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3 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori 

tanácshoz a szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra 

hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
4 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra 

vonatkozó közokiratot.  
5 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló 

kiadói szerződést. 
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I. Kutatói pozicionálás és értelmezési keretek 

 

Doktori kutatásom a jogot, mint társadalmi konstrukciót vizsgálja, speciális 

megközelítésben: a társadalmi nemek – gender – szempontjából vizsgálódik. 

Egyfajta ’gender/feminista szemüveget viselve’ 6 , azaz a gender aspektusokat a 

középpontba helyezve, ezen  speciális szűrőn keresztül látni a vizsgált kutatási anyagot. A 

gender szempontú, illetve feminista vizsgálatot a dolgozatban szinonímaként használom. 

A gender számomra az elemzés szempontjából és praktikus okokból a női és férfi 

társadalmi nemet jelenti. Értelmezésemben a biológiai nemnél egy tágabb kontextust 

jelölve mindazt jelöli, ami a nőnek, ill. férfinak lenni kategóriába sorolható egymáshoz 

való viszonyukban, vagyis nem kizárólagos és esszenciális identitás kategóriaként 

használom őket. A gender-hez tartozó különféle identitás csoportokra, létüket 

természetesen nyugtázva, az írás nem tér ki.  

Az értekezés egy jogszociológiai tanulmány7, ami egyrészt ahhoz járul hozzá, 

hogy a feminista kutatások világában a jogi jelenlét tovább erősödjön, másrészt, 

hogy a jogtudomány területén a gender, a társadalmi nem, mint hasznos és értékes 

elemzési kategória, valamint a feminista módszerek alkalmazhatósága (el)ismertté 

váljon. A kutatás kiemelt tárgya a nőkkel szembeni erőszak körébe sorolható jogi 

fellépés kritikája, a bíróságok gyakorlata; büntetőítélkezés, ezen belül az ítéletírás 

mesterségének vizsgálata.  

A kritikai, méghozzá feminista szemléletű jogi elemzés a jog nemek 

szempontjából való semlegességének8 alapvetését, mítoszát igyekszik megcáfolni 

leginkább azzal, hogy rámutat a joggyakorlatba ágyazott, természetesnek tartott, 

éppen ezért mondhatni rejtett nemi implikációkra. Carol Smart szavaival élve, a 

feminizmus feladata, hogy dekonstruálja a naturalista, nemekre érzéketlen 9 

diskurzusokat.  A jogász feminista kutató ezt teszi a joggal, a jog világában. 

Igyekszik feltárni azokat a nemek közötti hatalmi viszonyokat, fölé-alárendelti 

pozíciókat, amik a jog kialakulása, majd működése körében fellelhetők, és ezáltal 

a jog objektivitásába, pártatlanságába vetett hitet támadják. A szerzők nem csupán 

arra vállalkoznak, hogy felteszik a női kérdést10, vagy, hogy különös figyelmet 

fordítanak a női hangokra11, érvekre, hanem arra, hogy megmutassák, mi a tétje 

annak, ha a jogi diskurzusokban a nők által megélt tapasztalatok továbbra is 

láthatatlanok maradnak.   

A feminista jogtudomány egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy nagyon sokféle 

érdeklődésű, a legkülönfélébb területekről érkező szerzők járulnak hozzá 

gyarapodásához. Ez a sokszínűség elkerülhetetlenül vezet ahhoz, hogy azt 

mondhassuk, az interdiszciplináris szemlélet és széles módszertani merítés szinte 

 
6 „through gender/feminist lens” 
7 „’socio-legal’ study” 
8 „gender neutrality” 
9„gender-blind” 
10 „asking the women question” 
11 „listening to women’s voices” 
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evidens ezen a szakterületen. Ritka az, ha egy szerző csupán egyfajta tudományág 

eredményeire támaszkodik, vagy saját kutatását igyekezne kizárólag egy területre 

korlátozni, vagy, hogy egyetlen módszertani eszközzel dolgozzon. Így az sem 

ritka például, ha feminista jogászok a pszichológiát, vagy a szociológiát hívják 

segítségül, amikor egy konkrét jogeset éppen azt indokolja; mivel tapasztalatuk 

az, hogy a saját szakmájuk által felkínált megoldások, magyarázatok sok esetben 

nem kielégítőek. Saját kutatói indíttatásom is ilyesfajta nyomvonalakon 

formálódott. Anti-diszkriminációs joggal foglalkozó szakemberként találtam 

szembe magam szexuális zaklatásokat panaszoló kérelmekkel, amelyek 

kivizsgálása során hamar észleltem a vonatkozó jogszabályhelyek konkrét 

élethelyzetre való alkalmazásának nehézségeit egyéb tudományágak 

meglátásainak, alapvetéseinek ismerete nélkül. A társadalmi nemek 

tudományával12 való megismerkedést követően jutottam a következtetésre, hogy 

ezek után a jogot én más módon nem tudom látni.  

A gender szempontú joggyakorlat-elemzés a hazai, joggal kapcsolatos kutatások 

sorában mondhatni kísérletező, úttörő jellegű. Vállalkozásom arra irányul, hogy 

feltárja, a külföldi szakirodalomban és kutatásban (elsősorban angolszász) 

’feminist jurisprudence’-ként, vagy ’feminist legal theory’-ként ismert 

tudományterület tudását hogyan lehet a magyar joggyakorlat elemzésekor 

hasznosítani, különösen a bírósági jogalkalmazás elemzésére. Munkámat 

útkeresés jellemzi, a megfelelő témák és az azokkal adekvát módszerek 

felkutatásának igénye. Dolgozatom egyfajta missziót is teljesít, azzal, hogy a 

terület tengerentúlon klasszikusnak számító szerzői gondolatait igyekszik 

megismerttetni; mint – a teljesség igénye nélkül – Ann Scales, Clare Dalton, 

Deborah Rhode, Martha Minow, Robin West, Catherine Bartlett, Rosemary 

Hunter, Joanne Conaghan vagy Judith Baer. Ezen feminista és egyben joggal is 

foglalkozó szerzők műveiben rengeteg koncepció, elgondolás, összefüggés van, 

ami a jognak a feminizmus hatására lehetségessé váló újszerű olvasatát mutatja. 

A kutatással célom az, hogy új perspektívát adjak a magyar joggyakorlat 

elemzéséhez ezen minták bemutatásával. Különös figyelmet fordítottam az 

angolszász irodalomban ismert ’travel of concepts’ veszélyeire, azaz arra, hogy 

bizonyos fogalmak, jelenségek, meglátások, koncepciók „utaztatása” kultúrákból 

kultúrákba, jogi rezsimekből jogi rezsimekbe, földrészekről földrészekre gondos 

reflektálás és körültekintés nélkül mennyire ártalmas tud lenni. Téves lenne 

olyan koncepciókat ráerőltetni a magyar valóságra, melyek inkompatibilisek és 

alkalmatlanok annak leírására. Elsősorban módszereket, ötleteket kölcsönzök, 

amiknek segítségével alkalom nyílik megnevezni hazai joggyakorlatunk 

sajátosságait angolszász elődök ország-, ill. jogi kultúra specifikus meglátásai 

által inspirálva.  

 

A kutatási hipotézisem közül az egyik legfontosabb volt, hogy a jogalkalmazók 

maguk is alkalmazzák, illetve ezáltal működtetik az össztársadalmi szinten 

 
12 ’gender studies’ 
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rögzült sémákat a nemekről, a tradicionális nemi szerepekről. Az elvárások 

különbözősége nemi alapon kézzel fogható egy-egy bírósági eljárásban lezajló 

szituációban, a nemi szerepek kikristályosodnak és bebetonozódnak a jogi 

diskurzusban, nyelvezetben, a jogot működtető intézmények szereplőinek 

kommunikációjában. Ennek eredményeképpen pedig számos hátrány éri a nőket, 

amikre szükséges rámutatni. Ehelyütt csak néhányat említenék meg: a nőket ért 

sérelmek bagatellizálása, kétségbe vonása, átnevezése, áldozathibáztató attitűd. 

Jogalkalmazók számára előírt, megtanított, átörökített doktrínák alapulnak olyan 

értékítéletekre, melyek már sok szempontból meghaladottak: adott esetben 

Alaptörvénybe is ütköznek, máskor nemzetközi normákat sértenek. Ilyen pl. a 

szerelemféltés koncepciója, vagy a sértetti közrehatás sértett hátrányára való 

értékelése egy szexuális önrendelkezés elleni erőszakos bűncselekmény 

megítélésekor. A nők és férfiak egyenlősége, egyenjogúsága alaptörvényi szintre 

emelt, mindenki által közhelyként kezelt elv. Amikor azonban például egy olyan 

eljárásban, ahol családi körben elkövetett bántalmazás a panasz, és egymással 

szemben áll egy bizonyos férfi és egy bizonyos nő, már az első feltett kérdéssel 

beigazolódik: az egyiknek a másikkal szemben elvárt viselkedése többek között 

gender sztereotípiák mentén is meghatározott, ami nem az egyenlőség mentén 

alakul.  

 

Empirikus vizsgálódás szükséges azonban ahhoz, hogy állítani lehessen; a 

tradicionális nemi szerepekről való sematikus gondolkodás a bíróságokon, a 

bírák, az eljárás egyéb résztvevői gondolkodásában rendre felbukkannak; néhol 

nyomokban, néhol teljes meggyőződéssel, néhol automatikusan, néhol 

reflexszerűen.  

 

A dolgozat fontos hozadékának tartom, hogy képes egyfajta pillanatképet 

nyújtani a jogalkalmazók nemekről/nemi szerepekről való gondolkozásáról, 

berögződéseiről, valamint ezek szerepéről a döntéshozatalban, a jogi eljárások 

folyamatában zajló kommunikációban, viselkedési normákban és formákban. 

Igyekszik megmutatni, hogy a jogszabályok nyelvtani értelmezésén túl a 

jogalkalmazói fejekben milyen gondolatok vannak a nemekkel kapcsolatban, 

amik „aktivizálják” a jogértelmezést, ill. befolyásolják a hozzáállást/elvárásokat 

az eljárás résztvevőivel szemben, illetve magát a döntést is.  

 

Ezen gondolatok súlyánál fogva dolgozatommal amellett érvelek, hogy a magyar 

jogászképzésben szükséges olyan képzési modul bevezetése, ami foglalkozik 

gender kérdésekkel, a jog és a gender összefonódása mentén értelmezhető, 

mindennapokat érintő jogkérdések megvitatásával. Lehetőséget és alkalmat 

leginkább az oktatásban látok arra, hogy a nemekről szóló berögződések 

alakuljanak, finomhangolódjanak, illetve a jövő potenciális jogalkalmazói 

megtanulhassák az önreflexió fontosságát és technikáját, amivel éberen tudnak 

reagálni saját elfogultságaikra.   
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I.1. A jog(rendszer/gyakorlat) feminista kritikája  
 

A legnagyobb elméleti dilemmám a dolgozat megalapozását tekintve az volt, 

hogy milyen módon, hogyan lehet a ’feminist legal thought’/’feminist 

jurisprudence’ eredetileg angolszász, bírák által fejlesztett precedensjoggal 

dolgozó, valamint az amerikai liberális jogfelfogás ellenében kialakult, azt 

krizitáló jogelméleti iskola, joggyakorlat-elemzési sémák összességét egy teljesen 

más jogi környezetben értelmezni. Azzal, hogy feministának vallom magam, 

szakmámban és magánéletemben is elköteleződve a nemek közötti, az élet minden 

területére kiterjedő egyenlőség megvalósítása mellett, átugorhatom –e ezt a nem 

csekély különbséget? Fontosnak tartom leszögezni, hogy a feminista szemléletű 

jogértelmezés, joggyakorlatot elemző kritika számára nyilvánvalóan az a tény, 

hogy tekintélyes szakirodalma mindezidáig javarészt angolszász jogrendszerek 

viszonylatában fejlődött ki, nem hathat korlátozólag, vagyis, hogy emiatt 

kontinentális jogrendszerekre ne lehetne alkalmazni. A feminista nézőpont 

alkalmazása éppolyan fontos és hiánypótló vállalkozás a magyar jogot, mint 

kutatási anyagot középpontba helyezve, mint amilyen a ’70-es évek Amerikájában 

volt a kezdetek kezdetén az amerikai precedensjoggal. Nyilvánvalóan a történeti, 

társadalmi környezet teljesen más, a jogelméleti megközelítések, a jogtechnikai 

eljárások mind-mind különböznek, azonban az efféle munka mögötti inspiráció 

magva azonos. Ezzel nem azt állítom, hogy létezik egyfajta államokon, 

kontinenseken, jogrendszereken átívelő univerzális feminista nézőpont – amit 

napjaink feministájaként a legnagyobb vehemenciával tagadnék, illetve 

igyekeznék megragadni az alkalmat arra, hogy elmagyarázzam, a feministák ma 

már nem gondolják azt13, hogy ilyen létezne és legitimációja volna –, aminek 

köszönhetően automatikusan tudom alkalmazni tengerentúli kolleganőim 

tudományos felismeréseit, módszereit, hiszen „elég” feministának vallanom 

magam. Nem erről van szó. Én abban a helyzetben, kutatói pozícióban vagyok, 

hogy rálátok arra a fejlődésre, amit az angol-amerikai feminista jogkritikusok 

munkássága mutat; világosan látom, hogy bírálatukat milyen célok érdekében és 

harcaikat milyen értelmezési kerettel szemben vívták. Kirajzolódik előttem az a 

fajta jogértelmezés, mögöttes filozófiai beállítódás, továbbá az ennek 

eszköztárában álló doktrínák, jogintézmények, amiket igyekeztek „leleplezni”, 

egy újfajta nézőpontból rájuk világítani azzal a szándékkal, hogy megindulhasson 

egyfajta változás. Munkájuk nem önmagáért való vállalkozás, céljuk a nemek 

közötti szubsztantív egyenlőség biztosítása a jog világában is. A nemek közötti 

egyensúlytalanság, a súlytalanság a női oldalon, a hierarchia a férfiak javára, a 

jogban rejlő hatalmi potenciál felismerése és felmutatása a mozgatórugó és 

egyben az ellenállás terepe, amin keresztül az egyensúly helyreállítható. Az 

eltolódás mögött történeti tények állnak; az egyik nem évszázados kizárásával a 

 
13 Habár voltak olyan kezdeti elgondolások, hogy létezhet. Az általánosítás, egységes tapasztalatok 

megnevezése és azokra való hivatkozás, mint stratégia, a mai napig hasznosnak bizonyulhat egyes 

szituációkban és szükséges is lehet.  
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jog területéről nem meglepő módon egy férfiak alkotta világgá vált. A feminista 

kritika elsősorban egy férfi-központú, férfi tapasztalaton alapuló jogfelfogással 

szemben alakult ki. Tehát ebből a szempontból az a tény, hogy angolszász vagy 

kontinentális jogrendszerekről beszélünk, nem releváns. Elméletben tehát, ebből a 

közös tapasztalásból, a rendszerszinten, hosszú évek során megélt 

alulreprezentáltságból, az elhallgatott női hangokat felszínre hozni kívánó 

attitűdből származik a közösség. A differencia pedig a nyilvánvalóan különböző 

jogi környezetből (a legszélesebb kontextuális értelemben) adódik. Tehát az 

angolszász berkekben keletkezett kritika azon részét, ami kifejezetten a 

jogelméleti, jog amerikai felfogását illető elméleteket, illetve a precedensjogon 

alapuló, bírák által fejlesztett jogot és doktrináit bírálja, dolgozatomban csupán 

illusztrációként tudom hivatkozni, azonban ’alkalmazni’ a magyar jogra nem. 

Amire segítségül szolgálnak, az az, hogy megmutatják az egy szinttel 

absztraktabb helyen elhelyezkedő, egyfajta általánosabb érvényű kritikai 

hozzáállás mikéntjét, azt a fajta attitűdöt, amivel a jogban a gender 

vonatkozásokra rá lehet találni. Számomra a büntetőjog volt az a 

legnyilvánvalóbb terület, ahol ezt a munkát meg lehet kezdeni és látványosan 

érvelni a feminista nézőpont legitimitása és hasznossága mellett egy olyan jogi 

kultúrában, ahol a modernkori pozitivizmus az uralkodó. Továbbá 

Magyarországon születtek már olyan joggyakorlatot női érdekek szempontjából 

bíráló írások, kifejezetten a nőkkel szembeni erőszak terén, amiknek 

nyomdokaiba kívántam lépni14.  

Az olyasfajta szakszövegek, tudományos munkák, kutatások, amik feminista 

jogértelmezésként, feminista joggyakorlat elemzésként/bírálatként 

kategorizálhatók, illetve az ezekből táplálkozó feminista jogelmélet, mint egyfajta 

speciális fókuszú kritikai viszonyulás a joghoz nem tekinthető egy kiforrott, 

klasszikus értelemben vett jogelméleti iskolának. Ez egy olyan irányzat, ami 

ebben a pillanatban is kontsruálódik, maga a dolgozat is tekinthető egy 

állomásnak az intézményesülés útján. Európára, méginkább Kelet-Közép 

Európára ez fokozottan igaz. Angolszász területeken már tudunk megnevezni 

kanonizált szerzőket, műveket, azonban ennek ellenére sem tekinthető főárambeli 

irányzatnak. Az intézményesülés útján fontos megnevezni a nemzetközi 

jogászkörökben elismert képviselőinek nevét, akik neves egyetemeken töltenek be 

fontos pozíciókat, számos elismerést tudhatnak magukénak. Példaként 

megneveznék itt néhányukat. Deborah L. Rhode Ernest W. McFarland Professor a 

Center on the Legal Profession és Program in Law and Social Entrepreneurship 

direktora - Stanford University; Hilary Charlesworth Laureate Prof. - University 

of Melbourne Law School; Martha Minow a Harward Law School dékánja volt 

2009 és 2017 között, Prof. Joanne Conaghan Head of School - University of 

Bristol Law School; Prof. Vanessa Munroe, Head of School - University of 

Warwick Law School; Martha Albertson Fineman  Robert W. Woodruff 

Professor - Emory Law; Robin L. West Frederick J. Haas Professor of Law and 

 
14 lsd. Morvai Krisztina, Spronz Júlia és Wirth Judit munkái  
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Philosophy; Faculty Director, SJD Program - Georgetown Law; Leslie Bender 

Prof. of Law Emerita - Syracuse University College of Law, Clare Dalton - 

Northeastern University (előtte Harvard). Az általuk vezetett modulok többnyire 

Women and The Law, Feminist Jurisprudence, Feminist Legal Theory néven 

részei a jogi karok tanrendjének. Ezeken a tárgyakon kívül „klasszikus” tárgyakat 

is tanítanak, kutatnak, legyen az emberi jogok, kártérítési jog, nemzetközi közjog, 

avagy éppen büntetőjog. Mára már számos folyóirat létezik a területen, köztük: 

Feminist Legal Studies (Springer), Yale Journal of Law and Feminism, Australian 

Feminist Law Journal (Taylor and Francis), feminist@law University of Kent 

Open Access Journal, Harward Journal of Law & Gender, Canadian Journal of 

Women and The Law, UCLA Women’s Law Journal, Law and Sexuality, Texas 

Journal of Women and the Law.  

A perifériáról való megszólalás fontos eleme ennek a hagyománynak. Az európai 

jogi kultúráról általában elmondhatjuk, hogy hiányzik a jog realista, szociológiai 

jellegű vizsgálatának hagyománya. Nem találni olyan szerzőt, akihez lehetne 

kapcsolódni, ily módon fordultam kutatóként olyan angol-amerikai szerzők és 

elgondolásaik felé, akik munkáikkal megalapozhatnak egy jogról való, 

jogpozitivizmus merevségén, keretein továbblépő diskurzust. Esetemben az 

empirikus anyag természete, a vizsgálódás során felmerülő kutatási problematikák 

önmagukban jelzik a szükséget arra, hogy az értelmezési keret és hozzá a 

módszerek is kinyíljanak. Ahogyan az angolszász feminista szerzők felé fordulok 

és elgondolásaikat hasznosítom, tekinthető egyfajta ’szükségszülte’ tudományos 

adaptációs folyamatnak is, mivel nincs, amihez visszanyúlhatnék, amihez 

kapcsolódhatnék Európában, Magyarországon. A feminista mozgalmi kötődésről 

is hasonlóképpen kell megnyilatkoznom. Hazánkban a mozgalom mindezidáig 

nem volt olyan hatással a tudományra, mint ami az annyira sajátosan jellemző 

angolszász területen. Sok gyakorló jogász aktív mozgalmi tag (volt), nőjogi 

szervezetek felkérésére, velük együttműködve küzdöttek számos stratégiai jellegű 

perben, máskor jogszabálymódosítások, jogalkotási aktusok ellen vagy mellett. 

Nálunk hasonló összefonódás a civil társadalom és a tudomány képviselői vagy a 

jogász szakma között nem jellemző, egy-két precedens kivételével.  

Sokáig kutattam egy olyan feminista módszer után, ami plasztikusan láttatni képes 

a jogot bíráló feminista elméleti meglátások gyakorlatban való alkalmazásának 

lehetőségét. Másképpen megfogalmazva, hogy az, amiről tanulmányok beszélnek, 

hogyan lesz valóság; a sok „kellett volna”, „hogyan lehetne másképp hozzáállni, 

értelmezni, dönteni”. Hogyan tudnám a magyar jogot szisztematikusan elemezni 

feminista felismerésekkel a fejemben. A Feminist Judgment Writing Project 

(továbbiakban: FJP) hozta a megoldást. Ezekben a már több országban is otthonra 

talált projektekben (Kanada, Egyesült Királyság, Ausztrália, Írország, Skócia, 

India15) feminista jogi szakértők már lezárt, jelentős (jellemzően szimbolikus) 

 
15 lsd. https://www.kent.ac.uk/law/fjp/index.html ; https://www.sfjp.law.ed.ac.uk/judges/ ; 

http://www.feministjudging.ie/ ; https://fjpindia.wixsite.com/fjpi/call-for-papers ;  

https://www.kent.ac.uk/law/fjp/index.html
https://www.sfjp.law.ed.ac.uk/judges/
http://www.feministjudging.ie/
https://fjpindia.wixsite.com/fjpi/call-for-papers
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ügyeket vesznek elő és a jogeseteket lezáró ítéleteket átírják, alkalmazkodva az 

ítéletírás szakmai követelményeihez, eljárási szabályaihoz, a döntés idejében 

hatályos anyagi jogszabályokhoz, azonban feminista elméleti és gyakorlati 

háttértudással, elköteleződéssel. Arra szándékoznak rávilágítani, hogy többféle 

bírói olvasat létezik, és lehet más az érvelés, sőt a döntés is annak függvényében, 

ki hozza meg azt a döntést és milyen háttértudása, ismerete van. Megmutatják, 

hogy mindez egy jogi szakszövegben életre is kelhet; tükröt mutatva az 

eredetinek, és ezzel együtt a kizárólagosság, megkérdőjelezhetetlenség 

mítoszának. Átalakulhat az alapeset történeti rekonstruálása, esetleg a jogi 

minősítés és büntetéskiszabás is változhat. Munkám során az Egyesült 

Királyságban megvalósított projektet vizsgáltam behatóan, annak záró kötetét 

használtam egyik fő forrásként.  

