gyermekek életébe való beavatkozásokat. 
A diszkriminációtól való védelem joga körében meg-
állapítja, hogy a gyermeket teljes értékű szemtanú-
ként kell kezelni, akire a többi szemtanúval azonos 
szabályok vonatkoznak. Biztosítani kell továbbá szá-
mukra a faji, nemi, anyanyelvi, vallási, politikai és 
nemzeti alapon történő hátrányos megkülönbözte-
téstől való védelmet. A gyermekkorú áldozatoknak 
és szüleiknek vagy gondviselőiknek az igazságszol-
gáltatási rendszerrel való kapcsolatba kerülés első 
pillanatától kezdődően az eljárás teljes időtartamán 
keresztül kellő és gyors információellátásban kell 
részesülniük meghatározott körülményeket ille-
tően. A szakembereknek pedig minden szükséges 
lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy le-
hetővé tegyék a vélemény kinyilvánításának jogát a 
gyermekkorú áldozatok és szemtanúk számára az 
eljárás során. Szakszerű támogatást kell részükre 
nyújtani, melynek célja a gyermekek szükségletei-
nek kielégítése, és ezáltal az eljárásban való hatékony 
részvétel megteremtése. A gyermek magánéletének 
védelme elsődleges fontosságú. A szakembereknek 
meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a nyo-
mozás, kivizsgálás és ítélethozatal során fellépő ne-
hézségek elkerüléséért, illetve a gyermekek védel-
mezéséért, miközben a lehető legkifinomultabban 
és gyengéden bánnak velük. Ha a fiatal áldozat vagy 
szemtanú biztonsága veszélyben forog, akkor azt 
azonnal jelezni kell a megfelelő hatóságoknak, és 
fokozottan kell ügyelni a gyermek védelmére az igaz-
ságügyi eljárást megelőzően, annak során és azt kö-
vetően is. Az iránymutatások kiemelik a jóvátételhez 

való jogot: amennyiben lehetséges, támogatni kell 
a gyermekkorú áldozatokat és szemtanúkat a társa-
dalomba történő reintegráció érdekében. A gyer-
mekkorú áldozatokkal és szemtanúkkal foglalkozó 
szakemberek számára biztosítani kell a megfelelő 
oktatást és információkat feladatuk hatékony ellá-
tása érdekében. A tárgykör továbbá államok közötti 
és egyes államon belüli szektorok közötti együttmű-
ködést is igényel. Jelen iránymutatások megfelelő 
alapul szolgálnak a hozzáértők számára az e terüle-
ten való törvények létrehozásához. Mindazonáltal 
rendszeres egyeztetésre és közös értékelésre, meg-
beszélésre is szükség lehet az igazságszolgáltatásban 
részt vevő szervek és szakértők között.15

Az igazságszolgáltatás gyermekközpontúvá tétele 
körében alapvetés, hogy az igazságszolgáltatás csak 
akkor lehet gyermekbarát, ha a gyermekek jogai ér-
vényesülnek az eljárások során. A gyermekek igaz
ságszolgáltatásáról szóló ENSZ iránymutatás 
(2008) e tekintetben azt írja elő, hogy amennyiben 
a gyermek bármely módon kapcsolatba kerül az igaz-
ságszolgáltatással a jogait és alapvető érdekeit tisz-
teletben kell tartani. E dokumentum szerint a gyer-
mekek eljárásbeli jogai és érdekei a következők:16

• biztosítani a gyermek legfőbb (mindenekfelett 
álló) érdekének elsődleges figyelembevételét;

• tisztességes és egyenlő eljárás garantálása min-
denféle hátrányos megkülönböztetés nélkül;

• segíteni kell a gyermeket abban, hogy vélemé-
nyét szabadon kifejthesse és azt meg is hallgas-
sák;

• meg kell védeni minden gyermeket a bántalma-
zástól, kizsákmányolástól és erőszaktól;

• minden gyermeket méltóságának tiszteletben 
tartásával kezelni;

• a jogi garanciák és védelem szavatolása minden 
eljárásban;

• a megelőző szemlélet (prevenció) hangsúlyo-
zása a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőpoliti-
kában;

• a gyermek szabadságtól való megfosztását csak 
végső esetben és csak a lehető legrövidebb ideig 
lehet alkalmazni;

• a gyermekjogi megközelítést minden jogalkal-
mazói eljárásban érvényre kell juttatni.

15  Faix Nikoletta: A Gyermekjogi Egyezmény legfőbb vívmányai és az 
igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. június 28. (b): https://jogaszvilag.
hu/szakma/agyermekjog iegyezmenylegfobbv ivmanya iesaz 
igazsagszolgaltatasragyakorolthatasa/

16  Guidance Note of the SecretaryGeneral, UN Approach to Justice for 
Children, September 2008. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
Guidance_Note_of_the_SG_UN_Approach_to_Justice_for_Children.pdf.
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Az Európa Tanács szerepe  Az Európa Tanács szerepe  
a gyermekek oltalmának a gyermekek oltalmának 
megteremtésébenmegteremtésében

A következőkben az Európa Tanács által kifejtett te-
vékenység, s annak eredményei kerülnek ismerte-
tésre – természetesen jelen írás tárgyával összefüg-
gésben – csakis kizárólag a legjelentősebb „állomá-
sokra” összpontosítva.

Az Európa Tanács vonatkozásában mindenképpen 
ki kell térni az annak égisze alatt, 1950-ben megszü-
letett Emberi Jogok Európai Egyezményére. Az 
Egyezmény 5. cikk (1) bekezdésének d) pontja kitér 
a kiskorúak őrizetbe vételére, s annak körülményei re. 
A gyermekjogok szempontjából egyébként különö-
sen fontos rendelkezések: a 2. cikk (élethez való jog), 
3. cikk (kínzás tilalma), 4. cikk (rabszolgaság és kény-
szermunka tilalma), 5. cikk (szabadsághoz és bizton-
sághoz való jog), 6. cikk (1) bekezdés (tisztességes 
bírósági tárgyaláshoz való jog), valamint a 8. cikk 
(magán és családi élet védelme) és a 12. cikk (házas-
ságkötés és családalapítás joga).17