Az angolszász jogrendszerben a bírák szerepe és jogértelmező munkája sokkal 

aktívabb, mint ami a kontinentális jogrendszerben a hivatalnok bírák munkáját 

jellemzi. Precedensek világában gondolkodnak és nem elsősorban az adott 

történeti tényállás absztrakt jogi normáknak való megfeleltetésén dolgoznak. 

Azonban tény, hogy az ítéletek, mint a jogi eljárás végső produktumai, az írott, 

kötelező erejű döntések szöveges lenyomatai, mindkét jogrendszer családban 

kiemelkedő fontosságúak. A bírói szubjektivizmus a jogalkalmazás során, a bírók 

világról alkotott képének (ebben a tág kontextusban a nemek szerepéről, 

feladatáról való meggyőződések) befolyása az ítélkezésre minden joggyakorló 

esetében jelen van, attól függetlenül, hogy milyen jogrendszerben 

szocializálódott. Az FJP során quasi  normatív elvárások rajzolódtak ki a 

feminista bíráskodás mikéntjéről, vagyis paramétereket neveztek meg (Rosemary 

Hunter pl. már korábbi elméleti írásaiban is, később pedig bírónők munkásságát 

feldolgozó tanulmányaiban is), amik alapján egy ítélet, egy bíró ténykedése 

feministának mondható. Ez a mondhatni kritériumrendszer egyáltalán nem jogi 

rezsim függő, annál inkább egy általános jogalkalmazói attitűdöt ír körül, amit a 

feministák a jog világában értelmezhető nemek közötti egyenlőség biztosítása 

érdekében javasolnak. Ily módon mérceként állítani a magyar bírákra nézve is 

lehetséges.  

Megítélésem szerint hazánkban a bírói szerepkört, a bírókat, a bírói tevékenységet 

jellemezhetjük megközelíthetetlenséggel és az általuk hozott döntésekre való 

reflektálatlansággal. Olybá tűnik, hogy mivel az igazságszolgáltatás rendszerén 

belül van lehetőség a döntésekkel szembeni fellebbezésre, a sokféle eredetű 

(elsősorban jogkövetkezményekkel, szankciókkal szembeni) elégedetlenség 

kifejezésére, a bírói döntéshozatal kritikája és mikéntje széles körben még mindig 

tabutémaként kezelendő. A társadalmi kontroll igénye nagyon ritkán ölt formát, 

azonban rendhagyó kezdeményezést találunk, aktivista közegből, a civil 

társadalom felől. A Patent Egyesület Bírósági közelmúltbeli monitorozó projektje 

kiváló példája ennek; hiszen az egyesület elkötelezetten vallja, hogy a demokrácia 

jegyében szükséges, hogy láthatóvá váljon és bírálható legyen a bírói munka. A 
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jogsegélyt nyújtó szervezet sokévi tapasztalata az, hogy családon belüli erőszak 

területén nagyon sok esetben a bíróságok felkészületlenek, következetlenek, 

aggályosan viseltetnek a sok esetben traumatizált sértettek esetében és súlyos 

károkat képesek okozni nők (és adott esetben gyermekeik) életében szakmaiatlan 

hozzáállásukkal és döntéseikkel. Az ebből a felismerésből táplálkozó 

projektjüknek magam is résztvevője voltam önkéntes monitorozóként.  A munka 

során nőkkel szembeni erőszak területére tartozó polgári és büntető ügyeket 

látogattunk, és a tárgyalótermi tapasztalatokról készítettünk feljegyzéseket. Ebben 

a vállalkozásban a beszéden, az elhangzottakon, a megtapasztalt attitűdökön, 

magatartásformákon volt a hangsúly. Én annyiban léptem tovább, felhasználva az 

itt szerzett tapasztalataimat (és tudomásomat egyes fontos ügyekről, amiket a 

dolgozat későbbi részében résztesen elemzek), hogy a hangsúlyt az eljárást lezáró 

döntéseket megtestesítő ítéletekre és az alkalmazott jogszabályokra tettem át. 

Továbbá, az angol FJP hatására az ítélet keletkezésének folyamatára lettem 

kíváncsi. Felkutattam, hogy ma hazánkban a bírók az eljárásjogi szabályokon túl 

milyen gyakorlati útmutatást, segítséget kapnak munkájukhoz, illetve milyen 

szakirodalom lelhető fel a témában, milyen kihívásokkal és nehézségekkel találják 

szembe ma magukat. Igen kevés anyagot találtam. A jelen gyakorlatát elemző 

egyik munka a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának a „Határozatszerkesztés” 

tárgykörben (2014-ben és 2015-ben a büntető kollégium területével kiegészülve) 

közzétett összefoglalója. Ezen keretben a Kúria mindhárom kollégiumához 

tartozó döntését elemezték, és kizárólag a határozatok szerkezete, 

nyelvhasználata, nyelvhelyessége szempontjából vizsgálódtak. Gyakorlati 

segédanyagként az ’Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének 

elvei és gyakorlata (szerkesztési segédlet)’ c. mellékletet lehet még megemlíteni, 

ami tulajdonképpen az eljárási törvénykönyvben szereplő elvárások megismétlése. 

A szakirodalom területéről két nagyobb lélegzetvételű, szocializmus alatt született 

jogelméleti munkát találtam; Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán (1972) c., 

illetve Nagy Lajos: Ítélet a büntetőperben (1974) c. kötetét. Kortárs írásokat az 

ítélethozatali folyamat, a bírói mindennapos munka gyakorlati kihívásairól 

Bencze Mátyás, Háger Tamás, ill. Dr. Fázsi László és Dr. Stál József tollából 

olvastam. Ezen szakirodalmi munkák mind jelzik, hogy a magyar joggyakorlat 

elemzésben is jelentkezett már – habár sporadisztikus és ad hoc jelleggel – olyan 

jellegű kritika, ami ugyan a bírói szubjektivizmus kérdéskörébe ágyazva, de 

foglalkozik a bírók gondolkodási sémáiban fellelhető gender problematikával, 

rálát a nemekkel kapcsolatos beállítódottságokra, elfogultságokra. 

Dolgozatommal szándékozom ezt az eddigi fregmentált vonalat továbberősíteni, 

és szisztematikusan a gendert középpontba állítva tekinteni az ítélkezési 

folyamatra, reflektálni annak a döntéshozatalban megnyilvánuló 

következményeire. Láthatóvá kívánom tenni, hogy ezek az alkalmak, amikre 

magyar joggyakorlatot elemzők illusztrációként már rámutattak, nem csupán 

egyes bírók nők tapasztalatait vagy mondandóját negligáló magatartása, netán 

anti-feminista érzületeinek lenyomatai, hanem rendszerszinten jelentkező 

problematikus, múltban gyökerező és társadalmi összefüggésekkel magyarázandó 
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gyakorlatok (mint pl. az a tény, hogy a sértetti közrehatásról szóló BH 1993.281 a 

mai napig hivatkozható). Ily módon az FJP által inspirálva és direktben nem 

alkalmazva az ítélet átírás módszerét (nem fogom az általam kiválasztott öt 

ítéletet újraírni) fogom a dolgozat gyakorlati részében bírálni az általam 

kiválasztott jogesetek döntéseit. Nem a férfiak tapasztalataira alapozó liberális 

jogfelfogás angolszász jogra alapított kritikáját kívánom a magyar jogra 

vonatkoztatni. Mindezt mintaként használom, ami utat mutat, hogyan lehetséges a 

domináns ’férfi elgondolás központú16’ paradigma kritizálása. Tehát az általam 

vizsgált magyar jogrendszerhez ezzel a nyitott, kritikus hozzáállással közelítek, 

ezzel nyilvánvalóan a hazánkban uralkodó jogpozitivista jogfelfogásban is 

gyökerező gyakorlatokra, indirekten annak elméleti igazolásaira is rámutatok, 

amik társadalmi nemi meghatározottságok miatt működnek és léteznek jelenleg 

úgy, ahogy.  

Dolgozatom logikája az, hogy elsőként bemutatom azt, hogyan munkálkodtak 

angolszász területen a feminista jogászok, abban a speciális jogelméleti keretben 

és saját jogi működési mechanizmusaikat elemezve. Azért mutatok be a ’feminist 

legal studies’ berkeiben jól ismert elemzéseket, szerzőket, hogy bemutassam az 

engem inspiráló gondolatokat. Írásom második nagy egységében arra teszek 

kísérletet, hogy ebben a szellemiségben forduljak a magyar joghoz. A disszertáció 

volumene arra nem ad lehetőséget nyilvánvalóan, hogy felvázoljak egy feminista 

kritikai jogelméletet, ami a jelenleg hazánkban domináns jogelméleti felfogást is 

kritizálja, és ennek érdekében elemzi tudatosan a jogot (a kontinentális 

jogrendszer sajátosságait figyelembe véve) a gender alapú elfogultságokat, 

meghatározottságokat keresve. Azonban a dolgozat tekinthető egy 

elköteleződésnek is ebben az irányban.  Amit ehelyütt meg tudok tenni, az egy 

feminista szemléletű, az aktuális joggyakorlat problémáira fókuszáló munka, ami 

kísérlet a feminista vizsgálódás hazai meghonosítására. Arra igyekszem, hogy 

hazai joggyakorlatunk folyásában olyan aggályos pontokat mutassak fel, amik a 

gender mentén oldandók fel. Ahogyan az angol-amerikai kutatók megtalálták a 

saját rendszerük ellentmondásos, nemi sztereotípiákon alapuló, túlhaladott 

gyakorlatait, sémáit; úgy számomra is az a cél, hogy ezekre rámutassak. 

Számomra a ’feminist jurisprudence’, ’feminist legal theory’ ill. ’feminist legal 

scholarship’, ’feminist lawyering’ a közös célért végzett munkának mind-mind 

más szinten való megvalósítását jelenti, valahol pedig ugyanazt. Ahogyan az 

angolszász szerzők sem törekednek egy monolitikus, női nézpontra (mert ilyen 

egységes, holisztikus kategória nem is létezhet) épülő feminista jogelmélet 

megalkotására, nem gondolnám, hogy helyes volna erre törekedni, ezt célul 

kitűzni a kontinentális jogrendszerben, quasi a jogpozitivizmus monolitikus 

feminista kritikája felé haladni. Ahogyan az angolszász szakirodalom is nagyon 

sokrétű, sokarcú, leginkább problémaorientált és az elméletet ezek köré dolgozó 

stílusú, azt hiszem nem tévút, ha a magyar joggyakorlatra irányuló feminista 

kritika is a gyakorlat szembeötlő – felszínen levő – problémáit kezdi el 

 
16 ’male centered’ 



14 
 

boncolgatni. Ahogyan az angolszász szakirodalomban sem feltétlenül a 

jogelméleti meghatározottságokon van a hagsúly, hanem a jog tényleges, 

valóságban való működésén (amivel nők életét befolyásolja, alakítja a lehető 

legmateriálisabb értelemben) és a nemekkel kapcsolatos elfogultságok 17 

jogalkalmazói, jogalkotói fejekben való jelenlétének következményein; 

dolgozatom is ezen utóbbi utat járja.  

 

 I.2. Kritikai Jogelmélet (CLS) és Feminista Kritikai Jogelmélet 

(FemCrits) 

 

Szabadfalvi 18  azt írja az angol-amerikai jogelméleti gondolkodásról általa 

szerkesztett kötet bevezetőjében, hogy a modern jogtudomány leginkább egy 

intellektuális csatatérhez hasonlítható a megannyi véleménykülönbség, filozófiai 

vagy politikai irányultságon alapuló személyes ellentétek miatt. Ahhoz, hogy 

jelen disszertáció szerzőjének pozíciója kirajzolódjék, szükséges kitérni az 

amerikai jogi karokon 1970-es évek közepétől megjelenő kritikai jogi 

mozgalomra. Kutatói hozzáállásom elődeit ugyanis a markáns irányzattá 

szerveződött és a politikai küzdelmekbe közvetlenül is bekapcsolódó ’critical 

legal studies’ (továbbiakban: CLS) jogtudósi körébe tartozó feministák között kell 

keresni. Munkám nem kizárólag ’CLS gyökerekkel rendelkező’ feminista 

jogelmélettel foglalkozó kutatók munkásságán alapul, azonban a kritikai 

jogelméleti hagyományhoz való kötődés, illetve azzal való rezonancia különös 

figyelmet igényel. Annál is inkább, mivel ez a kapcsolat hasznos fogódzót adhat a 

feminista jogelmélet, jogtudomány pozicionálásához, illetve megerősíti azt a 

tényt, miszerint organikus része a jogtudománynak, annak ellenére, hogy 

többnyire igyekeznek izoláltan kezelni, vagy éppen elhatárolódni tőle. Amennyire 

a CLS képes volt egyféle intézményesedés elérésére, a feminista jogelmélet 

maradt periférián, a jogról való tudományos diskurzus főáramán kívül. A CLS egy 

sokszínű irányzat, képviselői nem alkotnak egységes iskolát, és a mozgalmon 

belül külön fókuszú csoportok formálódtak19, akik mondhatni egy-egy kisebbségi 

nézőpontból kiindulva kritizálták a jogrendszert, azokon a sérelmeken keresztül, 

amiket az általuk képviseltek tapasztaltak meg a jog elnyomása következtében. 

Ezek mind interdiszciplináris kezdeményezések, mondhatni társadalomelméleti 

irányzatok kérdésfelvetéseinek, módszereinek beszivárogtatása jogelméleti 

elemzésekbe. Ahogyan Kiss Valéria 20  írja: „felfoghatóak úgy, mint a kritikai 

 
17 ’gender bias’ 
18  SZABADFALVI József (1996) Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések. Miskolc: Bíbor 

kiadó  
19  „Szervezeti és szellemi integritásuk ereje a mozgalmon belüli változatosságban és 

eklekticizmusban rejlik. E sokszínűség később a CLS-en belüli (al)irányzatok kialakulásához 

vezetett. ” (SZABADFALVI: Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések, 8. o.) 
20 KISS Valéria: Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Magyarországon, különös 

tekintettel az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
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társadalomelméletek jogelméleti kivetülései”. Thomas C. Grey, a feministák 

hozzáadott értékét látva eképpen érzékelteti jelenlétük specialitását; „más kritkikai 

jogi iskolák, mint amilyen például az amerikai jogi realizmus volt, már rég 

támadták/bírálták a klasszikus jogi gondolkodást ortodox volta miatt, azonban 

(előttük, t.i. feminista critek) senki nem építette be a feminista elméletek második 

hullámának eredményeit, amik a jogon kívül fejlődtek”21.  

Ahogyan ugyancsak Szabadfalvi írja, a modern jogtudomány sajátossága az a 

felismerés, hogy már nincs lehetőség egy, a jog természetét magyarázó általános 

elmélet megalkotására.  Ez egy olyan korszak hozománya, amikor jogtudósok 

vizsgálni és alkalmazni kezdték más tudományágak eredményeit a jog és a 

szélesebb társadalom közötti kölcsönhatást elemezvén. Ennek eredményeként 

rámutat arra, hogy rendkívüli módon kitágult a jog jelenségére vonatkozó 

ismeretek köre; valamint világossá vált az interdiszciplináris megközelítéseknek 

köszönhetően, hogy a jog jelenségvilága elemzésére rengeteg lehetőség adódik. 

Meggyőződésem, hogy a feminista jogelmélet képviselői, a jogot feminista 

eszmék talaján állva, a gender-t, mint elemzési kategóriát középpontba állító 

szakemberek ehhez a sokszínű és többrétű tudáshoz járulnak hozzá.  

A kritikai jogelméleti irányzat a 60-as, ’70-es évek liberális reformjaiban 

csalódottakból szerveződő baloldali mozgalmakból alakult. Érzelmi töltése, 

mozgalmi jellege a vietnami háború okozta össztársadalmi elégedetlenségből 

származtatható, elméleti keretei pedig huszadik századi marxista gondolkodóktól 

(Gramsci, Frankfurti Iskola, stb.).   

A CLS mozgalom munkássága lényegében azt demonstrálja, hogy a jogelmélet a 

modern társadalomelmélet integrált részeként értelmezhető. Követői megítélése 

szerint „a hagyományos jogi ideológia elhomályosítja a jogintézményeknek a 

társadalmi folyamatokban betöltött tényleges szerepét”22, ezért szükséges ennek a 

módjait feltárni és ezen változtatni. „Folyamatos kritikában részesítik a „liberális 

ortodox jogelméletet” és gyakorlatot, amely véleményük szerint hozzájárult a 

modern társadalmak újszerű hierarchikus rendjének kialakításához. (…) 

Elutasítják a jog értékmentes modelljének felfogását, nem hisznek a jog 

semlegességében. Azt hangsúlyozzák, hogy a jog nem létezik ideológiai harcoktól 

függetlenül a társadalmon belül.” 23 

A CLS jogfelfogásának központjában tehát az ideológia és a legitimáció 

mechanizmusai állnak. A mozgalom meggyőződése, hogy a jog az uralkodó 

osztályok érdekeit tükrözi, azonban nem explicit módon, hanem ezt a tényt 

 
21  „While other schools of legal critique, most notably legal realism, had long assaulted the 

orthodoxy of classical legal thought, none embraced the insights of the second wave of feminist 

thought that emerged and matured outside law” GREY, Thomas C. (1996) Modern American 

Legal Thought. Yale Law Journal. vol. 106, issue 2. 
22 SZABADFALVI: Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések, 7.o. 
23 SZABADFALVI: Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések, 7.o. 
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elmaszkírozva, egyetemes értékek megvalósításaként bemutatva 24 . 

Kiindulópontjuk volt, hogy a jog működésével a társadalmi elnyomást termeli 

újra. Munkájukkal ennek mikéntjét igyekeztek bemutatni.  

A CLS követőinek alaptézisei közül a jog meghatározhatalnaságának25 és a jogi 

érvelés semlegességének tagadása a legfontosabbak. Előbbi azt hirdeti, hogy a jog 

ellentmondásos szabályok és elvek rendszere (Kennedy), aminek 

eredményeképpen a hatályos szabályozásba szinte bele vannak kódolva a 

joghézagok, a nem maguktól értetődő értelmezések. A jogi érvelés sajátossága 

pedig az, hogy ellenérdekű felek álláspontja mellett egyformán erős jogi érveket 

lehet felhozni és nincs a jogban támpont arra nézvést, melyiket kellene elfogadni. 

Ami erre a választ megadja, az a politika; ugyanis mégis pontosan tudni lehet – 

ezzel érvelnek -, hogy ki lesz az, akinek az álláspontja érvényesül; az, aki 

privielgizált helyzetben van. Adódjon ez neméből, szexuális irányultságából, vagy 

gazgasági fölényéből. A critek azt mondják, a jog: politika26, a jogi és politikai 

érvelés között tulajdonképpen nincsen különbség.  

„A CLS szellemében fogant kutatásoknak épp az a célja, hogy feltárja ezeket a 

strukturális igazságtalanságokat, és leleplezze azt, hogy a látszólag semleges 

jogrendszer hogyan járul hozzá a társadalmi igazságtalanságok fenntartásához. 

Ebben benne rejlik annak vizsgálata, hogyan semlegesíti a jog a politikai 

elméleteket, hogy járul hozzá ahhoz, hogy az elnyomás különböző formái magáról 

értetődővé váljanak az érintettek számára is.”27 

Crit28-ek és FemCrit29-ek 

A továbbiakban a kritikai jogi mozgalom körein belüli feministákhoz való 

viszonyt ezeknek a feministáknak az elemzései alapján fogom bemutatni. Deborah 

Rhode30 meglátásaival kezdem, akit felkértek az 1990-es CLS antológiában való 

megjelenésre annak érdekében, hogy legyen a gyűjteményben valaki, aki a 

feminista perspektívát is bemutatja. Rhode már írásának elején rámutat a két 

 
24  „A CLS nem arra teszi a hangsúlyt, hogy a jog az uralkodó osztály törvényerőre emelt akarata, 

hanem arra, hogy a jog letakarja azt. (…) Az állami elnyomó gépezet álcázásaként felfogott jogot, 

mint a leplezett ellentmondások halmazát ragadják meg. (…) A felszínen megjelenő 

zsinórmértékszerű bírói érvelések és döntések, melyek látszólag kényszerítően következnek az 

alkalmazott normákból, a crit-ek nézőpontja szerint csak látszat, mert ugyanarra a helyzetre eltérő 

jogelvek léteznek, és ezek szelektált felhasználásával a bíró tulajdonképpen a kedve szerint 

dönthet. Mindig azt vonja előtérbe a szemben álló jogelvek és jogi szabályok közül, amely az 
esetet az uralkodó osztály érdekei szempontjából teszi eldönthetővé, és a másik felmerülő döntési 

alap eltussolásra kerül.  Ezzel ugyan a felszínen az örökkévalóságnak szóló jogelvek érvelésével 

fedik le a bírák a döntéseiket, de ténylegesen puszta hatalmi-politikai döntések ezek.” POKOL 

Béla (2002) Vázlat az amerikai jogelméleti irányzatok elemzéséhez. Jogelméleti Szemle 2. 
25 ’indeterminacy’ 
26 ’law is politics’ 
27  KISS: Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Magyarországon, különös 

tekintettel az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, 54. o. 
28 férfi CLS tag 
29 feminista CLS tag 
30 RHODE, Deborah L.  (1990) Feminist Critical Theories. Stanford Law Review. vol. 42 (617-

638) 
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csoport közötti hierarchikus viszonyrendszerre, amikor azzal kezd, hogy a 

feministákat csupán azért hívják az ehhez hasonló gyűjteményekbe, hogy 

elmagyarázhassák miben is térnek el a kritikai jogi mozgalomtól, ill. 

tanulmányoktól (amit jellemzően férfi perspektíva dominál). Ily módon a 

feminista nézőpontból való elemzés hozzáadódik ugyan a mozgalom 

hagyományához, de nem, mint annak szerves része, hanem, mint egy attól 

megkülönböztetett megközelítés (a férfiak maradnak az analízis ki nem mondott 

standardjai), ami alkalmas arra, hogy megerősítse azt, ami a CLS „valójában”.  

Robin West 31  úgy fogalmaz, hogy annak ellenére, hogy akár még hálásak is 

lehetnének azokért a gondolatokért, amiket a mozgalom számukra nyújtott, a CLS 

egy olyan szerveződés volt, ahol feministaként egy relatíve hatalom nélküli 

pozícióban voltak 32 . A relatív hatalommal rendelkező, egyetemeken 

foglalkoztatott férfi kutatók33, professzorok és az ilyen oktatói helyekkel nem 

rendelkező feminista, illetve női professzorok. Duncan Kennedy34 is felismeri ezt 

a hatalmi egyenlőtlenséget és reflektál rá, ahogyan elismeri, hogy a mozgalmon 

belül minden ’nagyöreg’ férfi, valamint a konferencia belső struktúrája is 

tévedhetetlenül a patriarchátust tükrözte; a férfiak több hatalommal bírnak, mint a 

nők és az írások túlnyomó többsége is férfiaktól származik. Ahogyan folytatja; a 

diskurzus klasszikus akadémiai diskurzus, férfiak által teremtve, férfiak 

párbeszédére. Azt hiszem nem meglepő felismerése, miszerint az esetek 

többségében a mozgalom résztvevői a férfiak és nők közötti hatalmi 

egyenlőtlenségekkel és azok kulturális megjelenési formáival egyáltalán nem 

törődtek35.  

Rhode részletesen számba veszi, hogy a két megközelítésben mik a közös pontok 

és miben különböznek lényegesen. Legelemibb különbségként a CLS és a 

feminista jogkritika között azt nevezi meg, hogy a feminista jogkritika esetében a 

gender áll az elemzések középpontjában, míg a kritikai jogi elemzések esetében 

nem. Míg a CLS egy jogi akadémián belüli mozgalomként jött létre a marxizmus 

jogi liberalizmus kritikájából és a Frankfurti Iskola által inspirálva, addig a 

feminista jogkritika egy tömegeket megmozgató politikai mozgalom hátterében és 

 
31 WEST, Robin (1986) Deconstructing the CLS-FEM Split. Wisconsin Women's Law Journal vol. 

2  (85-92) 
32 „no matter how much gratitude we might feel toward institutional CLS for the insights it has 

offered, it is nevertheless an institution within which we work from a position of relative 
disempowerment” WEST: Deconstructing the CLS-FEM Split, 85. o.   
33 ’tenured male’ 
34  KENNEDY, Duncan (1985) Psycho-Social CLS: A comment on the Cardozo Symposium. 

Cardozo Law Review. vol. 6 (1013-1031) 
35 „the internal structure of the conference is unmistakably reflective of the larger patriarchy. Men 

have much more power than women, and of the body of highly respected writing, muchmore is by 

men than by women. The style of discourse is usually classically academic, and academic 

discourse was invented by men for talking with other men. Most of the time, all participants in the 

discourse ignore the inequality of power and of cultural presence between men and women (the 

inequalities are invisible, and women as women are silent), or rationalize them as the effect on a 

sex-neutral enclave of present and historical oppression in the larger world.” KENNEDY: 

Psycho-Social CLS: A comment on the Cardozo Symposium, 1020. o. 
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hatására. A feminista jogkritika politikai dimenziója, hogy a férfiak és nők közötti 

egyenlőség érdekében művelik. Tartalmi, szubsztantív szinten az elemzés mindig 

gender központú; célja, hogy újraalkossa, helyreállítsa a joggyakorlatot, ami 

kizárja, degradálja és alulértékeli a női érdeket. Metodológiáját illetően az 

elemzési keretek igyekeznek oly módon leírni a világot, hogy az a női 

élettapasztalatokat is tükrözze és, hogy képes legyen rámutatni a nemek közötti 

egyenlőség eléréséhez szükséges társadalmi változásokra. Meg van győződve 

ugyanis arról, hogy a fennálló ideológiai és intézményi rendszerben ez nem fog 

megvalósulni. A kritikai jogi mozgalommal közös célja, hogy a fennálló 

hatalomeloszlási módokat kifogásolja, kritizálja. Mindkét mozgalom hasonló 

eszközökkel él, dekonstrukciós vagy narratív technikákat alkalmaz egy quasi 

közös támadási felület ellen; ami a klasszikus, hagyományos liberális jogi 

felfogás. A kritika mind tartalmi, mind formai, vannak, akik a klasszikus jogi 

doktrínák alkalmatlanságát firtatják, mások a jog ideológiai szerepét 

hangsúlyozzák az igazságtalan társadalmi állapotok kialakulásában.  

Carrie-Menkel Meadow szerint a feministák erőssége abban a tapasztalatban 

rejlik, hogy tudják milyen alárendeltségben lenni (élni), nem csupán elmélkednek 

az alárendeltségről, mint ahogyan azt a CLS tagjai általában. Ahogyan írja; „a 

feminista kritika az elnyomottak, alárendeltek, alulértékeltek megtapasztalt 

nézőpontjából indul ki, míg a kritikai jogelmélet nézőpontja egy férfiak által 

konstruált, privilegizált hely, ahonnan a dominancia és elnyomás ugyan leírható 

és elképzelhető, azonban nem tapasztalható meg a maga teljességében.”36 A CLS 

feministái esetében a nők valós körülményeire való hivatkozás pedig újra és 

újraírja a kapcsolatot a feminizmus politikai céljai és a kutató, elemző munka 

között. Számos FemCrit az alulról való építkezés híve, ami legtöbb esetben olyan 

narratív módszerek alkalmazását jelenti, amik képesek kifejezni az 

intézményesített igazságtalanságok személyekre háruló következményeit. Bartlett 

a CLS és a feminista kritikai elemzés közötti jelentős különbségként utal 

minderre, amikor a feministák által alkalmazott ’practical reasoning’ módszert 

emeli ki, ami a gyakorlati problémákból való kiindulást preferálja, szemben az 

absztrakt elvekből és nagyívű fogalmi keretekből kiinduló dedukcióval37.  

Ehelyütt ki kell térnem egy nagyon fontos ön-reflexióra, ami a feminista 

mozgalmon belül mára evidencia. A felismerés a nők sokszínűségével 

összefüggésben, a nők, mint egységesítő, általánosító kategória veszélyeiről szól. 

Ez egy meglehetősen fontos és megkerülhetetlen kérdéskör, mivel a feminista 

metodológia ereje éppen abban rejlik, hogy a női tapasztalatot használja fel, abból 

 
36 „the „feminist critique starts from the experiential point of view of the oppressed, dominated 

and devalued, while the critical legal studies critique begins – and, some would argue, remains – 

in a male-constructed, privileged place in which dióomination and oppression can be described 

but not fully experienced” MENKEL-MEADOW, Carrie (1988) Feminist Legal Theory, Critical 

Legal Studies and Legal Education Or the Fem-Crits Go To Law School. Journal of Legal 

Education. vol 38, 623.o. 
37 BARTLETT, Katharine T. (1990) Feminist Legal Methods. In BARTLETT, Katharina T.  -   

Kennedy, Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview Press 
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indul ki. Rhode, hasonlóan másokhoz, rendre reflektál arra, hogyan lehet egy 

egységes politikai és analitikai alapállást létrehozni megannyi különböző női 

tapasztalat megannyi különféle tapasztalásából. Melyik női csoport, milyen 

adottságokkal, osztályhoz, szexuális irányultsághoz, korcsoporthoz, bőrszínhez 

(és még folytathatnám) tartozó nő tapasztalata alapján szükséges és lehetséges 

érvelni? Külön tanulmányt38  is szán az ún. ’női szemléletmód, női nézőpont’ 

kérdésének. Ahogyan írja, a feminista tanok kezdetén a hangsúly a nemek közötti 

különbségeken volt, majd kis időn belül felismerték a nők csoportján belüli 

különbségek jelentőségét (színesbőrű ill. nem heteroszexuális feministák 

figyelemfelkető szavainak köszönhetően, mint amilyen többek között pl. Audre 

Lorde, Wendy Williams, Cimberly Crenshaw, Patricia Williams). Ezt követően a 

faji, nemzetiségi, osztálybeli, korbeli, szexuális orientáció (stb.) alapján fennálló 

különbségekre tudatosan kezdtek el hangsúlyt fektetni, és az erre való reflektálás 

szinte kötelező érvényűvé vált a feminista munkákban. Ily módon, amellett, hogy 

a technikai megfontolásból hasznos ún. Női szempont, nézőpont kategóriája 

megmaradt használatban (elemzési kategória, hivatkozási alap szélesebb ívű 

érvelésekben), szüntelen reflektálás, utalás történik arra, hogy ez nem jelent egy 

homogén tapasztalathalmazt, nem egy egyedülálló, konkrétan leírható, fix 

tartalmú, adekvát összegzés a nőkről. Nem kívánja meghatározni, mit jelent nőnek 

lenni és mi az, ami elvárható a nőktől, csupán arra igyekszik utalni, hogy nők által 

megélt valóságra alapoz. Ahogyan Rhode írja: 

„Much of the theoretical and political force of the feminist movement stems from 

its aspiration to identify values and perspectives that grow out of women's 

distinctive experience. Yet one of the critical lessons of that experience is its 

diversity, which demands attention to differences as well as commonalities.” 39 

Martha Minow is azt vallja, hogy szükség van egyszerűsítő kategóriákra, mivel az 

egységesítő ’nő(k)’ fogalom segít a tapasztalatok rendszerezésében, még akkor is, 

ha néhányat ezek közül a tapasztalatok közül fel is kell áldozni ennek 

érdekében 40 . ’Getting it and loosing it’ című írásában a ki nem mondott, 

impliciten kezelt sajátos nézőpontok felismerését sürgeti; annak a ténynek az 

elismerését, hogy nézőpontok sokasága létezik egymás mellett, és vannak 

olyanok, amik privilegizáltak a társadalomban, és meg sem kérdőjelezzük 

legitimációjukat. Ez utóbbira a legjobb példa a semleges, természetes, 

univerzálisnak beállított férfi nézőpont is a jog mögött. A partikuláris nézőpontok 

rejtve maradnak, és ez megvédi őket más alternatív, egyébként sokszor 

kézenfekvő nézőpontok kihívásai elől. Minow arra int, hogy a feministáknak 

vigyázniuk kell, ne essenek hasonló hibába azáltal, hogy női (nyilvánvalóan nem 

 
38 RHODE, Deborah L.  (1988) Woman’s Point of View. Journal of Legal Education. vol. 38. (39-

46) 
39 RHODE: Woman’s Point of View, 41.o. 
40 „cognitively we need simplifying categhories, and the unifying category of ’women’ helps to 

organize experience, even at the cost of denying some of it” MINOW, Martha (1988) Getting it 

and loosing it. In BARTLETT, Katharina T.  -   Kennedy, Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory 

(1991) Westview Press, 360.o. 
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homogenizálható) perspektívájukat igyekeznek igaznak, természetesnek és 

kizárólagosnak beállítani. Nem az a cél, hogy a semleges nézőpontként 

megtapasztalt férfi perspektíva alternatíváját alkossák meg. Tehát amikor a női 

tapasztalatból való kiindulásról van szó, nem egy megkülönböztetett, sajátos 

hangra, voltaképpen egy esszencialista megfogalmazásra kell gondolni. Rhode azt 

javasolja, hogy amikor lehetőségünk nyílik arra, hogy beszéljünk erről, 

dolgozzunk azon, hogy eloszlassuk a tévhitet, miszerint egy homogenizáló 

katergóriával leírható volna tapasztalataink és érdekeink változatos sokasága.  

A CLS tagjaiban közös, hogy a liberális jogfelfogás egyeduralmát, valamint a jog 

szerepét kritizálják a status quo fenntartásában. A feminista kritika kevésbé 

érdekelt a liberalizmus ellenében, mint inkább a nemi egyenlőtlenségek 

felszámolásában, így a két mozgalom fő célja is különböző. Amikor a feministák 

a liberalizmust támadják, nagyon sokszor teljesen más okokból teszik azt. 

Fókuszukban a liberalizmus azon megnyilvánulási formái állnak, amik a jelen jogi 

és politikai struktúrákba ágyazódva léteznek és nemi elfogultságokat tükröznek.  

Rhode leírása alapján összefoglalóként elmondható, hogy a klasszikus liberális 

állam autonóm, racionális egyénekből áll, akik saját érdekeik tudatában, annak 

megfelelően cselekszenek, döntenek választási helyzetekben. Habár saját 

preferenciáik teljes tudatában cselekszenek, másokról (a társadalom egyéb 

tagjairól) nem rendelkeznek hasonló információval. Ily módon a jó társadalom 

értéksemleges abban a tekintetben, hogy milyen a jó élet. Csupán arra törekszik, 

hogy minden individuum számára megteremtse a lehetőséget, hogy képes legyen 

maximalizálni preferenciáit. Tehát elkötelezett abban a tekintetben, hogy 

megőrizze a magánszférát az egyéni döntések terepének, ami a köz 

beavazkozásától mentes zóna. A kritikai feministák ennek az alapfelfogásnak nem 

egyszer adták cáfolatát különféle kontextusokban. Ahogyan Robin West is írja41, 

ezek a ’liberal legalist self’-ek kimondottan maszkulin konstrukciók; különösen 

tévedhetetlen döntéseket képesek hozni arról, mit akarnak és különösen 

alkalmatlanok arra, hogy együttérezzenek azzal, hogy mások mit akarnak. A 

klasszikus liberális keretek a szerződéses cseréket tartják normának szemben a 

kapcsolatokon alapuló viszonyokkal, s ezzel együtt lebecsülik azokat a módokat, 

ahogyan a társadalmi kapcsolatrendszerek alakítják, konstruálják az emberek 

identitását és azt, ahogyan az egyéni preferenciák, mások szükségletei által is 

alakulhatnak. Számos nő számára a gondozó, gondoskodó, ’adni tudó’ önvaló 

sokkal jelentősebb normatív és leíró erővel bír, mint az autonóm, egoisztikus 

önvaló. Ebből a nézőpontból a liberális felfogás ezeket az atomizált szereplők 

között létrejövő társadalmi szerződéseket mintegy kiszakítja az összes olyan 

viszonyrendszerből, ami értelmet ad az életüknek és tartalmat döntéseikhez. 

Ahogyan a feministák érvelnek, a liberális feltételezés szerinti egyéni kiforrott 

 
41 WEST, Robin (1988) Jurisprudence and gender. In BARTLETT, Katharina T.  -   Kennedy, 

Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview Press (201-235) 
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preferenciák nem választhatók el attól a ténytől, hogy választásaink társadalmilag 

meghatározottak és korlátozottak (Például egy nő „dönthet” úgy, hogy marad egy 

bántalmazó kapcsolatban, azonban nem valószínű, hogy a liberálisok ilyesfajta 

döntéseket gondolnának maximalizálni). Mindaddig, amíg a gender fontos 

szerepet játszik az egyéni elvárások és törekvések, célok kialakításában, nem 

mondható el, hogy mindenki szabadon kiteljesítheti emberi potenciálját.  

A feminista kritika osztja a CLS azon kritikáját, miszerint a ’rule of law’ 

valójában nem kínál elveken alapuló, pártatlan és határozott vitarendezést, a 

hangsúly viszont köreikben a jogi standardok szubjektivitásán túl az alkalmazásuk 

során tapasztalható gender bias-on van. Meglátásuk szerint a klasszikus jogi 

felfogás a gender-t érintő témákban nemcsakhogy bizonytalan magyarázatokat 

enged meg 42 , hanem széles körben biztosít lehetőséget arra, hogy a formális 

egyenlőség elfedje a szubsztantív egyenlőtlenségeket. Hasonló bizonytalanság és 

elfogultságok jellemzik a liberal legalist hívei által alkalmazott magán és 

közszféra közötti elkülönítést. A feministák több szempontból is támadják ezt a 

dichotómiát. Mint empirikus szempont, elsőként azt állítják, hogy az állam 

elkerülhetetlen módon részt vesz abban, hogy meghatározza, mi számít 

magánszférához tartozónak és mi érdemel közjogi védelmet. A feminista kritika 

ily módon (a CLS-től eltérően) nem tagadja kategorikusan az állami hatalom 

korlátait, azonban tagadja, hogy a hagyományos köz-magánszféra elhatárolás 

hasznos volna ahhoz, hogy konceptuálisan értelmezni tudjuk ezeket a korlátokat. 

Ahhoz, hogy egy konkrét állami beavatkozást megítélhessünk, kontextuális 

elemzésre van szükség, ami a gender egyenlőtlenségeket és a hatalom 

elosztásának jelenlegi rendszerét is számításba veszi. 

A CLS és a FemCrit-ek csoportja a jog szerepének felfogásában is eltérést mutat. 

Habár mindkét kör kritizálja a formai jogosultságokba vetett túlzott bizalmat, 

azonban a feministák a kategória kritizálásán túl egy kontextuálisabb 

megközelítést alkalmaznak. A CLS a jogokon alapuló stratégiákat 

hatékonytalannak és illuzórikusnak tartja tásadalmi változások elérése érdekében. 

A liberális jogi agendát rendre úgy tüntetik fel, mint ami az egyéni tudat és 

kollektív mobilizáció korlátja. A feministák is bizonytalanok olykor, mivel eléggé 

meghatározhatatlan ezen stratégiák kimenetele, így pl. Olsen43 is fejtegetésekbe 

bocsátkozik arról, hogy a jogi diskurzus nem alkalmas társadalmi konfiktusok 

megoldására, ráadásul képes azokat egy absztraktabb szinten egyfajta lezárt, 

befejezett változatban rögzíteni. További probléma a jogokkal, hogy az egyén 

szintjére helyezi a hangsúlyt és ezzel korlátozza hatókörét, és ez a fajta elsődleges 

jelentőségtulajdonítás44 az egyénre vonatkoztatva, az ’ő’ felruházása a közösségi 

felelősségről is elvonja a figyelmet. Egy ilyesfajta keretrendszer nem szolgálja az 

együttműködést vagy az empátiát. A kritikák ellenére a feministák mégis 

 
42 ’indeterminacy’ 
43 OLSEN, Frances (1989) Feminist Theory in Grand Style. Columbia Law Review. vol. 89 (1147-

1178) 
44 ’preoccupation’ 
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elismerik a jogi diskurzus megerősítő szerepét is, amit a CLS tagjai nem tesznek 

meg. Ahogyan többen, Littleton, Schenider, Williams is egyetértenek, a jogoknak 

speciális rezonanciája van a kultúránkban. Mivel a jogok iránti igény egy már 

létező diskurzusban fogalmazódik meg, kevésbé van kitéve annak, hogy 

ignorálják, mint esetlegesen más progresszív próbálkozásokat. Azt is észre kell 

venni, hirdetik, hogy a jogok nem csupán az egyén autonómiáját védik, hanem az 

egyén és a közösség közötti viszonyt is meghatározzák. Az alárendelt csoportok 

számára nem csupán egyéni jogosultságokat biztosítanak, hanem egy kollektív 

személyiséget is létrehoznak, közösségi értékeket hoznak elő, és a csoportot 

képessé teszik arra, hogy egységben kommunikálja a tagjai által tapasztalt 

nehézségeket és lépéseket tegyen a sérelmek reparálására. A jogközpontú 

értelmezési keret legnagyobb problémája azonban az, hogy szükségszerűen 

korlátozó, mivel egy korlátozó intézményi és imaginárius univerzumban született. 

A feministák számára az a legelfogadhatóbb álláspont, ha elismerik a jogok 

retorikájának kiszámíthatatlan voltát, ugyanakkor azt is, hogy bizonyos 

körülmények között alkalmas konkrét célok elérésére, és megerősítő hatású is 

lehet. Tehát nem lemondani kell ezekről a stratégiákról, hanem újrakalkulálni 

mondanivalójukat és felismerni korlátaikat. 

A feminista kritikusok a CLS képviselőihez hasonlóan gondolkodnak a jó 

társadalomról való alternatív víziókon. Ahelyett azonban, hogy általánosságban 

kitalálnának egy absztrakt képet, arra fókuszálnak, hogy azokat az értékeket 

nevezzék meg, amik központi szerepet kellene, hogy játsszanak az ő affirmatív 

víziójukban. Vallják, hogy azokat a konkrét jogi és intézményi transzformációkat 

igyekeznek megnevezni, amik ezeket az értékeket magukban foglalják. A femcrit-

ek olyanfajta elemzéseket készítenek, amik szembemennek a strukturális 

egyenlőtlenségekkel és felszínre hozzák a mögöttes normatív feltétezéseket. A 

feministákat Rhode 45  megfogalmazásában nem az érdekli, hogy megjósolják, 

milyen szerepet szánnak egy jó társadalomban a gender-nek, hanem inkább az, 

hogy a gender szerepét aláássák. Nem szeretnének továbbra is abba a csapdába 

ragadni, hogy arról vitázzanak, miben különböznek, és miben hasonlítanak a 

férfiaktól. A cél nem az, hogy magunkévá tegyük vagy túlértékeljük, 

felmagasztaljuk a különbségeket, hanem hogy a nemek közötti kettőséget oldjuk 

fel, a világot szabadítsuk meg a különbözőségektől.  

  

 
45 RHODE, Deborah L.  (1990) Feminist Critical Theories. Stanford Law Review. vol. 42 (617-

638) 
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II. Jogi Feminizmus – Feminizmus a jogban  

II.1. Feminista Jogelmélet  

II.1.1. A tudományos mező jellemzői 

 

A jogi feminizmus, feminista jogelmélet, feminista módszerekkel és szemlélet 

alapján végzett jogelemzés/-értelmezés (Feminist Legal Theory/Feminist 

Jurisprudence/Feminist Legal Scholarship) középpontjában a nők, a 

nemek joghoz és jogi intézményekhez való viszonya áll. A tudományterület 

sajátos, mert ugyan a jogra fókuszál, oly módon teszi azt, hogy feminista 

elméletek alapvetéseit vonatkoztatja rá, tehát egy jogtól függetlenül fejlődő, 

politikai mozgalmi gyökerű megközelítéssel kritizálja. Ezen sajátosságánál fogva 

saját módszereket fejleszt ki és kritikai hangnemben végzi a jog komplex 

értelmezését. Nem meglepő, hogy egy újfajta, újszerű hangot üt meg a 

klasszikusnak számító jogelméleti iskolák megszokott megközelítési módjaihoz 

mérve (és nagyon sűrűn bírálja is azokat, mely kritikai attitűd nem segít 

megtűrésében, elismerésében). Hivatkozik és használ pszichológiát, 

antropológust, szociológust, filozófust, miközben koncepciókat és meglátásokat 

vegyít, mert alapvetése, hogy komplex társadalmi jelenségeket – mint amilyen a 

jog működése - csakis interdiszciplináris módszerekkel érdemes megközelíteni. 

Magam Martha Fineman gondolataival azonosulok, amikor azt mondom, a 

’feminist legal theory’ célja, feladata, hogy a klasszikus jogról való, jogi 

diskurzosok, jogelméleti vizsgálódások érvonalába beszivárogtassa a feminista 

módszereket és egyfajta speciális, gender, nemi vonatkozásokra érzékeny kritikai 

hozzáállást szorgalmazzon jogászkörökben. Ezen munka során, annak érdekében, 

hogy a jogelmélet befogadja a feminista metodológiát, a feministák arra 

kényszerülnek, hogy az általuk kritizált rendszer, a klasszikus jogi diskurzus 

nyelvezetét, struktúráját használják. Ily módon a feminizmus felléphet egyfajta 

változást hozó, kihívó eszmerendszerként, azonban kénytelen a kihívott 

eszközrendszerét használni, ami szerzők sokaságában kelt ambivalens érzéseket, 

amikre sokszor érzik úgy, hogy külön reflektálni szükséges írásaikban.  

Fineman az általa szerkesztett, a tudományterület jelentős szövegeit egységbe 

foglaló kötet46 bevezetőjében azt írja, hogy ez a terület olyan munkákkal van tele, 

amik nem akarnak totalitáriusak lenni, nem magyarázó. ún. nagy elméleteknek 

készülnek, sokkal inkább kötődnek az anyagihoz és a konkréthoz. Közép-szintű 

elméleteknek tekinthetők leginkább, amik a nők mindennapos élettapasztalata és 

ama általánosító megállapítások között igyekeznek közvetíteni, miszerint a jog 

nemileg meghatározott, a jog a hatalom gyakorlásának eszköze, vagy, ami szerint 

a jog hátrányos a nőkre nézve. 

 
46 FINEMAN, Martha Albertson – THOMADSEN, Nancy Sweet (eds.) (2013) At the boundaries 

of Law. Feminism and Legal Theory. Routledge: London and New York 
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Barnett47  külön megjegyzi, hogy a feminista jogelmélet nem egy monolitikus, 

koherens, egységes vállalkozás; nagyon sok érdeklődési területet, szakterületet, 

célkitűzést fed le. A hagyományos értelemben használva a jogelmélet szót a 

férfiközpontú, férfitapasztalatra épülő, klasszikusnak számító jogelméletre 

asszociálunk, így, ha a feminista jelzőt mellé rakjuk, akkor azt gondolhatnánk, 

hogy a férfiak által dominált változat megfelelőjeként értelmezhető diszciplínát 

művelünk. Azonban, a nőkről és jogról való teoretizálás sokhangú, 

multikulturális, és adott időben és helyeken érvényesnek gondolt meglátásai 

vannak, tehát soha nem volt egy összefüggő, következetes tudományterület. Ezért 

is jelenhet meg egyfajta kihívásként a klasszikus, hagyományos jogelmélettel 

szemben48.  