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 1989-es elfoga-
dását követően felmerült a gondolat az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésén, hogy annak hatékonysága, 
érvényesítése érdekében szükséges lenne egy euró-
pai szintű dokumentum elfogadása. Ennek az elhatá-
rozásnak az eredményeként született meg 1996-ban 
az Európai egyezmény a gyermekek jogainak 
gyakorlásáról, amely mintegy kiegészíti a Gyerme-
kek jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Mindezt úgy 
teszi, hogy amíg az ENSZ-dokumentum a gyermekek 
alapvető jogait rögzíti, addig az Európa Tanács kere-
tében született egyezmény az eljárásjogi szabályokat 
határozza meg. Az egyezmény tehát eljárási jogokkal 
ruházza fel a gyermekeket és igyekszik ezt számukra 
biztosítani. Az egyezmény – akárcsak az ENSZ Gyer-
mekjogi Egyezmény – meghatározza a gyermek fo-
galmát: a 18. életévét betöltött személyt tekinti gyer-
meknek. Nem tartalmazza ugyanakkor azt a kivételt, 
amit az ENSZ-egyezmény, hogy nem tekinti gyermek-
nek azt, aki a reá irányadó jogszabályok értelmében 
nagykorúságát már korábban betöltötte. A dokumen-
tum pontosan rögzíti a gyermekek eljárási jogait, így 
például a tájékoztatáshoz való jogot, a meghallgatás-
hoz való jogot, a képviselethez való jogot. A jogok 
fontosságát hangsúlyozva, a gyermeket megillető jo-
gosultságokat az eljáró hatóságok részéről kötelezett-
ségként is megfogalmazza. Rögzíti továbbá azt is, 
hogy az eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala 
során a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani és 
azt minél hamarabb be kell fejezni, illetve a gyermek 
súlyos veszélyhelyzete esetén az eljárást hivatalból 

17  Emberi Jogok Európai Egyezménye.

kell megindítani. A 13. cikkben pedig a viták megol-
dása és elkerülése érdekében a mediáció szükséges-
ségét emeli ki. Az egyezmény egy állandó bizottságot 
is felállított, amely segíti a részes államokat az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezmény értelmezésében és megva-
lósításában, mindezt pedig ajánlások formájában te-
szi. Érdekessége a dokumentumnak, hogy kevés tag-
állam ratifikálta, ellentétben az ENSZ-egyezménnyel. 
(Magyarország 2010. november 29-én írta alá.)18

2001 novemberében Budapesten írták alá az Európa 
Tanács által előkészített Számítástechnikai Bűnö
zésről Szóló Egyezményt (Convention on 
Cybercrime). A Budapesti Egyezmény az Európa Ta-
nács tagjain kívül más országok számára is nyitva áll 
aláírásra és ratifikálásra. A számítógépes technikai fo-
galmakat definiálja és ezáltal egységes értelmezést 
nyújt. Mind az anyagi, mind eljárásjogi szabályozást 
tartalmazza. Az anyagi jogban a bűncselekménytípu-
sok köre kibővült és újabb jogsértési típusok jelennek 
meg (pl. eszközökkel való visszaélés, a gyermekporno-
gráfiával kapcsolatos bűncselekmények). Az egyes 
bűncselekménytípusokat logikusan csoportokba ren-
dezi. Az egyezmény négy részre osztható fel:19

1. A büntető anyagi jogi részt tartalmazza (2–13. 
cikk).

2. A büntetőeljárás jogi résszel foglalkozik (14–22. 
cikk), amely magában foglalja az eljárásjogi rendel-
kezések alkalmazási körét, a forgalmi adatok valós 
idejű összegyűjtését az internetes szolgáltatók ré-
széről, valamint a joghatósági kérdésekkel zárul.

3. A nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
irányelveket fogalmaz meg. Valamennyi aláíró fél 
részéről igényli a kölcsönös jogsegélynyújtást, illetve 
a lehető legszélesebb körben együttműködnek a szá-
mítástechnikai rendszerekkel és adatokkal kapcso-
latos bűncselekményekre vonatkozó nyomozások 
és eljárások során, illetőleg bármely bűncselek-
ményre vonatkozó elektronikus bizonyítékok össze-
gyűjtése érdekében” (23–35. cikk).

4. A záró rendelkezésekben az egyezmény hatá-
lyára, a fenntartásokra, a módosításokra, a viták ren-
dezésére és az egyezmény felmondására vonatkozó 
részekre térnek ki (36–48. cikk).

Az Európa Tanács egyezménye a gyermekek sze-
xuális kizsákmányolása elleni, valamint a szexuális 
erőszak (bántalmazás) elleni védelméről (Lanza
rotei Egyezmény – 2007) egy fontos állomásnak 
tekinthető. Ezen egyezmény alapvetően a tizennyol-
cadik életévét be nem töltött személyek védelmére 
fókuszált, számos elvárást megfogalmazva a részes 
államok felé. Hazánk 2010-ben írta alá a szóban forgó 
egyezményt, de annak törvény általi kihirdetésére 
csak 2015-ben került sor. A megkülönböztetés-

18  KazUsKa Melinda: Gyermekek jogai az Európa Tanács dokumentumaiban: 
https://dfkonline.sze.hu/images/egyedi/doktori/%C3%A1ll_%C3% A9s_
jog_alap_%C3%A9rt%C3%A9kei_2010/1.%20k%C3%B6t/kazuska.pdf.

19  mezei Kitti: Az informatikai bűnözés elleni nemzetközi fellépés – kü-
lönös tekintettel az Európai Unió és az Egyesült Államok szabályozására: 
http://real.mtak.hu/92847/1/mezei_kitti_jura_2018_1.pdf.
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mentesség a dokumentum egyik meghatározó elve, 
ami annyit tesz, hogy a Lanzarote-i Egyezmény ren-
delkezéseinek a végrehajtását, kiváltképpen az áldo-
zatok jogainak védelme érdekében tett intézkedé-
seket, mindennemű megkülönböztetés nélkül kell 
biztosítani. A Lanzarote-i Egyezmény fő céljai a kö-
vetkezőképp foglalhatóak össze:20

• a gyermekek szexuális zaklatásának és kizsák-
mányolásának a megelőzése, valamint azok le-
küzdése;

• az áldozattá vált gyermekek jogainak védelme;
• a nemzeti és a nemzetközi szinten történő 

együttműködés elősegítése a gyermekek sze-
xuális kizsákmányolása, valamint a szexuális 
úton végbemenő zaklatásuk kapcsán.