Bowman és Schneider49 azt írja, hogy a feminista jogelmélet a gender kérdések 

jelentőségét villantotta fel, mutatta meg a jogban, és a mai napig az elméleteket 

mind annak érdekében születnek meg, hogy minél mélyrehatóbban megértsük a 

gender és jog komplex kapcsolatát. Intellektuális értelemben a ’feminist legal 

theory’ az ő olvasatukban a nemek közötti egyenlőség kérdéskörében folytatott 

érvelés és vita terepe.  

Braxi szerint a feminista írások az alávetettség jog világában számos területen 

való felismerését hozzák magukkal; ami újdonság a jogról és társadalomról való 

tudástermelés folyamatában. A gender tanulmányok megjelenése a 

jogszociológiai munkákban felpezsdülést hozott azzal, hogy megmutatta a jog 

társadalmi folyamatokba való ágyazottságát, valamint azzal, hogy a jogról való 

főárambeli ábrázolás egyeduralmát is képes volt megbolygatni.50  

A feminista jogász szerzők központi célja aképpen is megfogalmazható, hogy 

meg kell mutatni, fel kell tárni mindazokat az igazságtalanságokat, ami a nőket éri 

a jogrendszer működésénél fogva, azáltal, ahogyan a jog kezeli a nőket, a női 

érdeket, a női tapasztalatot a jogszabályok keletkezésétől fogva az 

igazságszolgáltatás gépezetében. Ennek hasznos és elkerülhetetlen módja, hogy 

konkrét nők konkrét életkörülményeire hivatkoznak, így quasi dokumentáló 

jelleggel rögzítésre és kimondásra kerülhetnek a nők által megélt tapasztalatok, és 

vizsgálható a jog általános működési mechanizmusaihoz való viszony. Ily módon 

a feminista jogászok többnyire a nők életének anyagi, valós körülményei, 

mindennapi társadalmi valósága megismerésével és megismertetéséből indulnak 

ki, és azt vizsgálják, hogy a jog hogyan viszonyul ezekhez (pl. beépíti, nem 

ismeri, figyelmen kívül hagyja, nem tudja kezelni). Ez nem jelenti azt, hogy 

a feminista jogi elemzések között kizárólag olyanokat találunk, amik valós 

 
47  BARNETT, Hilaire (1998) Introduction to Feminist Jurisprudence. Cavendish Publishing 

Limited 
48 BARNETT: Introduction to Feminist Jurisprudence. 13,14. o.  
49 BOWMAN, Cynthia Grant - SCHNEIDER, E.M. (1998) Feminist Legal Theory, Feminist 

Lawmaking, and the Legal Profession. Fordham Law Review. vol.67. no.2., 254.o. 
50 „challenged maisntream (read: malestream) pictures of law” BAXI, Praktisha (2008) Feminist 

Contributions to Sociology of Law: A Review. Economic and Political WEEKLY. 75.o. 
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terepmunkából merítenek, azaz a mindennapok valóságából kiindulva vonnak le 

következtetéseket, fogalmaznak meg elméleteket, koncepciókat. Létezik olyan 

irányvonal is, ami egy jóval absztraktabb szintre emeli a vizsgálódás minőségét. 

Az ilyen típusú írások erősebben építenek elméletibb jellegű diszciplínákra, mint 

amilyen a filozófia, ami lehetővé tesz egy elvontabb megközelítést. 

 

Gaycar és Morgan51 megfogalmazásában; az egyik fontos célunk, hogy a jogi 

elemzés középpontjába a női életeket helyezzük, és megvizsgáljuk milyen 

mértékben tud a jog alkalmazkodni vagy hatékonyan válaszolni a női 

problémákra, igényekre. A feminista munka kiindulási pontja a nők élete kell, 

legyen és nem a jogi definíciók.  

 

A leggyakrabban előforduló témák, problémakörök, dilemmák, amikkel feminista 

jogászok „tipikusan” foglalkoznak az alábbiak, amiket jól használható, széles 

körben használt kötetek tartalomjegyzéke segítségével mutatok be. Így jól látszik 

az is, hogy milyen kontextusban tárgyalják őket a szerzők, ill. ők hogyan 

kontextualizálnak.  
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▪ Perspectives from the Personal61 
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51 GRAYCAR, Regina and MORGAN, Jenny (eds.) (2002) The Hidden Gender of Law. The 

Federation Press 
52 Feministaként gondolkozni (ford. a szerző) 
53 A feminista jogelméleti gondolkodás három generációja (ford. a szerző) 
54 Az (nemek közötti) Egyenlőséget középpontba helyezők (ford. a szerző) 
55 A (nemek közötti) Különbségeket középpontba helyezők (ford. a szerző) 
56 A komplex identitásokat középpontba helyezők (ford. a szerző) 
57 Szövetséges intellektuális mozgalmak (ford. a szerző) 
58 Alkalmazott Feminista Jogtudomány: A nők gazdasági elnyomása (ford. a szerző) 
59 Alkalmazott Feminista Jogtudomány: A nők szexuális elnyomása (ford. a szerző) 
60 Alkalmazott Feminista Jogtudomány: Reprodukció és Anyaság (ford. a szerző) 
61 A személyesből fakadó nézőpontok (ford. a szerző) 
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▪ Recognizing Pleasures and Pains63 
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▪ Perspectives on Marriage and Family65 

▪ Feminist Strategies Within Legal Institutions66 

 

Joanne Conaghan (2013) Gender and Law 

▪ The Incongruity of Law and Gender67 
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▪ Theories of Law and Gender69 

▪ Gendered Legal Histories70 

▪ Gender and the Jurisprudential Imagination71 

▪ The Siren Call of Legal Reasoning72 

▪ Conclusion and Reprise: Why is Justice a Woman?73 

 

Ann Scales (2006) Legal Feminism 

I. Places of Stuckness: Roles, Rules, Facts, and the Liberal View of 

Human Nature74 

▪ The rule of Law 
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Promises75 

▪ Feminist Legal Theory 

▪ Feminist Legal Method 

▪ False Consciousness 

▪ The Future of Legal Feminism 

 

Regina Graycar and Jenny Morgan (eds.) (2002) The Hidden Gender of Law 

▪ Part One: Recurrent Theoretical Themes76 

 
62 Hogyan konstruálódik a Test a jog világában? (ford. a szerző) 
63 Az örömök és fájdalmak felismerése (ford. a szerző) 
64 A nőtörténet újragondolása (ford. a szerző) 
65 Elképzelések a házasságról és családról (ford. a szerző) 
66 Feminista stratégiák a jogi intézményrendszerében (ford. a szerző) 
67 A jog és a társadalmi nem  ellentmondása (ford. a szerző) 
68 Mese két ügyről (ford. a szerző) 
69 Elméletek a jogról és a társadalmi nemről (ford. a szerző) 
70 Jogtörténet nemi elfogultságokkal tűzdelve (ford. a szerző) 
71 Társadalmi nem és a Jogtudósi képzelet (ford. a szerző) 
72 A jogi érvelés szirén éneke/csábítása (ford. a szerző) 
73 Befejezés és Ismétlés: Az Igazság miért nőnemű? (ford. a szerző) 
74 Az elakadás helyei: Szerepek, Szabályok, Tények és az emberi természet liberális felfogása 

(ford. a szerző): A jogrend; Bizonyosság és Kétely; Makacs kérdések; A liberaliszmus korlátai 

(ford. a szerző) 
75 Az elakadás helyein túl: Feminista elgondolások, Ellentmondások, és Ígéretek: Feminista 

Jogelmélet; Feminista Jogászi Metodológia; Téves tudat; A Jogi feminizmus jövője (ford. a 

szerző) 
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o Losing Children 

▪ Part 4: Gendered Harms79 
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Hilaire Barnett (1998) Introduction to Feminist Jurisprudence: 

▪ Women and Medicine81  

▪ Women, Violence and the legal system82  

▪ Pornography and prostitution83 

 

Katharine T. Bartlett, Rosanne Kennedy (eds.) (1991) Feminist Legal Theory. 

Readings in Law and Gender: 
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▪ Turning Feminist Method Inward87 
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76 Viszatérő elméleti témák: A magán/köz párosa; nemi egyenlőtlenség; Módszerek és 

episztomológia (ford. a szerző) 
77 A nők és a gazdasági függetéenség: Munka a családon belül; Munka az otthonon kívül (ford. a 

szerző) 
78 A nők és a kapcsolatok/kapcsolódás: Viszonyok konstuálása; A reprodukcióra alkalmas testek 

felügyelete; A gyermekek elvesztése (ford. a szerző) 
79 Sérelmek, amik nemi alapon konstruálódnak: Erőszak; A női testek határainak áthágása; 

Szexuális zaklatás és pornográfia (ford. a szerző) 
80 Tervek és tennivalók a Gender érdekében: Jogi strtaégiák és Társadalmi változás  
81 A nők és az orvostudomány (ford. a szerző) 
82 Nők, erőszak és a jogrendszer (ford. a szerző) 
83 Pornográfia és prostitúció (ford. a szerző) 
84 Szexuális értelemben vett különbségek és az Egyenlőség központú elmélet (ford. a szerző) 
85 A jogalanyiság megkérdőjelezése (ford. a szerző) 
86 Feminizmus és kritikai elméletek (ford. a szerző) 
87 A feminista módszerek befelé fordítása (ford. a szerző) 
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▪ Women and Work89  

▪ Reproductive Freedom90   

▪ Sex and Violance91  

▪ Association and Assimilation92  

 

II.1.2. Az ’intézményesülés’ kérdése  

 

A ’legal feminism’, a ’feminist lawyering’, a ’feminist jurisprudence’ angolszász 

területeken, leginkább az Amerikai Egyesült Államokban, illetve az Egyesült 

Királyságban, saját jogrendszerükkel, jogi hagyományaikkal dolgozó kutatók 

munkásságán alapul, ahhoz kötődik, ahhoz viszonyul, onnan merít inspirációt. 

Más országokban, pl. Európában (sőt Kelet-Európában) gondolkodók sokkal 

kevesebben vannak, ami egyrészről sajnálatos, másrészről óriási kihívás a 

tudományterületre való bekapcsolódásra. Ami az írások megismerhetőségét 

illeti, jelen van egy kikerülhetetlen akadályozó tényező; az igen gazdag, nagyon 

sokszínű tudásanyag, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, szinte kizárólag 

angol nyelven hozzáférhető. Témáját tekintve jelenleg nagyon kevés magyar 

nyelvű írás létezik elszórtan, a szerzők jellemzően nem ismerik egymást, nem 

tartják magukat ennek a tudományterületnek a művelőinek. Korábban megjelent, 

illetve jelenlegi írásommal magam is szándékozom hozzájárulni ahhoz, hogy a 

feminista kritikai a magyar joggyakorlat elemzés elismert módszerévé váljon.  

 

Az intézményesülés kérdése a már említett régiókban - ahonnan a vizsgálódások 

megindultak és legelevenebbek napjainkban is - sem egyértelmű. Ennek okát 

elsősorban a feminista jogkritika jogtudományon belüli megítélésével, a 

főárambeli jogelméleti kánon alakítónak visszakozásában látom.  Amint az 

alábbiakra a későbbiekben részletesen kitérek; a tudományos mező klasszikus 

ismérveinek megfelel a terület, mondhatni a definíciós kritériumoknak eleget tesz. 

Létezik egy mára kanonizált tudástömeg az ismert szerzők ismert műveivel, 

akiket lehet hivatkozni, akikhez lehet kapcsolódni, akiknek az anyagai 

hozzáférhetőek. Ennek ellenére mégsem tekinthető a klasszikus értelemben vett 

önálló tudományterületnek, diszciplinának, mivel nem kezelik akként. Tehát 

reflektálnunk kell egy külső faktorra, ami a tudományterület művelőitől, 

szakmaiságától független tényező; a jogértelmezést, jogról való elmélkedést 

magukénak vindikáló klasszikus jogi iskolák viszonyulása, ami leginkább az 

elzárkózásban jelenik meg. A tradicionális kánon a berögzült elemzési, 

viszgálódási sémáival, diskurzusaival akként tűnik, mint ami szándékosan ellenáll 

annak, hogy foglalkozzon a feminista kritikai elemzések sokaságával. Olybá 

tűnik, hogy nincs szándék, igény arra, hogy kapcsolódjanak irányába, hogy 

 
88 A családpolitika területén versengő nézőpontok (ford. a szerző) 
89 A nők és a munka (ford. a szerző) 
90 Reprodukciós szabadság (ford. a szerző) 
91 Szex és erőszak (ford. a szerző) 
92 Képzettársítások és beolvadás (ford. a szerző) 
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elismerjék a jog ilyetén olvasatát. Nyilvánvalóan ennek a hozzáállásnak nagyon 

sok oka van; történeti, társadalmi, szociológiai, tudásszociológiai, hatalmi okok, 

amiknek részletes megtárgyalására ehelyütt nem vállalkozhatok. Rosemary 

Auchmuty93 meglátása az, hogy mai napig megfigyelhető egyfajta ellenállás a jogi 

karok részéről a feminista jogtudomány irányában, ami abban nyilvánul meg, 

hogy általában a feminista kutatás intézményesítését hasznosnak tartják, annak 

tartalmára azonban már nem kíváncsiak, ignorálják azt. Számukra van a 

jogtudomány és van a feminista jogtudomány, és az utóbbi tartalmával nem 

hajlandóak megismerkedni; az elméletekkel, a felismerésekkel. Nem ismerik el, 

hogy ez nem csupán egy sajátos nézőpont, hanem kritikai elemzés, ami figyelmes 

vizsgálatot és elköteleződést jelent.  

A „nyugati” egyetemeken természetes, hogy tanítanak összefoglalóan ’law and 

gender’ típusú tárgyakat, a hivatalos curriculum részei (vannak kötelező, de 

javarészt választható kurzusok), tankönyvek sokaságát adják ki neves, főárambeli 

kiadók 94 , számos tudományos folyóiratot 95  alapítottak a témában, művelői 

elismert kutatók (díjakkal, címekkel, egyetemi vezető pozíciókban), 

konferenciákat rendeznek, ösztöndíjakat alapítanak, tehát a területet tudományos 

pezsgés jellemzi.  

Az a kérdés, hogy milyen írások, kutatások, mely szerzők köthetők a 

tudományterülethez, a másik fontos kérdés az intézményesülés folyamatában. 

Ennek dokumentálásában, prezentálásában sem szenved hiányt a terület, számos 

antológia jellegű, több szerzőtől ugyanazon műveket variáló és újonnan 

folyamatosan becsatlakozók által írt szövegeket szerkesztenek kötetekbe, amik 

tulajdonképpen kirajzolják a tudományos mező releváns alakjait. Számos önálló 

szerzős kötet jelenik meg a legkülönfélébb témákban, határokon átívelő 

tudományos kutatási projektek vannak folyamatban. A témaválasztások, 

módszerek sokszínűsége, az interdiszciplinaritás közös jellemzője a műveknek, 

ahogyan az is, hogy ugyanazon problémafelvetésekre nem egyszer totálisan eltérő 

magyarázatot, megoldási javaslatot találunk bennük. Elméleti mélységükben, 

alátámasztottságukban, hangnemükben is nagyon eltérőek. A szerzők közötti 

párbeszéd nyilvánvaló; reflektálnak kortársaikra, elődeikre, tesznek javaslatot az 

új generációk kutatói számára. Miközben Joanne Conaghan a ’Feminist Legal 

Studies: Critical Concepts in Law’ 96  négy kötetes antológia szerkesztésével 

kapcsolatos munkájáról ír97, amiben három évtizednyi kutatás eredményét kellett 

oly módon összeválogatnia, hogy az egy egységet jelenítsen meg, a 

tudományterület határainak meghúzásáról, a feladat lehetetlenségéről, illetve 

 
93 AUCHMUTY, Rosemary (2010) Feminists as stakeholders in the law school. In COWNIE, 

F. (ed.) Stakeholders in the Law School. Oxford: Hart Publishing (35-64) 
94 Springer, Hart, Cavendish, Routledge, Palgrave Macmillan (…)  
95 Feminist Legal Studies, Harward Journal of Law and Gender, feminist@law, Texas Journal of 

Women and the Law, UCLA Women’s Law Journal, Women, Gender and the Law, Yale Journal 

of Law and Feminism, Duke Journal of Gender Law and Policy (…) 
96Volume 1. Evolution; 2. Neoliberal Encounters; 3. Legal Methods, Legal Reason, and Legal 

change; 4. Challenges and Contestations  
97 CONAGHAN, Joanne (2009) ’Feminist Legal Studies: Critical Concepts in Law’. London: 

Routledge 

http://centaur.reading.ac.uk/25210/
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szükségszerűségéről gondolkodik el. Elmondása szerint a munka egy dinamikus, 

többdimenziós, állandó folyamatban levő, térben és időben is esetleges 

intellektuális és politikai elköteleződésű szféra statikus és kartográfiai ábrázolását 

kívánta volna meg 98 . Az antológiát tekinthetjük a terület eddig felhalmozott 

tudásának gyűjteményeként, aminek keretbe rendezési folyamata jól összecseng 

azzal, amikor az intézményesülés kérdéseiről van szó. Fineman azt írja, a 

feminista jogelmélet folyamatos fejlődésben van 99 , nem törvényekbe iktatott 

doktrínákat képvisel. Mivelhogy női életekre hivatkozik, azokra referál, a pillanat 

feladatait kell definiálnia és vállalnia. Mivel a jövő feladatai nem határozhatók 

meg előre, minden egyes feminista jogi írás csupán csak egy lépés azon a hosszú 

úton, amin a feminista jogász kutatók elindultak. Conaghan felteszi az égető 

kérdéseket: Akkor járunk el jól, ha a jogi vizsgálódás feminista módját főáramtól 

távol, marginalizált helyzetben pozicionáljuk, vagy az kell, hogy legyen a cél, 

hogy a feminista kutatók minél inkább a jogi kutatások főáramába kerüljenek és 

váljanak annak részévé? Ezek megválaszolása az általa ’field-making’-nek, 

’határmegvonás/területkirajzolás nevezhető vállalkozást mind komplexebbé, 

illetve még támadhatóbbá teszik. Conaghan azt írja, ez a tevékenység fontos, mert 

növeli a láthatóságot és felerősíti a tudományterületet, az ide sorolható kutatások 

autoritását, ami máskülönben a már létező konceptuális és tudományos 

infrastruktúra határszéleire lenne űzve, számkivetve. Oly módon igyekezett 

eljárni, hogy a folyamatra helyezte a hangsúlyt, nem az eredményre, ami 

szükségszerűen egy megállított pillanat térképe csupán. Hiszen szerinte egy 

területet kijelölni nem csupán annyiból áll, hogy valaki megpróbálja leírni, mi az, 

ami már oda tartozik, hanem alakítani is kell azt a keretet, ami teret adhat majd a 

jövőben idekívánkozóknak. Mindez megkíván egyfajta víziót, egy projekciót a 

jövőre nézve, egy terv-et, ha úgy tetszik. Annak tudatában, hogy a koncepció 

mindvégig vitatható, támadható, ugyananakkor befogadó és nyitott. Megítélésem 

szerint nem járunk messze az igazságtól, ha mi magunk is eképpen tekintünk a 

területre.  

 

II.1.3. Történeti hullámok 

 

Amennyiben szándékunkban áll egy quasi történeti, fejlődési ívet felvázolni a 

tudományterület alakulásáról, aminek segítségével könnyebb az eligazodás a 

sokszínű elméleti megközelítés között, el kell fogadnunk tényként, hogy nagyon 

ritkán sorolható egyértelműen egy-egy kategóriába egy-egy szerző. Azt is látni 

 
98 „It required the static, cartographic representation of a dynamic, multidimensional, spatially 

and temporally contingent sphere of ongoing intellectual and political engagement.” Joanne 

Conaghan, 2009:304 
99 „feminist methodology as its best represents a contribution to a series of ongoing debated and 

discussions which take as a given „truth” changes over time as circumstances change and that 

gains and losses. along with wisdom recorded, are not immutable but part of an evolving story” 

FINEMAN– THOMADSEN (eds.): At the boundaries of Law. Feminism and Legal Theory 
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szükséges, hogy ezek az inkább hullámoknak, irányvonalaknak a követői könnyen 

lehet, hogy évtizedekre távol dolgoztak egymástól, ily módon az egyes szerzők 

nem feleltethetők meg egy-egy konkrét történeti korszaknak. Annál is inkább, 

mivel a tudományterületre jellemző a téma-, ill. problémaorientáltság, amit nem 

csupán a jelenre való reflektálás, a pozitív változás elérésének igénye vezérel, 

hanem az azt kiváltó rendszerbeli, társadalmi eredetű okok feltárása is (amik 

vajmi keveset változtak az idők folyamán). Azt javaslom, hogy fentiekre 

tekintettel csupán tájékozódásra használjuk az alábbiakban részletezett 

szakaszolási, kategorizálási kísérleteket.  

 

Bowman és Schneider100 négy fő irányzatot nevez meg: a formális egyenlőség 

korszaka és hívei, (formal equality); kulturális feminizmus (cultural feminism); a 

dominancia elmélet (dominance theory); posztmodern követők (post-modern 

/anti-essentialist). A szerzőpáros szerint az utóbbi három tulajdonképpen az első, 

a formális egyenlőség irányzatának egy-egy speciális elméleti kritikájaként is 

értelmezhető. Hilaire Barnett tulajdonképpen ugyanezt a felosztást használja, 

azzal, hogy a formális egyenlőség szakaszát Liberalás feminizmusnak nevezi, a 

dominancia elméletet a Radikális feminizmussal azonosítja. Találunk nála egy 

plusz kategóriát is; a Szocialista/Marxista feminista irányzatot külön tárgyalja.  