Szintén az Európa Tanácshoz köthető a Gyermek
barát Igazságszolgáltatásról szóló Iránymuta
tás elfogadása (A Miniszteri Bizottság 2010. novem-
ber 17-én, a miniszterek képviselőinek 1098. ülésén 
fogadta el), amely a gyermek jogainak és legfőbb 
érdekeinek a közigazgatási, büntető- és polgári eljá-
rás minden szakaszában való érvényesülését mondta 
ki, ideértve a gyermek véleményének figyelemvéte-
lét is. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló 
iránymutatás elfogadásával az Európa Tanács kimon-
dottan azt kívánta elérni, hogy az igazságszolgálta-
tás mindig gyermekközpontú legyen, függetlenül 
attól, hogy kik ők vagy mit tettek.21 Az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a gyermekbarát igazság-
szolgáltatásra vonatkozó Iránymutatása a „gyermek-
barát igazságszolgáltatást” olyan igazságszolgáltatási 
rendszerként definiálja, amely az elérhető legmaga-
sabb színvonalon, a rögzített alapelvek szem előtt 
tartásával, a gyermek fejlettségének, érettségi foká-
nak, valamint az ügy körülményeinek figyelembe 
vételével tiszteletben tartja, hatékonyan érvényre 
juttatja és garantálja valamennyi gyermeki jognak 
az érvényesülését. Ennek alapján a gyermekbarát, 
vagy más néven gyermekközpontú igazságszolgál-
tatás jellemzője különösen a gyermek életkorának 
megfelelő, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, 
a gyermeki jogokat elismerő és figyelembe vevő 
rendszer, melyben soron kívüli, gyors eljárásban jut 
érvényre a gyermek joga az eljárásban való részvé-
telre, a megfelelő tájékoztatásra, a méltóságára, va-
lamint magán- és családi életének tiszteletben tar-
tására. A gyermekközpontú igazságszolgáltatási 
rendszer célja, hogy valamennyi eljárásban, így bün-
tető- és közigazgatási eljárás mellett a polgári eljárá-
sok során is a lehető legmagasabb szinten biztosítsa 
a gyermekek jogainak hatékony érvényesítését azál-
tal, hogy a gyermek szükségleteihez igazodik és arra 
koncentrál, valamint, a gyermek számára a részvé-

2 0  gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályo-
zása a nemzetközi elvárások tükrében. PhDértekezés, Miskolc, Miskolci Egye-
tem Állam és Jogtudományi kar, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Dok-
tori Iskola, 2017, 54.

21  Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Iránymutatása a gyermek-
barát igazságszolgáltatásról.

telt és a megfelelő tájékoztatást valamennyi eljárás-
ban biztosítja.22

Az igazságszolgáltatás továbbá csak akkor nevez-
hető gyermekbarátnak, ha a gyermek jogai érvénye-
sülnek. Alapvető gyermeki jog a gyermek meghallga-
tásához és véleménynyilvánításhoz való joga, ki-
emelve azt, hogy a gyermek számára ez nem kötele-
zettség. Ennek érvényesülése érdekében a gyermeket 
részletesen tájékoztatni kell arról, hogy milyen eljá-
rásban kerül meghallgatásra, hogy a válaszadásának 
milyen lehetséges következményei vannak. Az Irány-
mutatás a tagállamok kötelezettségévé teszi a gyer-
mek részvételével folyó, illetve őt érintő valamennyi 
ügyben a gyermek legfőbb érdekének, mint elsődle-
ges szempontnak a figyelembevételét, és a vélemé-
nyének a megfelelő súllyal való figyelembevételét.23

Érdemes még említést tenni az Európa Tanács 
hároméves programjára,24 mely 2012 és 2015 kö-
zött zajlott. Ezen program fő célkitűzése a gyermeke-
ket megilltető jogok előmozdítása volt, valamint ezen 
jogok tiszteletben tartásának a kivívása is releváns 
szempontnak minősült. A gyermekeket érintő jogi 
normák hatékony végrehajtásához fűződő érdekből 
adódóan, a tagállamok részére szakpolitikai iránymu-
tatást kívánt nyújtani adott stratégia.25 Négy stratégiai 
célkitűzést fogalmazott meg maga a program, melyek 
a következők voltak: a gyermekbarát igazságszolgál-
tatási rendszerek előmozdítása, a gyermekek elleni 
erőszak valamennyi formájának a felszámolása, a ve-
szélyeztetett helyzetben lévő gyermekek jogainak 
biztosítása, a gyermekek részvételének a támogatása 
az őket érintő ügyekben.26 A gyermekbarát szolgálta-
tásoknak az előmozdítása a jövőre nézve is fontosnak 
tekinthető, mert számos esetben a gyermekek arról 
számoltak be, hogy adott helyzetben nem tudták, 
hogy hova fordulhatnak, továbbá megfelelő tájékoz-
tatást sem kaptak. A gyermekbarát szolgáltatások tisz-
teletben tartják a gyermekek jogait, valamint egyfajta 
biztos pontot jelentenek azok számára, akik fokozot-
tan kiszolgáltatottak. A szociális szolgáltatások eseté-
ben is követni kellene ezen gyermekbarát elvet, el-
gondolást, amelyek tekintettel vannak a gyermekek 
érettségére, korára, s melyek értékelni képesek az 
egyedi körülményeket. A szóban forgó személyi kör 
érdekeit leginkább saját családja tudja érvényre jut-
tatni, s így a szülők részére is biztosítani kell az eljá-
rásba való bekapcsolódást. A stratégia ezen túlme-
nően az oktatás, a kultúra és a sport relevanciáját is 
kiemelte. A gyermekekkel szembeni valamennyi erő-

2 2  I. m. II. fejezet c) pont.
2 3  rainer Lilla: A gyermekközpontú igazságszolgáltatás polgári jogi as-

pektusai: https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek 
%20meghallgat%C3%A1sa%20mod.pdf.

2 4  Building a Europe for and with children Strategy for 20122015 CM 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMC
ontent?documentId=090000168045d224.

2 5  domoKos Andrea i. m. 49–50.
2 6  Building a Europe for and with children Strategy for 20122015 CM 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMC
ontent?documentId=090000168045d224.
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szakos magatartás felszámolása sem maradhat el a 
stratégia szerint, illetőleg az ilyen jellegű szituációk 
megelőzéséről is gondoskodni kell. A program alap-
vetően a zéró tolerancia elvét hirdette, valamint kü-
lönös figyelmet szentelt a szexuális erőszakra, az em-
berkereskedelemre, a testi fenyítésre, a nemi alapú 
és családon belüli erőszakra, illetőleg az iskolai erő-
szakra. A veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek 
alatt a stratégia elsődlegesen a fogyatékkal élőket, a 
migránsokat és a roma gyermekeket értette. A tizen-
nyolcadik életévüket be nem töltött elkövetőkre is 
külön felhívta a figyelmet a dokumentum, hiszen az 
ő jogi támogatásukra, s egyben képviseletükre foko-
zott hangsúlyt kell fektetni, továbbá náluk kiváltképp 
kerülni kell a szabadságvesztésre ítélést, ehelyett in-
kább alternatív megoldásokat célszerű alkalmazni 
esetükben. A roma gyermekek vonatkozásában pedig 
azok oktatásba történő bevonását tekintette fő szem-
pontnak. A gyermekeknek továbbá joguk van ahhoz, 
hogy őket meghallgassák, s figyelembe vegyék a vé-
leményüket. A program relevánsnak vélte a gyerme-
kek jogainak, s az emberi jogoknak az oktatását is.27

Az Európa Tanács által elfogadott Szófiai straté
gia, a negyedik gyermekjogi programciklus, amely 
2016–2021 között működik. A stratégia 5 prioritása28:

• az esélyegyenlőség biztosítása;
• a gyermekek aktív részvételének biztosítása, az 

őket érintő ügyekben;
• erőszakmentes gyermekkor biztosítása;
• gyermekbarát igazságszolgáltatás biztosítása, 

valamint
• gyermekjogok digitális környezetben való vé-

delme, ideértve a cyberbullying (cybermeg-
félem lítés) esetkörét is.

Az Európa Tanács szükségesnek tartja – többek 
között – a gyermekbarát igazságszolgáltatás jó gya-
korlatairól tartott regionális tanácskozásokat, ezen 
igazságszolgáltatás egyes aspektusairól történő adat-
gyűjtést, a fiatalkorúakkal kapcsolatba lépő jogi hi-
vatásrendek tagjainak különleges képzését, a 
mediációt és a büntetés-végrehajtási intézetek rend-
szeres ellenőrzését.29

4.  4.  
Az EU tevékenységeAz EU tevékenysége

A Lisszaboni Szerződés előírja az Unió számára a 
gyermekjogok védelmének előmozdítását. A gyer-
mekjogok azon alapvető jogoknak is részét képezik, 
amelyek tiszteletben tartására az Unió az Európai 

27  domoKos Andrea i. m. 51–52.
2 8  Ministers’ Deputies, CM Documents, CM(2015)175 final: Council of 

Europe Strategy for the Rights of the Child (20162021) – Children’s human 
rights, 3 March 2016, Chapter III.

29  Ministers’ Deputies, CM Documents, CM(2015)175 final: Council of 
Europe Strategy for the Rights of the Child (2016–2021) – Children’s human 
rights, 3 March 2016, Chapter III.

Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke alapján vállalt 
kötelezettséget. Emellett mind a 27 uniós ország ra-
tifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét.30 Az 
Európai Unióról szóló szerződés – Lisszaboni Szer-
ződés 1. cikk (4) bekezdése által bevezetett – 3. cikke 
kimondja, hogy „az Unió küzd […] a megkülönböz-
tetés ellen, és előmozdítja […] a gyermekek jogainak 
védelmét”, és megállapítja, hogy „a világ többi részé-
hez fűződő kapcsolataiban az Unió […] hozzájárul 
[…] az emberi jogok, különösen pedig a gyermekek 
jogainak védelméhez”.31

Az Alapjogi Charta 24. cikkének gyermekek jo-
gaival összefüggő rendelkezései gyakorlatilag teljes 
megfelelést mutatnak az ENSZ Gyermekjogi Egyez-
ményében foglaltakkal. Ebből adódóan a gyermekek 
jólléthez, gondozáshoz és védelemhez való jogai pár-
huzamba állíthatók az említett ENSZ-dokumentum 
36. cikkében található, a gyermekek jóllétével, s bár-
milyen kizsákmányolási formával szemben történő 
védelmükkel összefüggő jogokkal. Az Unió Alapjogi 
Chartája szerint a gyermekek véleményét az őket 
érintő ügyekben életkoruknak és érettségüknek 
megfelelően ugyan, de figyelembe kell venni. Ezen 
rész tulajdonképpen megfeleltethető a Gyermekjogi 
Egyezmény 12. cikkének, mely szerint elengedhe-
tetlen biztosítani a gyermekek szabad véleménynyil-
vánításhoz való jogát az őket érdeklő kérdésekben, 
mindezt úgy, hogy eközben a szóban forgón szemé-
lyi kör érettségére és korára is tekintettel kell lenni. 
Felbukkan ismét a gyermekek mindenekfelett álló 
érdeke, melyről még a Gyermekjogi Egyezmény ren-
delkezett. Az uniós dokumentum továbbá kimondja, 
hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy szü-
leivel rendszeres, személyes és közvetlen kapcsola-
tot tarthassanak fent, hacsak mindez érdekeikkel 
egyébként nem ellentétes. Az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezménye is gyakorlatilag ugyanezt mondja ki 
9. cikkében.32

Európai Bizottság 2011-ben elfogadta az EU gyer
mekjogi ütemtervét, amely meghatározza a gyer-
mekjogi szabályozás és szakpolitika uniós tagálla-
mokon belüli fejlesztésének kulcsfontosságú prio-
ritásait. Az ütemterv a gyermekek védelme szem-
pontjából releváns jogalkotási eljárásokat is előirány-
zott. Az ütemterv részeként került rögzítésre azon 
elgondolás, melynek értelmében „2012 a gyermek-
barát igazságszolgáltatás éve”.33

Az ütemterv lefekteti a gyermekbarát igazságszol-
gáltatás sarokköveit, valamint rendelkezik a veszé-
lyez tett gyermekek védelméről is (fogyatékosok, 
szexuális kizsákmányolás áldozatai, gyermekkeres-
kedelem érintettjei, kísérő nélküli kiskorúak stb.). 
Mindemellett pedig kitér arra is, hogy miként viszo-
nyuljon az Unió a harmadik országbeli államokhoz 

3 0  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_11_156
31  Európai Unióról szóló szerződés 3. cikk.
32  németh Ildikó i. m. 38.
33  Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról: https://www.

echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_HUN.pdf.
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akkor, ha gyermekek jogait érintő kérdésről van 
szó.34 A következőkben (felsorolás szintjén) áttekin-
tem azon iránymutatásokat, melyek a gyermekbarát 
igazságszolgáltatással állnak összefüggésben.