 

A formális egyenlőség korszaka 

A liberális demokratikus gondolat, ami elfogadja a férfi standardokat és mércét, a 

status quo-t, a történetileg kialakult társadalmi struktúrákat és hatalmi 

viszonyokat, azonban a nőknek ugyanazon jogokat követeli meg, amiket a férfiak 

élveznek. Az elképzelés a nemek közötti hasonlóságra alapoz, az ún. ’sameness’ 

elvén áll. Tulajdonképpen gender semleges szabályozásra törekszik, azaz arra, 

hogy ne legyen jelentősége a nemnek. Szűnjenek meg az addig kizárólag férfiak 

számára nyitva álló terek, lehetőségek, jogok; örökölhessenek földet a nők, 

terjesszék ki a választójogot a  nőkre, a nők beléphessenek olyan szakmákba, 

foglalkozásokba, az oktatás területére, ami addig a férfiak privilégiuma volt. A 

szigorúan vett privát és magánszféra közötti határvonal tűnjön el, a nők 

gazdaságilag függetlenné válhassanak, továbbá ismerjék el a testük feletti 

rendelkezési jogot. A cél az volt, hogy a nők is kapják meg a lehetőséget 

mindarra, ami a férfiaknak adott volt. Mindezt adott pillanatban, a társadalmi 

rendszer, a nemi szerepek bolygatása nélkül. Ennek eredményeképpen deklarácók 

sokasága született, formális ígéretek tétettek arra vonatkozóan, hogy immáron a 

nemek egyenjogúsítása történik. A nemi attribútumok, sajátosságok ellenére a 

közös emberi mivolt-ból indultak ki, és az egyformán biztosított lehetőségek 

kivívása volt a cél. Ezt a szakaszt, korszakot szokás az ún. ’szervezett’ 101 

 
100 BOWMAN – SCHNEIDER: Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal 

Profession 

101 Korábban is voltak feminista szerzők, nők érdekeit előtérbe helyező, nőket helyzetbe hozó 

írások, egyéni akciók, egyéni életutak, mint pl. Virginia Wolf, Mary Wollstonecraft, Betty Friedan 
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feminista mozgalom első hullámához kötni (20. század eleje, a szüfrazsettekkel 

kezdve). A következő, a második hullám (1960’; 1970’-es évek) azzal a 

felismeréssel indult, hogy a már kiharcolt, deklarált jogok érvényesülése elmaradt, 

azaz a szubsztantív egyenlőség nem következett be. Ily módon a feministák újabb  

generációja az első hullám módszereit, céljait vette elsősorban kritika alá és 

igyekeztek új megközelítéseket találni a női érdek minél hatékonyabb képviselete 

érdekében. Azután, hogy az első hullám nagy hangsúlyt fektetett az individuumra, 

mint a társadalom alappiléreként kezelt racionális cselekvőre, aki képes egyéni 

magatartásával, hozzáállásával változtatni életkörülményein, a második 

hullámban a strukurális meghatározottságokra, társadalmi ok-okozati viszonyokra 

tevődött át a figyelem. 

 

A kulturális feminizmus 

A kulturális feministák a jelentős nemi különbözőségekre, s az ezek miatt 

indokolt, ún. differenciált bánásmód szükségére hívták fel a figyelmet. A 

’difference’ elvét hangsúlyozó, erre építkező munkák sajátos jellemzője, hogy a 

leginkább férfi minőséghez mérve leértékelt, bagatellizált női minőség 

kategóriájába sorolható tulajdonságokat, sajátosságokat (terhesség, gyermekszülés 

képessége, kedvesség, kapcsolatteremtő készség) kezdte el méltatni, pozitív 

megítélését erősíteni, szélsőséges esetekben felsőbbrendűnek, értékesebbnek 

bemutatni. Fontos, klasszikus ezen az irányvonalon Nancy Chodorow és Robin 

West munkássága, illetve Carol Gilligan: In a different Voice c. esszéje alapmű. 

Ez az irányzat a jog világában leginkább az ’ethic of care’102 koncepcióval van 

jelen, egy tradicionálistól eltérő (férfias viselkedési normáktól és formáktól 

elltérő), nőiesebb hozzáállást hirdetve a jogász szakmában; pl. az alternatív 

vitarendezési eljárások népszerűsítésével a hagyományos, érdekösszeütközésen 

alapuló direkt vitarendezésiformákkal szemben.  

 

A dominancia elmélet 

Gyakran radikális feminizmusként emlegetik, a feminizmus második hullámához 

köthető, a civiljogi mozgalmak szülötte, azok férfiközpontúságának 

frusztrációival együtt. Az ismert mottó: „The personal is political”, azaz ’ami 

személyes, az politikai is’, vagy ’ami személyes, az is politikai’ okkal került a 

zászlóra. Központi témái a patriarchátus nem és osztály alapú rendszere, a 

reprodukció és szexualitás kérdései. A fókusz a nők férfiak általi elnyomásán van, 

és ennek eredete főként szexuális, biológiai jellegű faktorokra vezethető vissza. A 

társadalmilag megkonstruált szexuális szerepek megnehezítik a nők helyzetét, 

hogy saját vágyaikat kövessék. A nők reprodukciós szerepe megreformálása 

vezethet a nemi szerepek eltörléséhez, ha a szexuális elnyomás megszűnik, 

mindenféle típusú elnyomás megszűnik. A dominancia elméletet Mackinnon 

munkásságához kötik, ami korántsem véletlen. Egy nagyon markáns, a feminista 

jogi szakirodalomban ritkaságszámba menő, már-már ’grand-theory’-ként 

 
102 ún. gondoskodás etika 
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értelmezhető ugyanis, amit Mackinnon írásaiban megrajzol. Ahogyan írja 

Különbözőség és Dominancia: A nemi diszkriminációról 103  c. írásában, a 

fentiekben részletezett azonosság tétel alapján a férfiakhoz kell hasonlóvá 

válni104; a nők számára biztosítunk jogot mindarra, amire a férfiak jogosultak, 

amennyiben nem különböznek a férfiaktól (mert ekkor válnak érdemesnek a 

férfiakat megillető jogokra).  Az alkalmazandó doktrína a gender-semlegesség, 

vagyis ’nemi szerep semleges normák’ alkalmazásának elérése. A különbözőség 

tétel105 alapján a különbözőséget kell felvállani és elismerttetni. Az alkalmazandó 

doktrína a különbözőség egyenlő elismerése, jogi értelemben a pozitív 

diszkrimináció. Ez tulajdonképpen kompenzálja a nőket adott pillanatban, amiért 

a férfiaktól különbözővé váltak. Filozófiai értelemben pedig kettős mérce. 

Mindkét esetben a férfi normához viszonyítunk, és ezt nevezzük a nemek közötti 

egyenlőségnek, és az ehhez vezető lehetséges utakként állítjuk be őket106. Első 

esetben a nőket aszerint értékeljük, mennyiben hasonlítanak a férfiakra, azaz az 

egyenlőségük mértéke az egyezés mértékével korreál. A második esetben a 

férfiakkal való egyezés hiánya alapján értékelik a nőket, azaz a férfi normától való 

eltérés fényében. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a 

társadalom a férfiakat a nőktől megkülönböztető minden sajátosságot jóváhagy, 

habár fontos megjegyezni, a férfiak éppen annyira különböznek a nőktől, mint 

amennyire a nők a férfiaktól.  MacKinnon az akkoriban kétféle feminista 

hagyománnyal szemben, azokon túllépve egy alternatív megközelítést javasolt, 

ami az egyenlőség problémáját a hatalomelosztás problémájává tette. Kimondta, 

hogy a patriarchális társadalmakban a nemi szerepek mintázata a hatalom, 

különösen a férfiak szupremáciája és a női alárendelődés problémája. Ő maga a 

dominancia szemléletet a jogi diskurzus elméleti irányzataként nevezi meg, a jog 

bírálatára alkalmazza, és kifejezetten a női nemmel szemben megnyilvánuló 

visszaélések legszélsőségesebb eseteire összpontosít107. Ezek, hangsúlyozza, nem 

a női különbözőségből eredő problémák, hanem a nők társadalmi 

alárendeltségéből eredő problémák. A jogban rejlő férfi elfolultság nem a férfi és 

női karakterekből erednek, azok különbözőségéből, hanem a nőknek férfiak általi 

alávetettségéből.  

„A nemek egyenlősége kérdésének a jogszabályban foglalt megkülönböztetések 

ésszerűsége vagy ésszerűtlensége problémájaként való felfogása a férfi 

dominancia kifejeződése.”(…) „Akiknek az egyenlő bánásmódra a leginkább 

szüksége volna, azoknak a társadalom nem ad lehetőséget, hogy hasonlóvá 

váljanak azokhoz, akik helyzetükből adódóan az egyenlő bánásmód 

jogosultságának kritériumait megállapítják.”(…) „A dominancia szemlélet 

fényében a nemi diszkrimináció többé nem morális, hanem politikai probléma.”108 

 
103 MACKINNON, Catherine A.  (1984) Különbözőség és Dominancia: A nemi diszkriminációról 

In: A feminizmus változásai. Előadások életről és jogról. Budapest: Pont kiadó 2001 
104 ’be the same as men’ 
105 ’be different from men’ 
106 ’To hold women to a male standard and call that sex equality’ 
107 MACKINNON: Különbözőség és Dominancia: A nemi diszkriminációról, 37.o. 
108 MACKINNON: Különbözőség és Dominancia: A nemi diszkriminációról, 40.o. 
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Ahogyan Judith Baer megfogalmazza109, a dominancia elmélet szerint a nemi 

különbözőségek okozója a férfi dominancia, és MacKinnon a nők szexuális 

kizsákmányolásán keresztül értelmezi ezt a dominanciát (Nancy Hartsock a 

nőknek szánt, kijelölt feladatokon, a munka nemi alaú felosztásán keresztül). Baer 

véleménye erről az elgondolásról az, hogy a nőket különbözőként való 

konceptualizálás nem jelent kiutat a marginalizálódásból, azonban a nőket 

elnyomottként és kihasználtként konceptualizálni; talán. Vagyis megérhet egy 

próbálkozást.  

 

Szocialista/Marxista feminista hagyomány (Barnett)  

Alapproblémakként felmerül, hogy a szavazati jog elnyerése és a felsőoktatásban 

való női részvétel biztosítása a burzsoá osztályok számára nem elégséges ahhoz, 

hogy az ún. ’női kérdés’ megoldódjon. A nők gazdasági, társadalmi függősége 

felszámolásához a szavazati jog helyett a munkajogokkal kell foglalkozni. A nők 

nagyarányú megjelenése a munkaerőpiacon a nemek közötti bérkülönbség, a 

foglalkozási nemi szegregáció feloldásának szükségét hozta magával. A nők 

elnyomásának hátterében a kaptalista berendezkedést, a patriarchátust látják, így a 

nők egyenjogúsítását az ezekkel szembeni fellépés útján, valamint a produktív 

munkában való részvételük biztosításával látják megvalósíthatónak.  

 

A feminizmus harmadik hulláma (1990’-es évek elejétől) egybeesik a 

posztmodern tudományok elterjedésével, népszerűségével, az ezen eszmék által 

megtermékenyített, valamint egyfajta globális tudatosság jelenségére reflektáló 

munkákat sorolják ide.  

 

Posztmodern/anti-esszencialista irányzat 

Miután a feministák első kiindulási pontja az volt, hogy a férfiakkal szemben, az ő 

ellenükben, hozzájuk viszonyítva kezdjenek el megszólalni, hamarosan 

ráébredtek, hogy az a bizonyos női csoport, akiknek az érdekében felszólalnak, 

mennyire sokszínű, milyen rétegezett, tehát számos faktor színesíti a kezdetben 

egységesnek gondolt női identitást. A faji, bőrszínből adódó, szexuális irányultság 

miatti, korosztálybeli, osztálybeli különbségek egyre inkább felszínre kerültek, 

kritizálva a homogenizáló, fehér, középosztálybeli női 110  pozícióból kiinduló 

problémafelvetéseket és magyarázatokat. Tehát a mozgalmon belül nagyon hamar 

elindult egyfajta állandó önreflexióra való igény, a speciális körülményekre, a 

kutatói pozicionálásra való odafigyelés, valamint az esszencializáló 

megközelítések, nagy igazságok megfogalmazásától való tartózkodás. A 

posztmodernizmus hozta magával továbbá a gondolatot, hogy minden tudás 

szubjektív, elkerülhetetlenül meghatározzák azt a gondolkodó korábbi 

tapasztalatai.  Értelmezhető egyfajta esszencializmus kritikaként, hiszen azt vallja, 

hogy nem létezik olyasfajta identitás, amivel egy csoport tagjai bírnak, ami 

 
109 BAER, Judith (1999) Our lives before the Law. Constructing a feminist jurisprudence. 

Princeton University Press 
110 ’white middle class women’ 
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feltárható, leírható, így nem léteznek homogén csoportok. A posztmodern 

elméletek egy olyan alany létezésével szállnak szembe, aki képes objektív 

nézőpontot képviselni, vagyis nézőpont-nélküliséget ígér111. A posztmodernisták 

vallják, hogy az olyan attribútumok, mint gender, faj, osztály befolyással vannak a 

tudásra, ez azonban távol áll az esszencialisták azon törekvésével, hogy leírják a 

női identitást, ami faji, osztálykülönbségeken felül is létezhet. A posztmodern 

Dalton szerint112 az irányzat a hatalomra fókuszál, ami a világ egyes partikuláris 

értelmezéseit és magyarázatait legitimálja, a kapcsolatra a tudás és hatalom 

között, azzal együtt, hogy a hatalmat diffúzként, a hatalom legitimációját 

lokálisan, sokaságában és immanens-ként értelmezi. A posztmodern elemzés 

kulcsfogalmai (töredezettség, egyéniesítés, bizonytalanság) a női életek valósága 

lokális sajátosságainak, és mindenféle kondíciók (társadalmi, környezetvédelmi, 

politikai kötelékek szövevénye) együttes értelmezésének termékei.   

 

Lássunk még olyan kategorizálási kísérleteket, amik rendet igyekeznek vágni a 

sokszínű feminista jogi szakirodalomban.  

 

Judit Baer munkájában 113  is tulajdonképpen négy irányzat jelenik meg, ha 

feminista elméletekről van szó, és ezekben a kiindulási pont közös; egy nemek 

által meghatározott valóságból indulnak ki114. A különbség abban van, honnan 

eredeztetik ennek létrejöttét.  Baer szerint a válaszokat ilyetén módon lehet 

csoportosítani: ’Amennyiben a Biológiából indulunk ki 115 ’– ’Amennyiben a 

Kulturából indulunk ki’ 116  - ’Amennyiben a Hatalomból indulunk ki’ 117  . A 

biológia a női test, kizárólagos női tapasztalatok talajáról indul, ide sorolhatjuk az 

azonosság, ill. különbözőség talaján álló elméleteket. A kultúra a szocializáció, a 

tanult viselkedések értékelésének kérdései és hatásai felől közelít, a kulturális 

feminizmus alapvetéseivel azonosíthatjuk. A hatalmi megközelítés pedig a nemek 

közötti különbségek helyett a nemek közötti hierarchiát okolja az 

egyenlőtlenségekért; ez a dominancia elméletek alapja. A posztmodern pedig 

mintegy ezeken túlmutatva, egy anti-esszencialista-hozzáállást feltételez.  

 

A fenti kategorizálási gyakorlat hatására megjelenítem a fentiekben részletezett 

főbb irányvonalakat vizuálisan. Számomra a liberális feminizmus ikonikus 

nőalakja a férfiruhába öltözött, férfi gesztusokkal operáló, szivarozó nőalak. A 

kulturális feminizmus ikonikus nőalakja egy szoptató anya szobor. A dominancia 

elmélet nőalakja a nőáldozat, a mindenkor szexuálisan alárendelt; egy fehér, 

szagatott lepellel magát takargató nőalak, a távolban egy távozó férfi. A 

 
111 ’view from nowhere’ 
112 DALTON, Clare (1987) Where we stand: Observations on the situation of feminist legal 

thought. Berkeley Women’s Law Journal. vol. 3, 11.o. 
113 BAER: Our lives before the Law. Constructing a feminist jurisprudence 
114 ’gendered reality’ 
115 ’Starting from Biology’ 
116 ’Starting from Culture’ 
117 ’Starting from Power’ 
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posztmodern nő lehetne a MindenNő, a NemNő, egymásra ragasztott női arcokat 

ábrázoló rétegek, vagy kollázs. A szocialista/marxista pedig a mindenki által 

ismert ikonikus poszteralak, aki piros alapon fehér pöttyös fejkötőben pózolva 

mutatja bicepszét és hirdeti;  ’We can do it’.  

 

II.1.4.  Nem-semleges jogalany? 

 

A feminista kritika alapvetése, ahogyan Hunter is leszögezi, hogy a jog látszólag 

egy gender-semleges, nemi megkülönböztetést nélkülöző jogalannyal operál, ami 

nem lehet összhangban egy olyan társadalmi valósággal, ami nemi 

vonatkozásoktól, meghatározottságoktól terhes. Továbbá, a semlegesnek és 

univerzálisnak tartott jogalany a gyakorlatban maszkulinnak tetszik: a jog 

objektivitása tulajdonképpen férfiúi szubjektivitás 118 . Hunter azt írja, hogy a 

jognak ez a fajta gender-vaksága hátrányos a nőkre nézve, mivel olyan mérce és 

szabályok szerint méri őket, amik nem a számukra lettek kitalálva, amik mögül 

hiányoznak tapasztalataik. A gender-ről való jogi diskurzusnak számos materiális 

és szimbolikus hatása van, hozzájárul a társadalmi alanyiság kialakításához, a 

társadalom berendezésének mikéntjéhez, hogyanjához119. Mint ilyen; korlátozza a 

nők előtt álló lehetőségeket abban, ahogyan az életüket élhetik. Ennélfogva, a 

korábban kizárt női, és más háttérbe szorított csoportok tapasztalatai és 

nézőpontjai bele kell, hogy épüljenek a jogi tudás eddigi törzsébe. Ily módon 

mások között a jövő bírái, jogászai számára hivatkozási alapul szolgálhatnak 

majd. Ennek gyakorlati példája a Feminist Judgment Writing Projekt (FJP), 

amikoris a feminista bírók ítéleteikbe citálják ezeket és ezáltal a jogi diskurzus 

részévé teszik őket.  

A hagyományos jogi szakirodalom, a klasszikus jogi kutatások, jogtudomány a 

status quo-t semlegesnek és elfogulatlannak tartja, és ez az a pont, ahol 

Fineman 120  szerint a feminista analízis megkezdi munkáját; szembeszáll az 

elfogultságokkal és ezt a perspektíva és a pozíció koncepciójával állítja 

kontrasztba. A feminista jogelmélet azt demonstrálja, hogy az, ami van, az nem 

semleges. Ami van, az elfogultságokkal teli. A jog évezredek során való 

fejlődésében olyan elméletek, intézmények kontextusában alakult, amik férfi 

irányítás alatt álltak, nyilvánvalóan az ő ügyeikre reflektál, az ő tapasztalataikra 

alapozva. Történetileg a jog a közszféra része, aminek középppontjában a köz 

dolgai állnak. A nők pedig hagyományosan a férfiak által meghatározott és 

kontrollált privát szférában visszatartva, hangjuktól megfosztva léteztek.  

 
118 „law’s objectivity is male subjectivity” HUNTER, Rosemary (2018) The Gendered ’Socio’ of 

Socio-legal Studies. In Exploring the ’Socio’ of Socio-legal Studies (ed. Deermot Feenan) Palgrave 

MAcmillan, 207.o.  
119  „legal discourse on gedner has material as well as symbolic effects, it contributes to the 

constitution of subjects and of the social, and as such limits the options available to women in the 

ways they live their lives” HUNTER: The Gendered ’Socio’ of Socio-legal Studies, 211.o. 
120 FINEMAN– THOMADSEN (eds.): At the boundaries of Law. Feminism and Legal Theory 
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Martha Minow121 szerint a feminizmus megmutatta, hogy az emberi természetről 

alkotott koncepciók túlnyomó többsége a férfiakat állítja referenciaként, 

kiindulási pontként; és feladatul tűzte, hogy ezeket a zsinórmértékeket 

boncolgassa. Működő stratégiának azt tartja, ha egy adott probléma kapcsán a 

versengő nézőpontok mindegyikére figyelmet fordítunk és azokat kezdjük el 

feltárni, amiknek „tulajdonosai”nincsenek megnevezne, vagyis meg sem tudjuk 

mondani, hogy kihez tartoznak (mint amilyen tipikusan a férfiaké). A 

gyakorlatban; szavakat és koncepciókat fogunk vallatni, kétségbe vonni, 

olyanokat, amik magától értetődőnek vannak beáállítva, és igyekszünk rámutatni, 

mi a következménye annak, ha kizárólagosan ezeket használjuk.  

Bowman és Schneider azt írja 122 , a feminista jogászok célja, hogy a jogi 

diskurzusba csatornázzanak változatos, sokoldalú tapasztalatokat, ily módon azon 

tapasztalatok leírását gazdagítsák, tágítsák, amik a jog mögött mindezidáig 

kizárólagosan szerepeltek. Nem véletlenül sürgetik a történetmesélés 

módszerének alkalmazását, aminek segítségével ezek felszínre kerülhetnek. Mivel 

mindeddig el voltak hallgatva, kell egy közvetítő közeg, amin keresztül 

bekerülnek a jogi véráramba.  

Christine Littleton 123  megfogalmazásában a feminista jogelmélet a női 

tapasztalatot kell, hogy középpontba állítsa, és a jogi kategóriákra, doktrínákra 

csupán nyersanyagként kell tekintenie; tágítani őket és dolgozni rajtuk, hogy azok 

illeszkedjenek a női tapasztalat-halmazhoz.   

Mackinnon 124  azt mondja, hogy a feminista jogelmélet fókuszában a jogi 

doktrínák és jogi érvelés nemi vonatkozásai állnak, azzal a felismeréssel, hogy a 

normákba ívódva mindig is, magától értetődő módon egy férfi standard, mérce 

volt kódolva, ami ezen túlmenően egyfajta nézőpontnélküliségként volt kezelve, 

semlegesként beállítva.  

Graycar és Morgan125 a férfiak elfogultságának kialakulásáról azt írja, hogy annak 

eredménye, hogy a nők nagyon hosszú ideig ki voltak zárva a jog világából, így az 

érdemi jogi doktrínákat, amiket napi szinten alkalmazunk, mind férfiak dolgozták 

ki, a fejükben forgó problémákból kiindulva, saját perspektívájukból reflektálva a 

világra. Leslie Bender 126  ugyanezt a jelenséget eképpen fogalmazza meg: a 

 
121 MINOW, Martha (1988) Getting it and loosing it. In BARTLETT, Katharina T.  -   Kennedy, 

Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview Press (357-369) 
122 BOWMANN-SCHNEIDER: Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal 

Profession 
123 LITTLETON, Christine A.  (1987) Reconstructing Sexual Equality. In BARTLETT, Katharina 

T.  -   Kennedy, Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview Press (35-56) 
124 MACKINNON, Catherine A.  (1996) Feminizmus, marxizmus, módszer és az állam. Úton a 
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jogásszakmát férfiak alapították oly módon, hogy az saját férfiúi nemi 

sajátosságaikat tükrözze vissza, erősítse, jutalmazza, értékelje.  

Hilaire Barnett127 azt írja, hogy a feminista jogelmélettel foglalkozók szándéka az, 

hogy eloszlassák a jog neutralitásáról szóló mítoszt annak érdekében, hogy 

változásokat érjenek el a társadalomban.   

Robin West128 aképpen fogalmaz, hogy a feladat a patriarchátus leleplezése és 

kritikája. Ennek eszköze annak bemutatása, hogy miben érhető tetten az, hogy a 

jogelméletet és jogi doktrínákat férfiak határozták meg, elsősorban saját 

védelmükre. A reformok West szerint mindezidáig arra irányultak, hogy a nők 

által elszenvedett sérelmeket a féfriakéval analóg módon, ha nem teljesen azokkal 

egyezően írják le. Ez azonban egy tévút, a feladat újrakeretezni ezeket a 

sérelmeket és feltárni, semmint elhallgatni azt, hogy ezeknek eredete, oka a nők 

férfiaktól különböző egszisztenciális, anyagi létéből ered. Ily módon egyfajta 

korrigáló, újrakeretezni képes jogelméletet sürget.  