Az ütemterv alapelvként rögzíti a gyermekek min-
denekfelett álló érdekét, a diszkriminációval szem-
beni védelemhez való jogot, az eljárásban való rész-
vételi jogosultságot, az ártatlanság vélelmét, a tisz-
tességes eljáráshoz, a jogi képviselthez, jogi segít-
ségnyújtáshoz, a jogorvoslathoz, s a bírósági eljárás-
hoz való jogokat.35

A szóban forgó dokumentum továbbá kitér azokra 
az esetekre is, amikor kiskorú sértettről vagy tanúról 
van szó. Ennek kapcsán minimumszabályokat fektet 
le, úgymint a gyermekbarát környezet és nyelv hasz-
nálata az eljárásban, a gyerek meghallgatását képzett 
szakemberek végezhetik, a gyermeknek joga van a 
meghallgatásra, s hogy véleményét kifejthesse. To-
vábbá kerülni kell az eljárásban a gyermekkorú sértett 
és a terhelt személyes találkozását. Mindemellett pedig 
a gyermek tanúvallomásának audiovizuális rögzítése 
sem maradhat el. Végül, de nem utolsó sorban az egyik 
legfontosabb szempont, hogy kerülni kell a gyermek 
többszöri és szükségtelen kihallgatását.36

A fiatalkorú terheltekről is külön rendelkezik az 
ütemterv. Az ilyen személyeket is megilleti a tisztes-
séges eljáráshoz való jog, a magánélet védelme, a tá-
jékoztatáshoz, a jogi segítségnyújtáshoz, képviselet-
hez való jogok. Továbbá esetükben nem szabad meg-
feledkezni arról sem, hogy szabadságelvonást csak 
a lehető legvégső esetben lehet velük szemben al-
kalmazni, s a lehető legrövidebb ideig.37

Általánosságba véve elmondható, hogy a büntet-
hetőségi korhatár nem lehet túl alacsony, és azt min-
dig jogszabályban kell rögzíteni. Fk. terhelt esetén 
előnyben kell részesíteni az alternatív eljárásokat, 
úgymint pl. a mediációt, feltéve, ha annak feltételei 
egyébként fennállnak.38

Az Európai Parlament és Tanács 2011/36/EU 
számú irányelve az emberkereskedelem meg
előzéséről, az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezé
séről értelmében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem indítanak büntetőeljárást az emberkereskede-
lem áldozataival szemben a rájuk kényszerített bűn-
cselekményben való részvételért (8. cikk) Ugyanak-
kor gondoskodniuk kell arról, hogy a büntetőeljárást 
megelőzően, az alatt, illetve azt követően is biztosítva 
legyen az áldozatok számára a védelem. A szükséges 
mértékű és költségmentes segítségnyújtás is elenged-
hetetlen a sértetti jogok gyakorlásának elősegítése 

3 4  halmos Krisztina: Gyermekvédelem II., órai jegyzet alapján (PPKE
JÁK fiatalkorúak ügyeinek szakjogász képzése).

35  gyUrKó Szilvia: Gyermekbarát igazságszolgáltatás: http://www.okri.
hu/images/stories/KT/KT_49_2012/007_gyurko.pdf.

36  halmos Krisztina: i. m.
37  halmos Krisztina: i. m.
38  gyUrKó Szilvia: i. m.

érdekében. Költségmentesen kell biztosítani továbbá 
az áldozatok számára a tanúvédelmi programokban 
való részvételt, valamint a jogi képviselő alkalmazha-
tóságának a lehetőségét. A kártérítési rendszerekhez 
való hozzáférés előmozdításáról sem szabad megfe-
ledkezni. A gyermekek kihallgatását pedig speciáli-
san képzett személyeknek kell elvégezniük, az erre 
maradéktalanul alkalmas helyiségben.39

Az irányelv külön kitér a gyermekekre, s hossza-
san taglalja, hogy miként is kell őket megvédeni. A 
tagállamoknak a konkrét rövid és hosszú távú intéz-
kedéseket minden egyes gyermekáldozat körülmé-
nyeinek egyedi értékelését követően, a gyermek vé-
leményének, szükségleteinek és aggodalmainak 
kellő figyelembevételével kell végrehajtaniuk. (14. 
cikk). Gyám vagy képviselő kirendelésére akkor van 
szükség, ha a szülő – az érdekellentétből adódóan 
– nem képes gyermekének érdekeit képviselni. Az 
adott igazságszolgáltatási rendszerben a sértett jog-
állásával összhangban feltétlenül biztosítani kell a 
gyermek számára nyújtott haladéktalan és ingyenes 
jogi tanácsadást és ingyenes jogi képviseletet, töb-
bek között kártérítés igénylése céljából is (15. cikk). 
A védelemhez való jog sérelme nélkül a nyomozást 
és a büntetőeljárást úgy kell lefolytatni, hogy a be-
jelentést követően a gyermekáldozat kihallgatására 
haladéktalanul sor kerüljön. Mindezt egy erre kiala-
kított helyiségben kell véghezvinni, az erre kikép-
zett szakemberek segítségével. A kihallgatást mindig 
ugyanazon személyeknek célszerű lefolytatni, to-
vábbá azok számát indokolt korlátozni. Lehetővé kell 
tenni, hogy a gyermeket jogi képviselője vagy az ál-
tala kijelölt nagykorú személy elkísérhesse, kivéve, 
ha ezzel ellentétes, valamint indoklással ellátott ha-
tározat áll a rendelkezésre. Indokolt esetben el lehet 
rendelni zárt tárgyalást, illetve a kihallgatásra az 
érintett jelenléte nélkül, a megfelelő kommuniká-
ciós technikák bevetésével is sort lehet keríteni. Ha 
szükséges, akkor a gyermekáldozat/tanú kihallgatá-
sáról videófelvétel is készülhet, amely az eljárás so-
rán bizonyítékként használható fel.40

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU 
irányelve a büntetőeljárás során a tájékoztatás
hoz való jogról elismeri annak fontosságát, hogy 
tájékoztatást kapjanak a gyanúsítottak vagy a vádlot-
tak saját jogaikkal kapcsolatban, valamint megillesse 
őket az ellenük szóló váddal kapcsolatos tájékoztatás 
és az ügy anyagaiba való betekintés joga. A tájékozta-
táshoz való jog a tisztességes eljáráshoz való jog egyik 
fontos alappillére, és nélküle a többi törvényben sze-
replő jog érvényesülése megkérdőjeleződhet.