Clare Dalton jövőképében a feminizmus, mint posztmodern projekt, nem 

törekedhet arra, hogy helyettesítse a maszkulin narratívát, elméleteket. Nem 

irányulhat törekvés arra, hogy abszolút legyen, annál is inkább, mivel egyetlen 

feminista narratíva vagy elmélet sem képzelheti azt, hogy képes egyhangúan 

minden nőért, minden nő érdekében felszólalni. A feminista elmélet már korán 

felismerte, ahogyan Hunter129 is írja, hogy a nők nem alkotnak egy monolitikus 

csoportot és nem szükségszerűen osztoznak ugyanazon tapasztalatokban 

bármilyen adott időpontban. A női életek valósága sokkal inkább egy komplex 

halmaz, faj, etnicitás, fogyaték, szexualitás, vallás és más társadalmi poziciók 

mentén, amik mind interakcióban vannak a gender-rel.  Ezt a jelenséget gyakran 

az interszekcionalitás 130  jelenségeként írják le. Rhode is leszögezi, hogy a 

feminista mozgalom ereje abban van, hogy az értékeket és nézőpontokat nők 

különféle megélt tapasztalataiból vezeti le. Márpedig ennek a tapasztalatnak a 

legnagyobb tanúlsága a diverzitás, ami figyelmet követel ugyanúgy a 

különbözőségeknek, mint a hasonlóságoknak 131 . Minow 132  azt írja a téma 

kapcsán:”Women is all their variety”, azaz a ’Nők a maguk sokszínűségében’, 

aminél fogva lehetetlen beszélni egy esszencialista, leegyszerűsítő „nők” 

csoportjáról, ahogyan egy ebből származó univerzális női álláspontról, 

nézőpontról is. Dalton szavaival, ha a feminista vállalkozásba mindenféle 

általános, esszencialista feltételezést beleveszünk a férfiakról, a nőkről és a 

 
127 BARNETT:Introduction to Feminist Jurisprudence 
128 WEST, Robin (1988) Jurisprudence and gender. In BARTLETT, Katharina T.  -   Kennedy, 

Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview Press (201-235) 
129 HUNTER:The Gendered ’Socio’ of Socio-legal Studies, 208.o. 
130 lsd. CRENSHAW, Kimberle (1989) Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A black 

feminist critique of atidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. In 

BARTLETT, Katharina T.  -   Kennedy, Rosanne (eds.) Feminist Legal Theory (1991) Westview 

Press (57-80) 
131 RHODE: Woman’s Point of View, 41.o. 
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viszonyukról, akkor alanyainkat megfosztjuk mindazoktól a tulajdonságoktól, 

amik szerepet játszanak abban a dinamikában, amit a vizsgálódás feltárni 

szándékozik 133 . Elismeri, hogy abban iszonyatos mennyiségű felvilágosító, 

megvilágosító erejű munka van, ahogyan a feministák a kezdetekkor a nőkben 

közös tulajdonságokra igyekeztek rámutatni, egyfajta közösséget létrehozni 

csoportjellemzők feltárásával. Számos nőnek jelentett ez saját magáról újfajta 

tudást, erőt volt képes adni és támogatni azáltal, hogy erőtlenségüknek strukturális 

okait felmutatta. Új kritikai eszközöket adott a kezükbe továbbá, amik 

hozzájárulhatnak ezeknek lebontásához. Szavakat adott a szájukba, hogyan 

kezdjék el a küzdelmet a megnevezéssel. Ez mind nagyon hasznos elmélet tehát, 

ami azonban destruktívvá válik, amikor rugalmatlan és megváltozhatatlan kezd 

lenni, amikor nők egy bizonyos csoportjának tapasztalataiba igyekszik 

belesűríteni az összes női tapasztalatot, vagy éppen az Anya, vagy a ’szexuális 

alárendelt’ szerepkörbe, anélkül, hogy az őket egymástól megkülönböztető 

megannyi tulajdonságra reflektálna.  

 

II.1.5. A nem, mint ’társadalmi rendező’  

 

Joanne Conaghan, a Bristoli Egyetem jogi tanszékének vezetője Talking Law and 

Gender134 címen megjelent interjújában részletesen elmagyarázza, mit ért a jog és 

a gender kapcsolatán, viszonyán, és hogyan tekint a gender-re, mint elemzési 

kategóriára. Hasznosnak tartom megismerttetni gondolatait, mivel magam is egy 

használható koncepciónak tartom, és véleményem szerint mások számára is vonzó 

keretet képes ajánlani a jog feminista perspektívájú elemzéséhez, mondhatni 

modellként is alkalmazható.  

Conaghan olvasatában, mivel a gender a társadalmi berendezkedés, a társadalom 

szerveződésének nagyon fontos jellemzője 135 , elkerülhetetlen, hogy a jogi 

berendezkedésé is az legyen. Tehát az a kiinduló gondolata, miszerint a jog is 

egyfajta ’gendering practise’, ami szerepet játszik abban, ahogyan 

társadalmunkban a nemek közötti viszonyok alakulnak. Arra ösztönzi a 

jogászokat, hogy a jogra, a jog művelésére, mint olyan gyakorlatra gondoljanak, 

aminek szerepe van a nemek közötti viszonyulások alakulásában. Ebben a 

szemléletben jól kitűnik az is, hogy a gender-t nem egyfajta identitás-

kategóriaként kezeli (nem aképpen, hogy informál minket arról, mit jelent 

férfinak, mit nőnek lenni), hanem sokkal inkább gender viszonyokról beszél136. Ez 

annyit tesz, hogy a hangsúly azon van, a különféle nemi szerepek hogyan 

alakítanak sajátos struktúrájú viszonyokat és hierarchiákat a társadalomban, és a 

 
133 DALTON, Clare (1987) Where we stand: Observations on the situation of feminist legal 

thought. Berkeley Women’s Law Journal. vol. 3., 8.o. 
134 CONAGHAN, Joanne (2015) Talking Law and Gender. Feminist Legal Studies 23. (199-214) 
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136 „gender as a relational concept” CONAGHAN:Talking Law and Gender, 201.o. 
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jog ehhez hogyan járul hozzá, hogyan képes ebben résztvenni. Ebben az 

elgondolásban az is világos, hogy mennyire fluid és versenyképes konceptuálisan 

a gender ilyesfajta megközelítése, továbbá az is, hogy annak ellenére, hogy a 

nemet, gendert a jog szövetében mélyen beágyazottként kezeli, nem gondolja azt, 

hogy a jog egy monolitikus valami volna, és, hogy az eredményei mindig és 

mindenkorra kőbe lennének vésve. A jog és gender közötti viszonyt érdemesebb 

oly módon megközelíteni, mint amik között sok-sok szinten interakció van, és 

ritkán ok-okozati kapcsolat 137 . A jog, mint ’gendering practise’ tehát annyit 

jelent, hogy a jognak nagy szerepe van abban, hogyan alakul a férfi és női 

szubjektivitás, alanyiság a társadalomban. A jog a kultúra autoriter alrendszere, az 

állampolgárok gyakran fordulnak a jog felé, hogy normatív kérdésekben 

kapaszkodót találjanak, amihez az erkölcsi ítélet is hozzátartozik. Tehát, ha a 

jogra, mint olyan normák összességére és egyfajta módra tekintünk, ami 

létrehozza és fenntartja a társadalmi berendezkedést, akkor nyilvánvalóan 

közrejátszik a gender berendezkedés kialakításában és fenntartásában is, valamint 

az abban való változások navigálásában.  

Conaghan elmondja, hogy a feminista jogi szakirodalom, a feminista 

gondolkodók maguk is elkezdtek gondolkozni a gender-ről, mint elemzési 

kategória hasznosságáról, veszélyeiről, mivel észlelni kezdték, hogy a gender, 

mint quasi identitás, fragmentálódása miatt többé már nem volt alkalmas arra, 

hogy betöltse azt a funkcióját, amire korábban (sikeresen, effektíven) alkalmazni 

lehetett. Ezekből a vitákból két fontos felismerés kristályosodott ki; az nem jó 

megoldás, ha nem beszélünk a gender-ről, azonban nem használhatjuk 

kategóriaként anélkül, hogy ne beszéljünk vele egyidőben fajról, osztályról, 

szexuális identitásról (az összes többi egyént jellemző, meghatározó, identitást 

meghatározó jegyről). Ezt nevezzük ugyebár interszekcionalizmusnak, amire a 

dolgozatban már több alkalommal is kitértem korábban. Barnett ezt aképpen írja 

le, hogy a gender nem csupán értelmezési nehézségei miatt került viták 

össztüzébe, hanem a jelentősége is megkérdőjeleződött a jogi és 

társadalomelméletekben. A gender dekonstrukciója, és a totalizáló elméletek 

visszautasítása oda vezetett, hogy a gender alapkoncepciója törékenynek és 

megfoghatatlannak bizonyult. Nyilvánvalóvá vált, hogy a feminista jogelméletnek 

olyan elméletre van szüksége, ami kerüli, hogy fókuszában bármiféle 

esszencializáló kép álljon a nőkről138.  

Conaghan a vitához hozzájárulva új alternatívát mutat fel, amikor azt veti fel, 

hogy aképpen is lehet elemzési kategóriaként használni a gender-t (és nem az 

identitás értelemben), mint ami lehetőség arra, hogy a társadalmi 

berendezkedésről minél többet megtudhassunk. Ily módon nem köteleződik el a 

kutató semmiféle esszencialista felfogásnak sem a gender-ről, és nem avatkozik 
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be a rigid biológiai nem - társadalmi nem típusú kétpólusú vitába, egész 

egyszerűen a társadalmi berendezkedés különösen fontos alakító tényezőjét 

vizsgálja és nem egy fix, statikus tulajdonság-együttest. Az a mód, ahogyan a 

gender rendezi, alakítja a társadalmat, időről időre, helyről-helyre, korszakonként, 

gazdasági-politikai rendszerek szerint változik és sokfélét foglal magába, amit az 

elemzés során figyelembe kell venni. A társadalom mélységesen nemi 

vonatkozásokkal és meghatározottságokkal átitatott 139 ; ami újra megerősít, 

kialakít bizonyos nemi viszonyokat, amik ezáltal időről időre változnak. 

Történetileg a gender viszonyok mintázata azt mutatja, hogy a férfiak 

dominanciája az, ami újratermelődik, és nyilvánvalóan ez a jogban is 

reflektálódik, tükröződik.  

Könyvében felteszi a kérdést, hogy hol van a helye a gender-nek a jogban és miért 

tűnik úgy, hogy nincs is szerepe, vagy csak nagyon csekély. Tulajdonképpen, 

hogy miért nincs jelen a gender a jogban? Azzal kezdi, hogy a jog gender-

semlegesként lett megalkotva, a jogalanyiságból a gender vonások formálisan ki 

lettek törölve. Ez a fajta kitörölési aktus valójában elkendőzi azt a tényt, hogy az 

élettapasztalat, a feltételezések és normák, amik ezt a gender-semleges jogalanyt 

létrehozzák, mind a férfi identitással, férfi érdekkel és szükségletekkel vannak 

összhangban. A nők érdekei, szükségletei nem kerültek számbavételre. Majd azt 

hozza fel második körben indokként, hogy az egyik legfontosabb kérdés a jogban, 

a jogi diskurzusban, hogy mi az, ami ’jogi’ és mi az, ami ’nem jogi’-nak minősül. 

Ebben a jogi vizsgálódást megalapozó kategorizálásban hagyományosan a gender 

viszonyoknak, mint a társadalom ernyője sorolt jelenségnek nincs helye; azaz a 

’nem jogi’ csoportba sorolandók. A társadalom és jog rendszerének effajta éles 

elkülönítése, különösen a jogpozitivizmusban rendkívül erős hagyomány, ami 

szerepet játszik abban, hogy a gender kimarad a jogi elemzések világából. 

Harmadízben pedig a következetességet és konzisztenciát, mint a jogrendszer, 

joggyakorlat legfőbb erényeit nevezi meg, mint amik szintén hozzájárulnak a jog 

gender-mentesítéséhez. Hiszen a következetesség elve alapján mindenki 

ugyanazon mérce alapján kell, hogy megítéltessen, egyfajta 

hasonlóság/különbözés esztétika mentén. A jog feltételez egyfajta semleges 

központot, amihez képest ítél meg következetesen mindent (ez többnyire egy 

férfiak által meghatározott valami). A jog integritása pedig feltételezi, hogy 

minden apró darab szépen illeszkedjen a nagy egészbe, ami az esetek többségében 

a jogi hagyományok, a múltbeli döntések és sémák alkalmazásával, az azokra való 

támaszkodással valósítható meg. Ez pedig útjában áll a változásoknak, újfajta 

szempontok bevonásának.  

 
139 ’gendered’ 
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Conaghan tehát a társadalmi berendezkedés fontos alakító tényezőjének tartja a 

gender-t140, és hasonló következtetésre jut Rosemary Hunter141 is, aki a társadalmi 

tapasztalatok rendező kategóriájának írja le.  

 

II.2. Feminista Jogi Metodológia  

II.2.1. Feminista elköteleződéssel végzett jogi elemzés mikéntje és hogyanja  

 

Bartlett142 azt írja, hogy azok a feministák, akik joggal foglalkoznak, ugyanúgy, 

mint más jogászok, a jogi érvelés megannyi módszerét használják, mint dedukció, 

indukció, analógia (stb.), azonban ezeken felül még néhány specifikusabbat is. 

Ezek járulnak hozzá ahhoz, hogy egyes jogi kérdések olyan speciális 

tulajdonságait is le tudják írni, amiket a hagyományos módszerek figyelmen kívül 

hagynak. Ezekről a tipikusan feminista jogászok által használt módszerekről lesz 

szó az alábbiakban. 

 A feminista gyakorlat és elmélet a mindennapi élet dolgaival, történéseivel, 

problémáival foglalkozik143, másrészről a feminsta metodológia nem csupán az 

egyes ügyekben bekövetkező (jog)következményeket kritizálja, hanem a jogot 

felépítő alapvető koncepciókat, ill. mindazon értékeket és feltételezéseket is, amik 

a jogi gondolkozást megalapozzák144.  

Ahogyan Bowman és Schneider145 írja, fontos kiemelni, hogy a legtöbb feminista 

jogi elmélet a gyakorlat talaján születik meg, és megfigyelhető, ahogyan az 

elméleti meglátások képesek formálni a gyakorlatot. A gyakorlat és elmélet ezen a 

területen különös viszonyban van, állandó a vissza és ráhatás. A ’feminist legal 

theory’ interakcióban van a jogalkotással is, így az anyagi jog kialakulására is tud 

hatással lenni. Más tudományágakhoz képest szembetűnő, hogy számos feminista 

jogi kutatónak van gyakorlati jogi tapasztalata. Sokan kutató, oktató, aktivistaként 

folytatják pályájukat, vagy  eseti képviseletet vállalnak gender-t érintő ügyekben, 

részt vesznek a törvénykezésben (előkészítés, megszövegezés, véleményezés), 

amicus brief-ek-et fogalmaznak, médiában kommentátorként jelennek meg 

gender-t érintő témákban.  

A feminista irodalmat alkotó szövegeket gyűjtő kötetek előszavában, illetve 

bevezető fejezeteiben gyakran találunk mintegy gyakorlati útmutatóként 

 
140 CONAGHAN:Talking Law and Gender, 203.o. 
141 HUNTER:The Gendered ’Socio’ of Socio-legal Studies 
142 BARTLETT: Feminist Legal Methods 
143 BOWMAN – SCHNEIDER: Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal 

Profession, 255.o. 
144 MACKINNON In FINEMAN – THOMADSEN (eds.) (2013) At the boundaries of Law. 

Feminism and Legal Theory,  239-240.o. 
145 BOWMAN – SCHNEIDER: Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal 

Profession, 254.o. 
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leírásokat, felsorolásokat arról, milyen speciális módszerek jellemzik a jogot 

elemző feminista szerzők munkáit. Találhatunk közös jellemzőket, technikákat, 

amiket többen használtak/használnak, és ezáltal alkothatunk egyfajta képet arról, 

hogyan dolgoznak a területen kutatók. Az alábbiakban a Hilaire Barnett, 

Katherine T. Bartlett, Ann Scales és Martha Camallas által leírt metodológiát 

mutatom be röviden.  

Hilaire Barnett146 módszertani iránymutatásként négy fontos feladatot jelöl meg a 

területet művelni szándékozóknak. (1) ’Consciousness raising’147, azaz fórumot, 

platformot biztosítani az elhallgatott női hangoknak, lehetőséget biztosítani az 

egyéni tapasztalatok közösségi keretekben történő megvitatására, feltárására. (2) 

’Asking the women question’148, azaz felderíteni, hogyan konstruálódik a jogban, 

törvényalkotók és politikusok szűrőjén keresztül a nő képe; milyen problémákat, 

dilemmákat neveznek meg és hagynak ki, hogyan alakítják a diskurzust. (3) 

’Feminist practical reasoning 149 ’a klasszikusan férfiakra jellemző jogi 

gondolkodásmód, racionalitás, deduktív logika ellentételezéseként kontextusba 

helyezni a tényeket, a női tapasztalatot a jogi diskurzus részévé tenni, a gender 

semleges nyelvezet mögé bújtatott gondolatmeneteket visszafejteni. (4) 

’Theorising law’s gendered nature’150, azaz a jog nemekre illetve a nemek jogra 

való hatását minél több szemszögből vizsgálni és elméleteket, magyarázatokat 

találni a dinamikákra.  

Katherine T. Bartlett151 ugyanezen módszereket emeli ki, azonban a (4) kategóriát 

nem kezeli külön, és jóval részletesebben ír az első háromról. Érdemes vele együtt 

jobban belemerülni az egyes, már korábban is megnevezett módszerekbe.  

’Consciousness raising’ 

• egy kollaboratív folyamat, aminek során az egyéni tapasztalatok 

artikulálódnak és értelmet kapnak; 

• a cél az egyéni és kollektív megerősítés; 

• az egyéni tapasztalatok kontextusba helyezése, a társadalmi és politikai 

dimenziókba ágyazottság felismerttetése; ezen felismerések használata 

abban, hogy a társadalmi valóság domináns verzióit megváltoztassuk;  

• az általánosan elfogadott jogi alapelvek egyfajta tesztelése olyan 

személyes tapasztalatok szűrőjén keresztül, amire direkt módon kihatással 

vannak ezekre az alapelvekre  
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150 A jog nemi meghatározottságainak feltárása (ford. a szerző) 
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’Asking the women question’ 

• azt megmutatni, hogy a jog veleje hogyan süllyeszti szótlanul magába női 

és más kirekesztett csoportok perspektíváit; szabályok és gyakorlatok 

gender implikációira rámutatni, amik máskülönben semlegesnek 

tetszenek;  

• elmagyarázni, hogy miért képtelen a jog számba venni azokat a 

tapasztalatokat, értékeket, amik sokkal inkább nőkre jellemzőek; 

megmutatni, hogyan okoznak hátrányt a nőknek a jogi standardok és 

koncepciók;  

• a döntéshozókat arra sarkallja, hogy elfogultságok (köztük a nemi) iránt 

kutassanak, ismerjék fel és olyan döntéseket hozzanak, amik védhetők 

ennek az elfogultságnak a tükrében;  

’Feminist practical reasoning’ 

• a ’jogilag releváns’ fogalmának tradicionális felfogását kibővíteni, hogy a 

jogi döntéshozatal sokkal inkább szenzitív legyen az ügyek olyan 

sajátosságaira, amik egyelőre nem reflektálódnak a jogi doktrínákban;  

• elismerni, hogy a különös részletek nem idegesítő irreleváns nüanszok, 

amik a fix szabályok logikai alkalmazásában csupán hátráltatnak; a 

problémák, dilemmák ellentmondásosak, inkonzisztensek és sokféle 

nézőpont ütközik;  

• olyan perspektívák megnevezésére törekedni, amik mindeddig nem voltak 

jelen a domináns kultúrában; legyen több tény releváns vagy érdemi; 

sokkal nagyobb spektrumát kell az emberi tapasztalatoknak elismerni, a 

diverzitást felismerni, elismerni, és figyelembe venni ennek 

következményeit;  

• a jogi relevancia határmezsgyéinek feszegetése és tágítása, a női felfogás 

és észlelés természetének, tapasztalatainak beépítése, befogadása 

Ann Scales152 hat tanácsot ad, és elsőként azt javasolja, hogy soha ne ragadjunk 

bele a klasszikus politikai csatározásokba (1). Majd, hogy adjuk fel a 

semlegesség/neutralitás eszméjét (2), hiszen az a férfias153-hoz egyenlőségjellel 

köthető, ez történeti tény. A semlegesség álcája mindig valakinek a személyes 

preferenciáját rejti, amivel objektív tényként képes azt feltüntetni. Fontos a ’hamis 

szükségességek’ leleplezése (3), mint a jogi gondolkozásban az ellentétpárokra 

való hivatkozás, a dichotómiákhoz való ragaszkodás és kizárólag az ezekben való 

gondolkodás (pl. beleegyezés-kényszer; szakértő-laikus vélemény; jog-

közpolitika; objektív-szubjektív).  A status quo dekonstrukcióján kell dolgozni a 

tudás pozíciójából (4), kutatni azt, honnan ered a tudás, mik a tények és miért 

azok? Egyfajta episztemológiai vizsgálódási attitűdöt is magunkénak kell 

tudnunk. Képesnek kell alulról építkezni, lefelé vizsgálódni, azaz az addig 

 
152 SCALES, Ann (1992) Feminist legal method: Not so scary. UCLA Women’s Journal. vol. 2 
153 ’male-nes’ 
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elhallgatott emberek csoportjait is meghallani (5). Nagyon fontos, hogy a 

jelenünkre vonatkozóan találjuk meg a legmegfelelőbb megoldásokat (6). 

Martha Camallas154 igyekszik összefoglalni, mit is jelent egyszerre jogászként és 

feministaként tudományt művelni. Miben jelent ez a fajta gondolkodás mást, mint 

a többi klasszikusnak mondható jogi iskola. A koncepció megértéséhez azt a 

módszert találja, hogy megnevez hat ún. „move”-ot, azaz valamifél elmozdulást, 

amiknek segítségével közelebb kerülhetünk a feminista jogi gondolkodáshoz. 

Ezzel a fajta eligazítással igyekszik ízelítőt adni, hogy milyen látókörrel, milyen 

szintű elmélyedést jelent a jog kritikai tanulmányozása/értelmezése, ahogyan azt a 

feministák művelik. Mindezek az elmozdulások segítenek abban, hogy a nők 

helye a jog tanulmányozása során a jelenlegi marginális pozícióból a középpont 

felé terelődjön. Ugyanakkor olyan elméleti kapaszkodók, amiket feminista 

jogászok hasznosnak találtak a jogi doktrínák, alaptételek és kategóriák kritikai 

elemzéséhez. 

• a női tapasztalat elismerése a tudás fontos forrásaként; 

• kiindulási alapként kezelni az interszekcionalitást, a komplex identitások 

létét; 

• a normákban rejlő, azokba beépült elfogultság/előítélet/részlehajlás155 

felismerésének és elismerésének fontossága; az objektivitás mítoszának 

eloszlatása; a férfi tapasztalatra épülő normatartalmak feltárása prioritás és 

feladat (a társadalmi gyakorlatok gender által meghatározott mibenlétének 

kutatása); 

• kettős elvárások bemutatása; a különbség/különbözőség dilemmája és az 

erre épülő érvelés hátulütői felismerése; 

• prioritás a dominancia mintázatainak újratermelése problémájával 

foglalkozni (pl. a nemi egyenlőtlenségek folytatólagosságának előidézése 

okán); 

• a ’választás’ konstrukciójának boncolgatása, különös figyelemmel a 

kényszerekre, amik pl. intézményi struktúrákból éppúgy eredhetnek, mint 

ahogyan kulturális természetűek is lehetnek 

Ha kérdéseket, problémaköröket szándékozunk megnevezni, amik rendszerint 

foglalkoztatják a terület művelőit, a következőket nem szabad kihagynunk 

Camallas szerint. A merev kategóriákkal járó problémák feltárása; annak 

megértése, hogy mi mit takar és mi alapján, kinek a tapasztalatára épül; mi számít 

normálisnak, mi számít jónak, ki határozza meg ezt és hogyan, milyen folyamat 

végeredményeképpen; a leírás és a normatív tartalom - ami már ideológiai 

üzenetet is tartalmazhat - kapcsolata hogyan alakul; boncolgatni az önmagától 

értetődőként számon tartott terminusokat, a rejtett normatartalmakat. Véleménye 

 
154 CAMALLAS, Martha (2013) Introduction to Feminist Legal Theory. Wolters Kluwer, 

Law&Business 

155 ’bias’ 
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szerint a lehetséges hozzáállás a jelen rendszeréhez; a főárambeli retorikát 

újragondolni és új keretek közé terelni. 

Végezetül Ann Shalleck Elisabeth Schneider munkásságát összegző írását156 is 

megemlítem ehelyütt, ezáltal egy tipikusan feminista jogászi módszerekkel 

operáló szerző munkásságáról kapunk komplex képet pályatárs tollából. Shalleck 

a népszerű ’Battered Women and Feminist Lawmaking’ című könyvben 

felhalmozott tudásanyag létrejöttéről emlékezik meg elsősorban. Azzal nyit, hogy 

Schneider munkássága a jogi feminista szakirodalom olyan modelljét teremtette 

meg, ami direkt megközelítése a mindennapok gyakorlatának, ugyanakkor a 

társadalomban megfigyelhető, nemi alapú alá- /felé rendeltségi viszonyokat is 

figyelembe veszi, azzal is operál. Felfedi az egymást egyébként átfedő, azonban 

hagyományosan éles ellentétbe állított párokat, mint amilyen az elmélet-gyakorlat, 

vagy az elemzés-tanácsadás/képviselet, vagy a magán-közszféra, és a bennük rejlő 

hamis ellentétet igyekszik feloldani azzal, hogy azokat a komplex realitásokat 

mutatja meg, amiket a fals dichotómiák leegyszerűsítenek. Munkássága során 

összeveti, egybeveti a különféle feminista irányzatokat, legyen az elméleti vagy 

gyakorlati, hogy a jog birodalmán belül nyomon kövesse a jogi kategóriák, 

intézmények, cselekvés fejlődését. A feminista projekt számára egy olyan vízió, 

ami nem csupán összegez, újrakeretez, felad, hanem rengeteg teret hagy 

másoknak is a belépésre és arra, hogy átírja a már létező párbeszédet és 

újraképzelje a lehetséges cselekvési lehetőségeket.  

 

II.2.2. ’Feminist Judgment Writing’ elméletben és gyakorlatban  

 

A férfiak által dominált ítélkezési kultúráról, avagy Előszó a fejezethez 

Graycar 1998-ban, a Feminist Judgments: From Theory to Practise c. kötet157 

2010 évi megjelenése előtt tizenkét évvel már lamentál 158  azon, hogy az 

ítéletekben megkonstruált (rekonstruált) valóságok lehetnének másfélék is, ha a 

bíráskodás nem fehér férfiak kizárólagos terepe vagy általuk dominált terep volna. 

Gondolatmenetét azzal kezdi, hogy milyen árulkodó már a panel elnevezése is, 

ahova meghívták őt előadni: „Women’s judgments: Can they make a 

difference?159” Elgondolkozik azon, miért nincs szükség ilyen panelekre: „Men’s 

judgments: Can they make a difference? 160 ” A nők által hozott ítéletek 

különböznek, mások, mint? A válasz egyértelmű. Mint a férfiak által hozott 

ítéletek, amikhez hasonlítani lehet őket. A panel elnevezése azt sugallja, hogy az 

 
156 SHALLECK, Ann (2003) Feminist Inquiry and Action. American U. J. Gender, Social Policy 

& Law. vol.2 
157 HUNTER, Rosemary - MCGLYNN, Clare – RACKLEY, Erika (eds.) (2010) Feminist 

Judgments. From Theory to Practise. Hart Publishing 
158 GRAYCAR, Regina (1998) The gender of judgments: Some reflections on Bias. University of 

British Columbia Law Review. Vol. 32. No. 1. (1-21) 
159 Nők által hozott ítéletek: van bármiféle különbség? 
160 Férfiak által hozott ítéletek: van bármiféle különbség? 
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ítéletírás olyan dolog, amit férfiak végeznek problémamentes, 

megkérdőjelezhetetlen módon. Senki nem kérdőjelzi meg szerepüket bíróként, 

senki nem illeti munkájuk végterméket úgy, hogy ’men’s judgments’161. Minden 

alkalommal, amikor a bíró szó mellé oda kerül, hogy Nő, az mindig azt jelöli, 

hogy a norma a férfi bíró és újratermeli a mögöttes feltételezést, miszerint az 

ítélkezés férfiúi tevékenység. Graycar nem győzi eléggé hangsúlyozni, hogy 

mialatt folyamatosan a női bírók, vagy a ’nem fehér’ bírók előtt álló megannyi 

kihívásról beszélünk, a fehér férfi döntéshozók viszonylag ritkán szembesülnek 

azzal, hogy faji vagy nemi hovatartozásuk miatt ítélkezésük korlátozva volna 

azzal, hogy egy általánosan elfogadott fehér férfi perspektíváját kell 

alkalmazniuk. A továbbiakban fény derül arra, hogyan lehet, ha nem is nőként, de 

feministaként -e helyett a zsinórmérték helyett mást alkalmazni.  

 

A ’Feminist Judgment Writing Project’ (FJP) 

A feminista ítélet(át)írás módszere, azaz, hogy feminista normákat, elméleteket, 

nézőpontot, gondolkodási módot magáénak valló szerzők írnak át hivatásos bírók 

által hozott, már kihirdetett ítéleteket, a  (kritikai) jogi szakirodalom egy új 

formájának, megjelenési módjának tekinthető162. Egyfajta katedrai aktivizmus163 

is, ami igyekszik megragadni a hatalom és autoritás joggyakorlatban 

megnyilvánuló természetét. Nem csupán a távolból kritizál, hanem a kritika alá 

vett jelenség saját közegében igyekszik azt megreformálni, megújítani. A projekt 

a feminista jogi szakírótól azt követeli meg, hogy egy belülről szemlélődő kritikai 

pozíciót vegyen fel, és érvelése a jogi, igazságszolgáltatási folyamaton belülről 

érkezzen 164 . A górcső alá vett terület a bíráskodás folyamata, mint a jogi 

döntéshozatal mintapéldája. Első olvasatra az ítéletek íróinak, azaz a bírói talárt 

magukra öltő, szerepüket ideiglenesen felvevő szakemberek munkája paródiaként 

hathat, azonban ez egy mélyen felforgató165 alakítás166 a bíráskodásról; Hunter 

szerint pont olyan, mint amilyennek Judith Butler képzeli el, írja le a ’drag’-et. 

(„A ’drag’ bizonyos fokú ambivalencia színterének köszönhető, olyasvalaminek, 

ami egy általánosabb helyzet tükröződése, nevezetesen az egyént konstituáló 

hatalmi rendszerben való részvételnek, s ennélfogva épp az egyén által ellenzett 

 
161 férfiak által hozott ítélet 
162 „inaugurate a new form of critical legal scholarship” (…)  „a new method of legal critique” 
HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise,3- 5.o. 
163 „academic activism” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From 

Theory to Practise, 8.o. 
164  „It requires the feminist legal scholar to adopt an internal position of critique, repositioning 

herself, and her arguments, to work “from within” the law and judicial process.” Denise 

Re´asume, “The Women’s Court of Canada: The Virtues of Blending Theory and Practice” 

[unpublished] at 2, Feminist Judgments Project, elérhető:  

http://www.kent.ac.uk/law/fjp/links.html. In HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist 

Judgments. From Theory to Practise, 5.o. 
165 ’subversive’ 
166 ’performance’ 
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hatalmi rendszerben való részvételnek a visszatükröződése.167”) Hunter meglátása 

az, hogy hiánypótló jellegű vállalkozás, hiszen annak ellenére, hogy a bíráskodási 

folyamat az angolszász jogi szakirodalom alaposan feldolgozott területe, a 

tényleges, valóságos gyakorlatról nem sok szó esik, mintha az kizárólag a bírókra 

tartozna. Leginkább a jogi oktatási programokban jelenik meg a téma, így nem 

jellemző, hogy a tudományos, és legkevésbé az, hogy kritikai irodalom 

foglakozna vele. 

A projekt brit precedensjogot dolgoz fel, és a feminista jogi szakirodalom 

szempontjából jelentős ügyeket (amik nem egyszer jogi tárgyak curriculumainak 

mintaesetei, vagy nagyobb médiafelhajtást, társadalmi reakciót kiváltó esetek 

voltak) a projektben részvételre jelentkezők vitték magukkal. A projekt ötlettel 

Carol McGlynn, Erica Rackley és Rosemary Hunter kereste meg kollegáit; egy 

felhívást tettek közzé olyan csoportokban, fórumokon, ahol jórészt feminista 

elhivatottságú szakemberek a tagok. Előttük volt a kanadai példa, a Women’s 

Court of Canada (WCC) által megvalósított úttörő kezdeményezés. A feminista 

jogászok, aktivisták, oktatók kezdetben laza szövetsége Margaret Davies 

elmondása alapján168 azzal a szándékkal jött létre, hogy illusztrálja, minden bírói 

vélemény csupán csak egy a sok közül, válaszul frusztráltságukra, amit a Kanadai 

Legfelsőbb Bíróság (Canadian Supreme Court) egyre erőtlenebb gyakorlata 

váltott ki. A munka Durham-ben, 2008 áprilisában kezdődött, és több módszertani 

workshop-ot is szerveztek a résztvevőknek, amely alkalmakkor gyakorló 

jogászok, bírók, aktivisták is jelen voltak hasznos szakértő kommentjeikkel, 

illetve praktikus, technikai jellegű megjegyzéseikkel. A találkozások mintegy 

„reality check”-ként is működtek, ahogyan a későbbiekben Rackley fogalmaz169, 

az ítéletek valóság-próbájaként egy szakmai, támogató közegben. Hogyan lehetne 

még formálni, módosítani, jobbá tenni a már leírtakat.  A kollektíva együtt 

dolgozott, tanult, ismerkedett a jogi keretekkel, fejlesztette a módszert. Az 

ítéletekben fellelhető jogi problémákat és lehetséges feminista álláspontokat 

rendre összevetették. Professor Rosemary Auchmuty (University of Reading) 

elmondása alapján 170  az egyik meghatározó élménye a szakmai kihívással 

kapcsolatban, hogy ezt a projektet egy női ügyekért, feminista szellemben 

elkötelezett kollektíva hozta létre, és hogy jó volt ennek részese lenni. Hunter így 

írja: kollektív, együttműködésen alapuló vállalkozás 171 . Ahogyan Hunter a 

projektet záró könyv bevezetőjében rámutat; a nem egyszer eltérő vélemények 

(lásd a korábbiakban az egységes feminista álláspont hiányáról írottakat) 

nemhogy ellenségeskedést nem szültek, hanem igen produktív vitákat és 

 
167 BUTLER, Judith (2005) Jelentős testek. Budapest: Új mandátum, 125.o. 
168 DAVIES, Margaret (2011) Feminism and the idea of law. feminists@law. Vol. 1. no. 1 
169RACKLEY, Erika (2012) Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections 

On The Feminist Judgments Project In England And Wales. Canadian Journal Of Women And 

The Law 24, no. 2. , 394.o. 
170 Elhangzott a szerző által készített interjú során, 2018. június 15. napján, Londonban, Institute of 

Advanced Legal Studies  
171 HUNTER, Rosemary (2012a) The Power of Feminist Judgments? Feminist Legal Studies. vol. 

20 issue 2, 137.o. 
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eszmecseréket generáltak, ami a feladat szempontjából kifejezetten hasznos volt. 

Összesen 23 ítéletet írtak át, 6 ebből kétszerzős; nem egyet újraírtak a folyamat 

során. 60 akadémiai szereplő, doktori hallgató és 30 intézmény vett részt a 

projektben. Az ítéleteketet tartalmazó kötet az alábbi témák alapján rendszerezi az 

írásokat és az azokat megelőző magyarázó kommentárokat: parenting (szülőség), 

poverty and markets (szegénység és piacok), criminal law and evidence 

(büntetőjog és bizonyíték), public law (közjog), equality (egyenlőség). A jogi 

feminizmusra jellemző megközelítés a fejezetcímek meghatározásánál is jelen 

volt tehát; a rendszerezés és későbbi elemzés kiindulási pontjaként a nők 

valóságát vették, semmint absztrakt jogi kategóriákban kezdtek volna el 

gondolkozni mindenek előtt172.  

A projekt következetesen és koncepciózusan azt mutatja meg, hogy a kiválasztott 

ítéletek hogyan másképpen íródhattak volna meg, illetve az ügyek hogyan 

másképpen zárulhattak volna173. Az ítéletek átírásának módszere kiváló eszköz 

arra, hogy meg lehessen mutatni, a nemek közötti (tényleges) szubsztantív 

egyenlőség hogyan valósítható meg a gyakorlatban, hogyan artikulálódhat a 

bíróságokon 174 , hiszen a feminista kritika nagyrészt ennek az általánosnak 

mondható célnak a szolgálatában igyekszik munkálkodni.  

Nem azon volt a hangsúly, hogy a szövegírók feltétlenül az ítélet rendelkező 

részét, az ügy minősítését változtassák meg, hanem hogy a tények leírása, a 

tényállás felvázolása, az érvelési rendszer oly módon legyen megírva, ahogyan azt 

egy magát feministának valló szakember tenné/tette volna meg. A projektben 

részt vevő feminista ítéletírók munkájukkal egy másfajta gondolkozásmódot 

képesek megmutatni, ezzel lehetőséget biztosítanak arra, hogy alternatív 

megközelítésekkel találkozhassunk már ismert ügyek kapcsán. A cél az volt, hogy 

az adott problémát, jogesetet megértő, magyarázó, kontextualizáló feminista 

pozíció legyen jelen a folyamatban, aminek során a bíró meghozza ítéletét 

(tulajdonképpen implicit módon van jelen végig a feminista elmélet). Érdemes 

újra kiemelni, hogy mivel nem létezik egységes feminista perspektíva, a feminista 

ítéletírás gyakorlata is az elméleti keretek különféle variációit tükrözi. Más módon 

megfogalmazva; a különböző feminista irányvonalak képviselői különféleképpen 

is dönthettek volna adott esetekben. Számos ügyben merültek fel olyan dilemmák, 

amikben különféle irányzatok mást és mást priorizálnak például, vagy máshonnan 

eredeztetnek problémákat (lsd. a szexmunka vs. prostitúció vita, vagy az abban 

való állásfoglalás, hogy a Carol Gilligan nevéhez köthető nőkre jellemző 

 
172 „feminist jurisprudencial approach: taking women’s lives rather than legal categories as the 

starting point for analysis” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.): Feminist Judgments. 

From Theory to Practise, 29.o. 
173 „demonstrate in a sustained and disciplined way how judgements could have been written and 

cases could have been decided differently” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  

Feminist Judgments. From Theory to Practise, 29.o. 
174 „showing how substantive equality can be given practical, judicial expression” HUNTER - 

MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 29.o. 
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’gondoskodás etika’ differencia elméletet erősítő, ezáltal nemkívánatos stratégia-

e, vagy éppen a nők érdekében eredményesen használható érvrendszer 

megalapozása). Az átírt ítéletekhez fűzött kommentárok általában rá is mutatnak 

ezekre az ellentmondásokra, ütközésekre. Ahogyan egyetlen női bírói képtelen a 

női perspektívák széles körét egymagában reprezentálni egy adott jogeset 

kapcsán, úgy egy feminista bíró sem képes reprezentálni a feminista perspektívák 

összes lehetséges változatát adott témá(k)ban, adott jogeset kapcsán175.  

A feminista bíró természetszerűleg nem a politikai, társadalmi, filozófiai nézeteire 

alapozza az ítéletét, ahogyan jó esetben a hivatásos bírók sem; hanem a tényekre 

és az alkalmazandó jogra 176 . A folyamat során azonban nyilvánvalóan saját 

meggyőződései, világlátása alapján tájékozódik177, ahogyan a hívatásos bírók is. 

Ahogyan az angol mondja: a fairness, independence, impartiality, ahogyan a 

magyar mondja: elfogulatlanság, függetlenség, pártatlanság elveinek betartása 

nem azt jelenti, hogy a bíró feje steril. Nyilvánvalóan gondolkodik valahogyan a 

világról, eligazodik a valóságban bizonyos fogódzók mentén, és az általa megélt 

élettapasztalatra támaszkodik. Ezek mind ráhatással vannak a döntéshozatali 

folyamatra. Az nem is kérdéses, ahogyan Hunter is hangsúlyozza, hogy a 

feminista megközelítés a jogi normáknak alárendelve jelenik meg. 178 Douglas 

megfogalmazásában a projekt célja feminista tudatosságot vinni a peres felek, a 

tények, bizonyítékok és jogszabályok értékelésébe179. Olyan autentikus ítéletet 

létrehozni, ami megfelel az érvényben levő jogi konvencióknak, ugyanakkor a 

feminista törekvéseknek is180.   

Az FJP az ítéletírás tartalmi jellemzőin túl a formai kihívások világába is 

betekintést nyújt. Ahogyan Erika Rackley írja, érdemes külön figyelemmel lenni a 

nyelvtani megfogalmazás mesterségbeli fogásaira is. Ilyen szempontból is érdekes 

a projekt, hiszen azt is megmutatja, a feminista szerzők kommunikációja milyen 

sajátosságokat mutat. A bírók szabadon választják meg munkájuk stílusát, 

formáját, az általuk használt retorikai, irodalmi eszközöket, amik az ítéletük 

tartalmához illeszkednek 181 . Tagadhatatlanul van egy stratégiai elem abban, 

ahogyan a bíró formába önti minden egyes döntését, a nyelv eszközeinek tudatos 

 
175  HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to 

Practise,13.o. 
176 HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 

30.o. 
177 ’informed by her beleifes’ 
178 „feminist approach must always be subordinated to judicial norms” HUNTER - MCGLYNN – 

RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 32.o. 
179  „bringing a feminist consciousness to bear on one’s understanding of litigants, facts, evidence 

and legal rules” DOUGLAS, 2014 In HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist 

Judgments. From Theory to Practise, 260.o. 
180  „to create an „authentic” judgment that satisfies both the existing legal conventions and 

feminist aspirations” DOUGLAS, 2014 In HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist 

Judgments. From Theory to Practise, 260.o. 
181 RACKLEY, Erika (2012) Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections 

On The Feminist Judgments Project In England And Wales. Canadian Journal Of Women And 

The Law 24, no. 2. , 44.o. 
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használatával, mint mindenki, aki ír. A stílus és a hangnem nagyon is függ a bíró 

személyétől és a tárgytól is182. Rackley a CLS jeles képviselőjét, Richard Posnert 

idézi: „the judge’s choice of style, her language and structure, ’encodes’ her 

message, idea or outlook” 183 . A tények feltárása és összefűzése egyfajta 

történetmesélés, egy speciális narratíva kialakítása, ami politikai potenciállal 

rendelkezik. A bírónak megvan a lehetősége arra, hogy alakítsa a történetet, hogy 

egy bizonyos módon írjon le egy eseménysort; eldöntheti például, hol kezdje, és 

mik a releváns tények. Mindennek fontos szerepe van abban is, hogyan fogadják 

majd az ítéletet.184 A feminista szerzőkre jellemző, hogy megtörik a bírók által 

előszeretettel alkalmazott távolságtartás és anonimitás tradícióját és az ítélet 

retorikai előadásának részévé válnak185.  

Az ítélet(át)írás alapötlete azokból az alapvető feminista elméleti fejtegetésekből 

nőtte ki magát, amik a jog gender-hez való viszonyulását vizsgálják; hogyan 

kezeli, hogyan konstruálja, hogyan örökíti azt tovább. Ahogyan Carol Smart186 

mondja, a jog nem szimplán kényszerítő erő, hanem egy olyan erőteljes és 

termékeny társadalmi diskurzus, ami létrehozza és rögzíti a gender normákat. 

Smartnak a Foucault munkája alapján jog irányában megfogalmazott feminista 

kritikájának lényege, hogy a jog kényszerítő ereje szerepét átvette a bio-hatalom, 

amit az új humán tudományok termelnek ki; azzal, hogy a megszerezhető tudáson 

keresztül az emberi viselkedés önszabályozó lesz. A diskurzusok nem direkt 

kényszert közvetítenek, hanem a ’normális’ meghatározását szolgáló gondolatok 

összességévé állnak össze. Az eszmék társadalomban való cirkulálása nyomán az 

alanyok maguk ’normalizálódnak’ 187 . Ami a jogi diskurzusban normálisként, 

átlagosként jelenik meg, azt tekintik valóságosnak, követendőnek, igaznak. Ily 

módon a jog nem csupán egy már létező gender-rel átitatott valósággal dolgozik, 

hanem maga is hozzájárul ennek létrehozásához, gyakran korlátozó jelleggel és 

károkat is okozva többnyire a nőknek. Nagy szerepe van a feminitás-

maszkulinitás kategóriák megkreálásában, ami többek között a nagyon gyakran 

alkalmazott, egymást kizáró jogi kategóriák ellentétpárjaiban is alakot ölt; mint 

amilyen az aktív/passzív, univerzális/részletkérdés, alany/tárgy, én/másik, 

önállóság/függőség, természet/nevelés, áthatolható/határos kettőse. A probléma 

ezekkel az, hogy egymással hierarchikus viszonyban is vannak; a feminitáshoz 

 
182 RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On The 

Feminist Judgments Project In England And Wales, 45.o. 
183 „a bíró választásai a stílusát, a nyelvezetet és a struktúrát illetően, mind kódolja az üzenetét, a 

gondolatait” RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On 

The Feminist Judgments Project In England And Wales, 43.o. 
184 „the narrative path taken by the judge has a substantial impact on the readers of the final 

judgement (…) it is the key for acceptance and scknowledgement of the final legal outcome” S 

ALMONG (2001) ’As I read, I weep: In praise of Judicial Narrative’. Oklahoma City Law Review 

vol. 26. In RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On 

The Feminist Judgments Project In England And Wales, 53.o. 
185 RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On The 

Feminist Judgments Project In England And Wales, 48.o.  
186 SMART, Carol (1989) Feminism and the power of law. London New York: Routledge 
187 SMART: Feminism and the power of law 
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kötődő jelölt rendre az alulértékelt minőséget közvetíti, így a maszkulinitáshoz 

kapcsoltak pedig a felértékeltet, a normát. A feminista közbelépés célja, hogy a 

gender konstrukciók kialakításának folyamatát megakassza (egyszerűbben szólva 

ne segédkezzen a jogon belül is létező gender konstrukciók kialakításában), ezzel 

egyidejűleg pedig egy másfajta képet közvetítsen a gender-ről, ami kevésbé 

korlátozó a nőkre nézve 188 . A feminista jogász szerzők a jogban lehetőséget 

látnak, mivel egy konstruktív diskurzusnak tartják, legkevésbé sem olyannak, ami 

csupán csak reflektál más társadalmi diskurzusokra.189 Tehát egy olyan közegnek, 

amiben mód van arra, hogy pl. a sztereotípiák árnyalásra kerüljenek, egyes 

alkotóelemek pedig kiiktatódjanak, illetve újak bekerüljenek. Ahogyan Margaret 

Davies mondja190, az ítéletek átírásával a cél az volt, hogy a ’normális’-ról való 

felfogást megváloztassák, a jogtudatba kerülhessenek a sokszínűség és a másság 

narratívái, valamint, hogy láttassák; a jog egy eljárás/folyamat, ami döntések, 

cselekvések, választások, kapcsolatok, értékek sokaságát jelenti és nem csupán 

absztrakt és hipotetikus doktrínák összessége. Talán egyfajta alternatív 

történelem, a lehetséges művészetének a gyakorlata: „art of the possible”191.  