Az irányelv kimondja, hogy a terhelteket írásban 
vagy szóban haladéktalanul tájékoztatni kell az 
alábbi jogaikról:41

39 Windt Szandra: 2013, az emberkereskedelem elleni fellépés éve Magyar-
országon, Budapest, Belügyi Szemle, 2014/1., 67–68.

4 0  2011/36/EU irányelv.
41  tilK Péter (szerk.): Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya: http://

www.herke.hu/tan/16eu.pdf.
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• a védő igénybevételének jogáról;
• a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogról;
• a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jogról;
• a hallgatáshoz való jogról;
• a térítésmenten jogi tanácsadásra való jogosult-

ság igénybevételének feltételeiről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/

EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak 
jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásá
ról rendelkezik az áldozatokat megillető tájékozta-
tási jogról, valamint az áldozatsegítő szolgálatok 
igénybevételének jogáról. Utóbbit az érintettek csa-
ládtagjai az elszenvedett sérelem mértékével arányo-
san, saját szükségleteikre tekintettel tudják kérel-
mezni. A nyújtott támogatásnak egyébként igazod-
nia kell az áldozatok specifikus igényeihez is. To-
vábbá minden tagállamnak biztosítani szükséges az 
érintettek meghallgatáshoz, valamint bizonyíték-
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogait.42

A tagállamok bármely helyreállító igazságszolgál-
tatási szolgáltatás nyújtásakor az áldozatoknak a má-
sodlagos és ismételt áldozattá válással, a megfélem-
lítéssel, valamint a megtorlással szembeni védelmét 
biztosító intézkedéseket hoznak. Azon intézkedé-
seknek pedig, amelyek biztosítják, hogy a helyreál-
lító igazságszolgáltatási eljárásban való részvétel 
mellett döntő áldozat biztonságos és megfelelő hely-
reállító igazságszolgáltatási szolgáltatásokhoz fér-
hessen hozzá, a biztonsági szempontokat szem előtt 
tartva, az áldozatok tájékoztatását és beleegyezését 
követően alkalmazhatók. A tájékoztatás esetében 
információt kell adni az eljárásról, valamint annak 
várható eredményéről, mindezt pártatlanság mel-
lett. Ha a megállapodás a felek között létrejön, amely 
csak önkéntességgel valósulhat meg, akkor azt fi-
gyelembe lehet venni bármely további büntetőeljá-
rás során. A helyreállító igazságszolgáltatás kereté-
ben tartott megbeszélések egyéként titkosak, mely-
től csak közérdekből, illetve a felek eltérő megálla-
podásából adódóan lehet eltérni.43

Továbbá a jogi segítségnyújtáshoz való jog, illetve 
a költségtérítéshez való jog is uniós előírás, mely utób-
bit az áldozat igazságszolgáltatásban betöltött szere-
pével összhangban kell meghatározni. A 18. cikk ér-
telmében a védelemhez való jogot ki kell terjeszteni 
az áldozatok családtagjaira is úgy, hogy emberi mél-
tóságuk, jogaik ne sérüljenek. Az újbóli áldozattá vá-
lást is meg kell akadályozni, továbbá a bizonyítási el-
járás során az ismételt érzelmi és pszichés károsodás 
elkerülésére is törekedni kell. Szükség esetén pedig 
fizikai védelmet kell biztosítani. A büntetőeljárás hely-
színén – indokolt esetben – meg kell teremteni annak 

42  2012/29/EU irányelv.
43  Igazságügyi Hivatal közleménye: https://goo.gl/1c45KP.

lehetőségét is, hogy az áldozat és az elkövető ne ke-
rülhessenek egymással kapcsolatba.44

Az irányelv a bűnügyi nyomozás vonatkozásában 
is nyújt némi támpontot az eljárást lebonyolítóknak. 
Egyrészt az áldozatot késedelem nélkül szükséges ki-
hallgatni, ugyanakkor a kihallgatások számát velük 
szemben minimalizálni célszerű, s kizárólag akkor 
szabad alkalmazni, ha az a bűnügyi nyomozás céljá-
ból adódóan feltétlenül indokolt. Az áldozatok részére 
biztosítani kell továbbá, hogy jogi képviselőjük és egy 
általuk választott személy elkísérhesse őket, kivéve, 
ha ezzel ellentétes és indoklással alátámasztott hatá-
rozat áll rendelkezésre. A magánélet védelméhez kap-
csolódó jog során pedig szem előtt kell tartani, hogy 
az szoros összefüggésben van a személyes adatok vé-
delméhez fűződő, illetve a képmás védelméhez kap-
csolódó joggal. Az áldozatok egyéni értékelésének 
keretében a jogalkalmazónak fokozott figyelmet kell 
fordítania azon személyekre, akik a bűncselekmény 
súlyossága folytán jelentős sérelmet szenvedtek. To-
vábbá az olyan áldozatokra, akik ellen előítéleten vagy 
megkülönböztetésen alapuló indítékból követtek el 
bűncselekményt, amely elsősorban személyes jellem-
zőiken alapult. Az imént elmondottak irányadóak 
azokra is, akik az elkövetőhöz fűződő kapcsolatuk 
vagy a tőle való függőségük okán különösen veszé-
lyeztetetteknek minősülnek.45

A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vád
lott és az európai elfogatóparancshoz kapcso
lódó eljárások hatálya alatt álló gyermekek ré
szére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló 
(EU) 2016/800 irányelv magasabb szintű védelmet 
kíván biztosítani, a felnőtteket a tisztességes eljárás 
garanciájaként megillető jogok speciális, a gyerme-
kek életkori sajátosságait figyelembe vevő alkalma-
zását elősegítő követelményeket támaszt a tagálla-
mokkal szemben. A speciális garanciákra a gyermek 
sajátos szükségleteinek és sebezhetőségének figye-
lembevétele érdekében van szükség. Az Irányelv 
célja, hogy eljárási biztosítékokat hozzon létre annak 
garantálására, hogy a gyanúsított vagy vádlott gyer-
mekek képesek legyenek a büntetőeljárások megér-
tésére és követésére, a tisztességes eljáráshoz való 
joguk gyakorlására, továbbá, hogy megelőzhető le-
gyen a gyermekek bűnismétlése és elősegíthető le-
gyen társadalmi beilleszkedésük. A valamennyi gya-
núsított és vádlott személyt megillető jogokat garan-
táló forrásokon túl ennek az irányelvnek a megalko-
tása során az Európa Tanács gyermekbarát igazság-
szolgáltatással kapcsolatos iránymutatásait is figye-
lembe vették. Az Irányelv rendelkezéseit nem egy-
séges „kezdőponttól” kell alkalmazni. A keresett 
személynek minősülő gyermekekre vonatkozó sza-
bályok alkalmazása a végrehajtó tagállambeli letar-
tóztatásuk időpontjához, más garanciák biztosítása, 

4 4  szeKeres Diána: Igazságügyi szolgáltatások egyes alternatívái alapjogi 
megközelítésben, Pécs, Pécsi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi 
Karának Doktori Iskolája, 2012, 71–72. o.

45  2012/29/EU irányelv.
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mint például az orvosi vizsgálathoz való jogról szóló 
tájékoztatás az „eljárás lehető legkorábbi, megfelelő 
szakaszához” kötődik, az ügyvédi támogatásra vo-
natkozó rendelkezések pedig indokolatlan késede-
lem nélkül alkalmazandók, amint a gyermeket tájé-
koztatták arról, hogy gyanúsított vagy vádlott. Az 
Irányelv személyi hatálya azokra terjed ki, akik a 
gyanúsítottá vagy vádlottá váláskor, keresett sze-
mélynek minősüléskor gyermekek voltak. Az Irány-
elvet vagy egyes rendelkezéseit – bizonyos feltéte-
lekkel – alkalmazni kell akkor is, ha a terhelt gyer-
mek volt az eljárás megindulásakor, de időközben 
betöltötte 18. életévét, ha pedig a bűncselekmény 
elkövetésekor gyermeknek minősült, a gyanúsítottá, 
vádlottá válás időpontjában viszont már betöltötte 
18. életévét, ösztönzendő, hogy a tagállamok az érin-
tett 21. életévének betöltéséig alkalmazzák az előírt 
biztosítékokat. A gyermek életkorának megállapítá-
sára több forrásból származó információ adhat ala-
pot: a gyermek saját állításai, családi állapotának el-
lenőrzése, dokumentumkutatás, egyéb bizonyítékok 
vagy – végső esetben – orvosi vizsgálat. Ha mindezek 
alapján is kétséges egy személy kora, vélelmezni kell, 
hogy az adott személy gyermek. Az Irányelvet a bün-
tetőeljárások során kell alkalmazni, azonban, ha 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól 
eltérő hatóság hatáskörébe tartozik a kisebb súlyú 
jogsértések elbírálása és szabadságelvonáson kívüli 
szankció kiszabása, de jogorvoslat folytán vagy más 
módon a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező 
bíróság elé terjeszthető az ügy, az Irányelv csak ez 
utóbbi eljárásban alkalmazandó. Az Irányelvben ta-
lálkozunk a hazai fiatalkorúak elleni eljárásban is-
mert törvényes képviselőnek (szülői felügyelet gya-
korlójának) megfelelő szülői felelősséget gyakorló 
személlyel, akinek az eljárási jogokról való tájékoz-

tatását biztosítani kell, be lehet vonni a gyermek 
egyéni értékelésébe és jogosult – többek között – 
például az orvosi vizsgálat kezdeményezésére. A 
szülői felelősség gyakorlója helyett bizonyos esetek-
ben más megfelelő nagykorú személy is beléphet az 
eljárásba. Ezt a személyt elsősorban a gyermek jogo-
sult megnevezni, de ha ő nem teszi meg, vagy a ha-
tóság a megnevezett személyt nem fogadja el, az il-
letékes hatóság más személyt is megjelölhet és tájé-
koztathat. A tájékoztatásnak minden esetben egy-
szerű és közérthető nyelven kell megtörténnie, és a 
jogokról való tájékoztatásnak – így a szabadságelvo-
náskor átadott írásbeli tájékoztatónak is – át kell fog-
nia az ezen irányelvben foglalt jogokat is. A bünte-
tőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek 
kihallgatására is vonatkozik néhány speciális sza-
bály, amelyek alapja elsősorban az, hogy a gyerme-
kek nem minden esetben képesek megérteni a ki-
hallgatások tartalmát, így védelmüket magasabb 
szinten kell biztosítani, mint a felnőttkorú terheltek 
esetében. Az audiovizuális felvétel készítése a kihall-
gatásról nem csupán a gyermek gyanúsított számára 
jelent fokozott védelmet. Az eljárás tisztességes volta 
szempontjából a fontossága abban ragadható meg, 
hogy ezzel ellenőrizhető a megfelelő bánásmód, 
vagy az eljárási jogok biztosítása iránti követelmé-
nyek betartása a kihallgatás során. Így kettős garan-
ciát foglal magában: védelmet jelent a gyermek szá-
mára, hiszen ezzel bizonyítható az esetleges nem 
megfelelő bánásmód, vagy eljárási jogainak megsér-
tése a kihallgatás során; másrészt a rendőrség vagy 
más hatóság számára is védelmet nyújthat, mivel a 
felvétel igazolhatja, hogy megfelelően kezelték a 
gyermeket és tiszteletben tartották eljárási jogait. A 
bírósági meghallgatásra az audiovizuális felvétel ké-
szítésének kötelezettsége nem terjed ki. További 

A 2012/29 EU irányelv felépítése (összefoglaló táblázat – saját készítés)

Áldozatsegítési jogok (3–9. cikk) Büntetőeljárási jogok (10–17. cikk) Áldozatvédelmi jogok (18–24. cikk)
Megértéshez és megértetéshez való jog Meghallgatáshoz való jog Védelemhez való jog
Minimális kötelező tájékoztatás az első kap-
csolatfelvételkor

Jogorvoslathoz való jog az eljárás meg-
szüntetése esetén

Az elkövetővel való kapcsolat elkerülésének joga

Jogok a feljelentés megtételekor Helyreállító igazságszolgáltatáshoz való 
jog

Nyomozás során biztosítandó jogok

Tolmácshoz és fordításhoz való jog Jogi segítségnyújtáshoz való jog Magánélet védelméhez fűződő jogok
Üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog Költségtérítéshez való jog Az áldozatok egyéni értékelése
Áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételé-
nek joga

Vagyontárgyak visszaszolgáltatásához 
való jog

Specifikus védelmi szükséglettel bíró áldozatok 
jogai

Polgári jogi igény elbírálásához való jog Jogok a nyomozási szakaszban: kihallgatás meg-
felelően átalakított helyiségben, kihallgatás erre 
képzett szakember által, valamennyi kihallgatást 
egyazon személy végezze

Más országban élők jogai Jogok a bírósági szakaszban: az áldozat és az el-
követő közti vizuális kapcsolat elkerülése, áldo-
zat meghallgatása személyes jelenlét nélkül, áldo-
zat magánéletére vonatkozó felesleges kérdések 
tilalma, nyilvánosság kizárása a tárgyalásról
Gyermekáldozatokra vonatkozó további jogok
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speciális elvárás, hogy a kihallgatást a gyermek élet-
korának és érettségének megfelelő módon kell le-
folytatni. A gyermekek ellen folyó eljárásban számos 
nemzetközi dokumentumban megfogalmazott elvá-
rásként érvényesül a szabadságelvonás, a fogvatartás 
lehetőség szerinti elkerülése, így ilyen súlyos korlá-
tozást jelentő intézkedés csak legvégső esetben és 
a lehető legrövidebb időtartamban alkalmazható, 
továbbá biztosítani kell, hogy lehetőség szerint al-
ternatív intézkedések alkalmazására kerüljön sor, 
amelyre példákat a preambulumbekezdésben talá-
lunk. A gyermeket a felnőttkorúaktól elkülönítve 
kell fogva tartani, de e kötelezőnek tűnő szabály alól 
is lehet kivételt tenni, ha a gyermek mindenekfölött 
álló érdekével ez áll összhangban. A gyermek speci-
ális érdeke indokolja azt is, hogy a bírósági meghall-
gatásokon – és az eljárás más szakaszaiban is – egy 
megfelelő felnőtt személy kíséretében vegyen részt, 
e jogosultság korlátozására csak szűk körben van le-
hetőség. A gyermekek számára biztosítani kell, hogy 
tárgyalásukon jelen lehessenek, és meg kell hozni 
minden szükséges intézkedést annak érdekében ez 
ne a puszta jelenlétet jelentse, hanem hatékonyan 
részt vehessenek a tárgyaláson, ideértve annak le-
hetőségét, hogy meghallgassák őket és kifejthessék 
véleményüket. Ez a jogosultság a tisztességes eljárás 
szabályaiból vezethető le és természetesen a fel nőtt-
korú vádlottakat is megilleti. A gyermekek esetében 
az eljárás speciális céljainak elérése érdekében bír 
jelentőséggel – álláspontom szerint – az az elvárás, 
hogy a tagállamoknak lehetőség szerint ösztönöz-
niük kell a gyermekeket a személyes megjelenésre. 
A gyermekek jogainak érvényesítése érdekében az 
Irányelv előírja az ügyvédi támogatás igénybevéte-
léhez való jog hatékony gyakorlásának elősegítését 
azzal, hogy a költségmentességre vonatkozó nem-
zeti jog erre nyújtson garanciát, azaz költségmen-
tességet kell biztosítani, ha ez szükséges ahhoz, hogy 
a gyermek hatékonyan gyakorolhassa az ügyvédi 
támogatás igénybevételéhez való jogát.46

5.  5.  
Záró gondolatokZáró gondolatok

Úgy gondolom, hogy a tanulmányból egyértelműen 
megmutatkozott az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, 

4 6  róth Erika: A kiszolgáltatott és gyermek gyanúsítottak, valamint a vád-
lottak uniós védelme: http://acta.bibl.uszeged.hu/54024/1/juridpol_ 
081_829841.pdf.

valamint az EU-nak a jelentősége mind a gyermek-
barát igazságszolgáltatás elveinek kidolgozásában, 
mind pedig azok gyakorlatban történő előmozdítá-
sában/megvalósításában egyaránt.

Meglátásom szerint az egyik, ha nem a legreleván-
sabbnak mondható mérföldkő, az ENSZ Gyermek-
jogi Egyezménye, amely közel negyven cikken ke-
resztül sorolja fel a gyermekeket megillető jogokat. 
Ezen dokumentum védi a gyermekeket a diszkrimi-
nációtól, a kizsákmányolástól, az elhanyagolástól, a 
velük szembeni visszaélés minden formájától. Az 
egyezmény arról is rendelkezik, hogy miként is kell 
voltaképpen bánni a gyermekekkel az igazságszol-
gáltatásban. Mindemellett pedig az ENSZ égisze alatt 
született Pekingi, Tokiói, Havannai, Rijádi szabályok-
ról/iránymutatásokról, a Gazdasági és Szociális Ta-
nács Iránymutatásairól (a gyermekkorú áldozatokra 
és a bűncselekmények tanúira vonatkozó igazság-
szolgáltatásokról), valamint a gyermekek igazság-
szolgáltatásáról szóló ENSZ iránymutatásról, s azok 
jelentőségéről sem szabad megfeledkezni.

Az Európa Tanács mint regionális nemzetközi 
szervezet sem tétlenkedett, hiszen hozzá köthető a 
Lanzarote-i Egyezmény, mely alapvetően a nők el-
leni erőszak kérdéskörével foglalkozik, ezen belül a 
gyermekek szexuális kizsákmányolására, valamint 
a szexuális zaklatásra összpontosít. Továbbá az Eu-
rópai egyezmény a gyermekek jogainak gyakorlásá-
ról, a Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló 
Iránymutatás és a Számítástechnikai Bűnözésről 
Szóló Egyezmény is az ET égisze alatt jöttek létre.

Az EU kapcsán megállapíthatóvá vált, hogy már a 
Lisszaboni Szerződés is kiemelten kezelte a gyerme-
kek jogainak kérdését, csakúgy, mint az Alapjogi 
Charta. Utóbbi 24. cikke kifejezetten a gyermekek 
jogaival foglalkozik, melynek tartalma gyakorlatilag 
teljes összhangban áll a Gyermekjogi Egyezmény-
ben meghatározottakkal, ahogy az látható volt. Az 
Unió vonatkozásában még az Európai Bizottsághoz 
köthető gyermekjogi ütemterv (2011) az, ami kivált-
képp meghatározó jelentőséggel bírt, hiszen az köz-
ponti kérdéssé teszi a gyermekbarát igazságszolgál-
tatás megvalósításának koncepcióját, kidolgozva 
annak főbb elveit. Mindemellett pedig abban rögzí-
tésre kerül, hogy az Unió miként viszonyul a harma-
dik államokhoz akkor, amikor gyermekek jogait 
érintő kérdésről van szó. Végül, de nem utolsósor-
ban az Európai Parlament és a Tanács irányelvei is 
determináló jelentőséggel bírtak, gondolván itt pl. 
az emberkereskedelemmel, az áldozatvédelemmel 
stb. kapcsolatos iránymutatásokra.
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