A feminista jogelmélet nem rendelkezik jogi autoritással, nem lehet rá 

nyilvánvalóan direkt hivatkozni, értékelni a bírósági folyamatban, így nem 

képezheti részét a bírói döntés jogi érvelésének. Ahol szerepe van/lehet, az pl. a 

tényekről való számadás mikéntje, azok pontos meghatározására való törekvés, a 

mindkét fél irányában való elkötelezett figyelem biztosítása. Csupán implicit 

módon, láthatatlanul, azonban annál nagyobb jelentőséggel. Az ítélet(át)írási 

projekt pozitív kicsengése, hogy képes arra, hogy felmutasson egy komplex 

gondolkodásrendszert, ami azt is mondhatni, hogy a valóság egy árnyaltabb képét 

képes közvetíteni, érvényesülni engedve a rendre elhallgatott és háttérbe szorított 

női hangot. Ugyanakkor egy nagy csalódás is, mivel azt illusztrálja, hogy a jog 

továbbra is sorra cserben hagyja a nőket, akik még mindig küzdenek azzal, hogy 

egyáltalán teljes jogú jogalanyként kezeljék őket. 192 

A szerzők az alábbi technikai nehézségeket nevezték meg a módszer alkalmazása 

során. Legtöbb esetben nagyon kevés tény állt rendelkezésükre, így a 

kontextualizálás, amit szükségesnek véltek szinte minden esetben; nehézséget 

okozott. Az eljárásjogi keretek korlátozóak voltak, így például a fellebbvitelnél 

nem találhattak ki új tényeket; csak azokra a tényekre, eseményekre 

 
188 „disrupt this process of gender construction, and to introduce different accounts of gender that 

might be less limiting for women” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist 

Judgments. From Theory to Practise , 7.o. 
189 „takes law as a constructive discourse in itself rather then one that merely reflects other social 

discourses” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to 

Practise, 9.o. 
190 DAVIES: Feminism and the idea of law 
191 BRIDDICK (2011) In RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: 

Reflections On The Feminist Judgments Project In England And Wales, 392.o. 
192 „demonstrate the extent to which law continues to fail many women and women continue to 

struggle to be accorded full legal subjectivity” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  

Feminist Judgments. From Theory to Practise, 28.o. 
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hivatkozhattak, amikre a felek, nyomozó hatóságok anno. A formai 

kötöttségekhez is tartaniuk kellett magukat, vagyis az ítéleteknek a formai 

küllemet, struktúrát is követni kellett. Az eredeti ítélet dátumáig keletkezett 

jogszabályokra hivatkozhattak csak; tehát a döntések úgy születettek újjá, mintha 

az eredeti ítélet időpontjában keletkeztek volna. Ily módon az ítéletírók is 

ugyanazzal az anyagi és eljárásjoggal dolgoztak, mint ami az ítélet idején hatályos 

volt. Írástechnikai szempontból a két műfaj (az akadémiai szövegírás és az 

ítéletírás) közötti módszertani eltérések nehezítették a feladatot számos ponton; 

például cél, érvelési stílus, hivatkozási rendszer. Az ítélet jogi kötőerővel bír, a 

felek életére direkt kihatással, ami benne foglaltatik, az maga az igazság. A 

bíróknak az előttük fekvő konkrét jogvitát kell eldönteniük, és nem a tágabb 

társadalom érdekében meghozni a döntést. A bíróknak kötelező döntést hozni, ami 

a feminista szövegíróknak nem egy esetben nehezére is esett.193 Az ítélet esetében 

az autoritás forrásai elsősorban jogi anyagok, korábbi ügyek, kötelező 

precedensek, nyomozati anyagok, ellenben a szakmai cikkek korábbi kutatásokon, 

más szerzők érveléseinek cáfolatán, vagy éppen megerősítésén alapulnak 

elsősorban.  

A jogi liberalizmus feminista kritikája indirekt módon az ítéletek szerzőinek 

munkáját is áthatja. Néhány pontot Hunter is kiemel ezzel kapcsolatban a projekt 

értékelése kapcsán. A feminista jogfelfogás elutasítja azon jogfelfogást, miszerint 

a jog alanya egy atomizált, önérdekű, mindenkitől elzártan létező, másokkal 

versenyző lény. Ennél fogva dolgozik az emberi kapcsolatok és az egymástól való 

függőség állapotának elismeréséért, az ebből származó tapasztalatok beépítésével 

a jogi diskurzusba. A kulturális feminizmus behozza a gondoskodás-etika 

koncepciót, ami a morális érvelés alapjait teremti meg, mintegy alternatívájaként a 

maszkulin típusú ’jogok hierarchiája’ típusú felfogásnak. Azon felismerésből 

kiindulva tehát, hogy az emberek kapcsolatok hálóiban léteznek, és nem 

egymástól elszakadt, szabadon lebegő entitások, sok minden következik, és a 

feminista jogászok ezeknek a következményeknek, választási helyzeteknek a 

bemutatására igyekeznek a jogi diskurzusban.  

A szerzők többségi tapasztalata, hogy a bírók a nőket rendre „jó”-nak várják el, 

így a nők részéről elkövetett határátlépést különösen sokkolónak tartják, és olyan 

tetteknek, olyan személyeknek, akik korrekcióra szorulnak. A pulpitusról 

szükségét érzik a megfelelő nőies viselkedés normáit helyreállítani. Képtelenek a 

férfiakéval megegyező figyelmet és jelentőséget tulajdonítani a nők 

nézőpontjának, elgondolásainak 194 . A családon belüli erőszakra adott bírói 

válaszok rendre azt mutatják, hogy a férfiak nőkkel szemben elkövetett erőszak 

 
193 Nagy Lajos jogászkörökben is észleli ezt a jelenséget és eképpen írja le: „a kötelezettség 

teljesítésének pszichikus jellegű gátlása a döntéstől való irtózás” NAGY Lajos (1974) Ítélet a 

büntetőperben. A büntetőbírói döntési tevékenység problémái.  Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó 
194 HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 

19.o. 
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kategóriájába tartozó egyik legsúlyosabb esetének még mindig rendre 

elmulasztják felismerni a súlyosságát és szisztematikus jellegét. 195  Többen 

megjegyezték, hogy amíg az apa, mint jogi kategória kizárólag a családjogban 

jelenik meg, az anya sokkal több jogágban. Látható módon az anyaság és apaság 

nemek szerint kategorizált szerep, a bírók képtelenek nem-semleges szülőségként 

kezelni a tényt, ha valakinek gyermeke van 196 . Az ítélet(át)írók igyekeztek 

beépíteni a képbe a női perspektívákat is, hogy az ő helyzetüket is megértsük és 

azokat a döntéshelyzeteket is meglássuk, amikkel a nő találta szemben magát 

adott ügyben. Azon is dolgoztak, hogy az ’adott esetben általában elvárható’ 

kategóriának az értelmezése során a női tapasztalatot is vegyék figyelembe, ne 

csupán egy férfi perspektívát.  

Davies élesen rámutat az ítéletírási projekt belső ellentmondására, kettősségére, 

ami a hasonló aktivista intervenciók sajátja, és fontos kitérnünk rá. Az efféle 

kritikai fellépések annak érdekében jönnek létre, hogy visszautasítsák, kritizálják 

a fennálló domináns rendszert, és ezzel egy időben azokat a technikákat, 

struktúrákat szükségesek alkalmazni – jelen esetben az igazságszolgáltatásnak 

teljes felépítményét és érdemi mozgató rugóit alapul venni – amik ezt a rendszert 

fenntartják. Tehát bele kell helyezkedniük abba a szisztémába, ami ellen 

küzdenek, és ez nem csupán intézményi, hanem mélyen személyes konfliktusok 

forrása is. Ahogyan az ausztrál projektben részvevő FitzGibbon és Maher 

kommentáják a feladatot; egyfajta belemerítkezés/alámerülés a joggyakorlat 

mindennapi eljárásaiba, ugyanakkor azok rekonstruálása is egyben197. Ahogyan 

Davies 198  mondja, ez egy jogelméleti szakember számára lehetőség egyfajta 

pozitív újjászületésre; rekonstrukcióra, vagy egyenesen egy forradalmian új 

felfogásra a jogot illetően. Davies azt mondja, hogy az szinte lehetetlen, hogy egy 

teljesen új jogi rendszert elképzeljünk, azonban az nem, hogy lényegi változásokat 

érjünk el a jog működésében, amik az egyszerű jogi reformok szintjén 

túlmutatnak és a jogi működés ethoszáig, kultúrájáig, velejéig lehatolnak.  Az 

ítélet(át)írási projekt több mint kritika és több, mint paródia, hiszen erőteljes 

konstruktív potenciál van benne, ami képes arra, hogy megváltoztassa a jogban a 

’normális’-ról való koncepciókat. Azzal, hogy a jogi tudatba beszivárogtatja a 

diverzitás és másság narratíváit, megtöri a kényelmes jogi doktrínák tradíciójának 

egyeduralmát és bizonyos fokig képes normalizálni az alternatív perspektívákat. 

Lássuk, hogyan teszi ezt a gyakorlatban.  

 
195 HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 

19.o. 
196 HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise, 

20.o. 
197 „Our judgment process can be understood as an immersion within and reenactment of 

commonplace and daily processes of law-making” FITZ-GIBBON, Kate – MAHER, JaneMaree 

(2015) Feminist Challenges to the Constraints of Law: Donning Uncomfortable Robes? Feminist 

Legal Studies. vol.23. issue 3, 268.o. 
198 DAVIES: Feminism and the idea of law 
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II.2.2.1. Feminist Judgements: Baronesse McGlynn és Baronesse Auchmuty 

ítéletei 

A Feminist Judgments kötetből két munkával foglalkozom részletesen, két átírt 

ítélet feminista érvelését szándékozom bemutatni. Az első büntető eljárásjogi 

kérdéseket feszeget, a második polgári, kötelmi ügy. Az egyik szerzője Clare 

McGlynn, aki a Regina v. A (NO 2) [2001] UKHL 25 felebbviteli döntést dolgozta 

át, aminek központi témája a sértett szexuális előéletének, viselkedésének 

bizonyítékként való értékelése az erőszakos közösülés tárgyában lefolytatott 

tárgyalások során199. A másik szerző Rosemary Auchmuty, aki a Royal Bank of 

Scotland plc v. Etridge (No2) and other appeals [2001] UKHL 44 fellebviteli 

döntést írta át. Ennek a döntésnek a fókusza egy feleségek általi financiális 

garanciavállalás férjeik kintlevőségei, az általuk felvett kölcsönök biztosítására 

oly módon, hogy tudtukon kívül, megtévesztve beleegyezésüket adják a közösen 

tulajdonolt ingatlanok jelzálog formájában megvalósuló biztosítékként való 

bevonásába, így vállalva családi otthonuk elvesztésének kockázatát.  

Regina v. A (NO 2) [2001] UKHL 25200 

Az eset a nemi erőszakot vizsgáló büntetőügyekben, a bizonyítékok értékelése 

során irányadó jogszabályhely; a Youth Justice and Criminal Evidence Act201 

1999 (YJCEA) 42. bekezdése alkalmazhatóságának dilemmáját veti fel. A 

jogszabályhely megtiltja olyan bizonyíték bemutatását vagy a sértett olyan jellegű 

kikérdezését, ami az esetet megelőző szexuális viselkedésére vonatkozik olyan 

vádlott vagy vádlott nevében, aki szexuális erőszak vádja alatt áll, meghagyva a 

bíróság szabadságát négy konkrét esetben, amikor felülírható ez a tilalom.  

A vádlott jelen esetben arra hivatkozott, arra alapította védekezését, hogy a 

szexuális közösülés a sértett beleegyezésével történt, illetőleg ő őszintén abban a 

hiszemben volt, hogy beleegyezett. Bizonyítékként kívánta elismertetni, hogy a 

sértettel az esetet megelőző három hétben szexuális jellegű viszonyt folytatott és 

az utolsó együttlét az állítólagos erőszakos cselekményt megelőző héten történt. 

Az első fokon eljáró, nyomozó bíró megítélése alapján az ilyesfajta információ 

feltárása megengedhetetlen a 42. bekezdés alapján a beleegyezés kérdésének 

megítélése vonatkozásában. A fellebbezésben a vádlott arra hivatkozott, hogy a 

beleegyezés tárgyában felmutatott bizonyítékok figyelmen kívül hagyásával sérül 

az igazságos eljáráshoz való joga. Ezen meglátása értő fülekre talált. A Lordok 

döntése alapján, az igaz, hogy a beleegyezés tárgyában nem alkalmazható, annak 

megállapítását befolyásolandó, hogy a sértett beleegyezett-e az aktusba, azonban 

 
199 „It is the practise of courts which is the focus of this case, specifically, the admission of sexual 

history evidence in rape trials.” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist 

Judgments. From Theory to Practise, 212.o. 
200 Az ügy mellé fűzött kommentárt az átírt ítélet elé a kötetben Louise Ellison írta.  
201Restriction on evidence or questions about complainant’s sexual history 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/23/section/41  

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/23/section/41
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elfogadható lehet a 42 (3) alapján ahhoz, hogy annak megítélését befolyásolja, a 

vádlott hihette -e azt, hogy a sértett beleegyezett. A Lordok véleménye a 42. 

bekezdés alkalmazásáról az alábbiakban foglalható össze: miközben a törvény 

célja az erőszakos közösülés áldozatainak védelme az indokolatlan 

magánszférában való kutakodás megelőzésével, korlátozásával egy kívánatos cél, 

a módszer, ahogyan Lord Steyn kifejtette, egyfajta jogalkotói túlzásként 

értékelhető. Jogászok sokasága közfelháborodással fogadta a 42. bekezdés 

ilyesfajta interpretációját, hiszen ezzel lényegében átírta annak jelentését. 

Feminista körökben döbbenet uralkodott a világos és jól megalapozott érvelés 

hiánya végett, hiszen ahelyett, hogy a korábbi szexuális előélet beleegyezéshez 

való viszonyát tisztázhatta volna, az új szabályozást megelőző idők 

szellemiségében talált módot a visszalépésre. A Lordok mind elfogadták a vádlott 

álláspontját, miszerint – habár nem a beleegyezést determinálva – a korábbi 

kölcsönös akarat-elhatározáson alapuló kapcsolat növeli annak esélyét, hogy a 

soron következő szexuális együttlét is kölcsönös akarat-elhatározáson fog 

alapulni. Ez egy kétségkívül hibás és megkülönböztető feltételezés. Lord Steyn 

számára ez egy józan ész által vezérelt állásfoglalás volt; a vádlottal való korábbi 

szexuális kapcsolat, ahogyan írta, olyasfajta előremutató bizonyíték, ami a sértett 

lelkiállapotára képes fényt deríteni. Lord Hutton ennél is tovább ment; szerinte a 

bizonyíték azért fontos és alkalmazandó, mert képes rámutatni a sértett egyedi 

lélekállapotára 202  a vádlott személyével kapcsolatban, nevezetesen a 

vonzódásáról203  informál. 

A legtöbb feminista legszívesebben áthúzná, kitörölné, megváltoztatná az 

indokolás sorait, miszerint a beleegyezés egyáltalán nem érzelem vagy lelkiállapot 

kérdése, hanem egy döntés. Döntés, arra vonatkozóan, hogy adott alkalommal 

valaki beleegyezik -e szexuális kapcsolat létesítésébe, hovatovább mindig az adott 

eset speciális körülmények függvénye. Amennyiben az egyéni, adott körülmények 

hatására megszületett elhatározás jelentősége helyett egy általános értelemben 

vett, konkrét személy irányában vélt (konstans, evidens) hajlamra alapozzuk a 

beleegyezést, aláássuk a sértett szexuális cselekvési autonómiáját, és olyan 

individuum-ként kezeljük, aki képtelen szabadon különféle döntéseket hozni 

különféle szituációkban és megerősíti azt a sztereotípiát, miszerint a nők szexuális 

értelemben rendszerint hozzáférhetők/elérhetők. Feminista nézőpontból az ún. 

„shield rape” szabályozás – ami érvényben volt a döntés meghozatalakor is – 

legitim célja tulajdonképpen éppen az, hogy megtiltsa a fentiekben bemutatott 

’beleegyezésre való hajlam’-ra való hivatkozást, amit a korábbi szexuális 

viselkedésből, előéletből vonnak le.  

Az R v A ügy kritikája tágabb kontextusban az, hogy a benne foglalt bírói 

értelmezés veszélyezteti a jogbiztonságot, és a jogalkotói akaratot ássa alá, amivel 

 
202 ’mindset’ 
203 ’affection’ 
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el kívánta érni, hogy az első fokon eljáró, vizsgáló, nyomozó bíró mérlegelési 

körébe tartozó bizonyítékok körét korlátozza.   

McGlynn egyenesen az ügy szívében álló vezérgondolattal kezdi ítéletét, amiben 

azt a problémát nevezi meg, hogy a közfelfogás szerint, ha egy nő egyszer már 

szexuális kapcsolatba lépett egy bizonyos férfival, akkor nagy valószínűséggel, 

más alkalommal is megteszi vele. A későbbiekben az ún. hajlam-ra alapozott 

érvelés elutasítása érdekében fejti ki mondanivalóját.  

Az ügyben volt egy beavatkozó fél (a Fawcet Society), egy nők jogaiért küzdő 

civil szervezet, aki sokak számára ellentmondásos módon értelmezte a 

szabályozást, azonban egyfajta kompromisszumos hozzáállás lehetőségére 

világított rá. A szervezet egyetértett abban, hogy a szabályozás tiltja a beleegyezés 

megítélése érdekében a korábbi szexuális életről szerzett információk, adatok 

felhasználását, azonban bizonyos körülmények fennállása esetén ún. 

háttérinformációként204 mégis szükségesnek tartja azt. Érvelésük szerint a teljes 

kontextus feltárásához fontos lehet, ahol ezen információk kizárása képes 

eltorzítani az eljárás kimenetelét. Az R v A ügyben a Lordok figyelmen kívül 

hagyták az általuk javasolt háttér-információként való alkalmazás lehetőségét, és 

kétes jogértelmezésükkel bizonytalanságot hagytak a tekintetben hogy a vádlott 

által felkínált korábbi szexuális viszonyra való hivatkozás magyarázó értéke 

elfogadható -e  a jelenlegi ’rape shield’ szabályozás keretein belül. 

McGlynn feminista fellebbviteli ítélete megalapozásában a tágabb kontextusból 

indult ki, és az erőszakos közösülések tárgyalását máig átható attitűdökre és azok 

okaira is szándékozott rámutatni. Arra a bizalmatlanságra, ami a nőkről keringő 

mítoszok és hiedelmek folytán beszivárgott az ítélkezésbe is, miszerint a nők 

kikapósak, csalárdak, ennél fogva a bíróságok abban érdekeltek, hogy támadó, 

inkvizitórius módon firtassák életmódjukat, korábbi (kifejezetten szexuális) 

előéletüket 205 . McGlynn felhívja a figyelmet arra, hogy egyes felmérések, 

tanulmányok alapján miért akkora a látencia a szexuális jellegű bűncselekmények 

esetében, miért vonakodnak a szexuális erőszak áldozatai a hatóságokhoz 

fordulni. Mert félnek a tárgyalótermi tapasztalatoktól. Az elrettentő kilátások 

miatt nagyon sokan visszavonják a már megtett feljelentést is. Hivatkozik a 

Victim Support 1996-os tanulmányára, ami kiemeli, hogy a megkérdezett 

áldozatok 40%-a mérges, elrettent, újra viktimizált lett a kikérdezése 

következtében, egyfajta „second rape”206-ként, „judicial rape207”-ként élik meg az 

eljárás során átélteket.  A ’shield rape’ szabályozás, ami jelentősen korlátozza a 

 
204 ’background evidence’ 
205 „Myths. Assumptions. Stereotypes. They all continue to contaminate our criminal justice system 

and adversely impact on the processing and trial of rape complaints.” (…) There is a culture of 

disbelief of complainants among the police and a distant lack of determination to seriously 

investigate sexual offences.” HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. 

From Theory to Practise, 212.o. 
206 mintha másodízben is megerőszakolták volna őket 
207 a bírósági/jogi eljárás is erőszakot vett rajtuk  
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szexuális előéletben való indokolatlan vájkálást, pontosan azért kelt életre, hogy 

bátorítólag hasson az áldozatokra. Célja a tényfeltárás részletességének 

népszerűsítése, az egyenesség a döntéshozatalban, amik egyébként is alapvető 

alapelvei a bizonyítékok értékelésének. A tárgyalás integritásának elve azt is 

magában foglalja, hogy az irreleváns bizonyítékot, ami még az esküdtek 

félrevezetésére is alkalmas lehet, vagy a feladatról való figyelemelvonásra, ki kell 

zárni. A szakirodalom és kutatások azt igazolják, hogy a szexuális előéletről való 

információk a bizonyítás sikerességét illetően általában csekély jelentőséggel 

bírnak, ugyanakkor kiválóan alkalmasak ellentétes hatás kifejtésére, miszerint a 

sértett szavahihetőségét képesek befolyásolni, ami közvetetten még az elítélések 

számának csökkenéséhez is hozzájárul.  

Royal Bank of Scotland plc v. Etridge (No2) and other appeals [2001] UKHL 

44 

Az ügy egy mérföldkőnek számító eset, a jogi szakirodalom a szerződések, 

tulajdonszerzés témakörben tárgyalja, a brit kötelmi jog tankönyvpéldája.  

Az ügy nyolc feleség panasza alapján indult, akik azt állították, hogy férjeik 

kihasználva hatalmi fölényüket velük szemben208, őket megtévesztve szerezték be 

beleegyezésüket, hogy kezeskedjenek tartozásaik mögött, vállaljanak garanciát 

kintlevőségeik fedezésére, járuljanak hozzá közös otthonuk fedezetként való 

bevonásához.  

Ahogyan Auchmuty már az ítélet felvezetésében is rámutat, az ügy tárgyalása 

kapcsán elsőrendű probléma a klasszikusan alkalmazott értelmezési keret 

helytelensége. A bíróságok, jogalkalmazók a problémát nem akként kezelik, 

miszerint ami az a valóságban; nők veszítik el otthonaikat, miután megtévesztés 

áldozataivá válnak, hanem a kölcsönt biztosító személy szemszögéből láttatják, 

hogyan szerezhetnek ők biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a kezes, garanciát 

biztosító személy nem megtévesztés, hanyagság következtében lépett be a 

kötelembe. Ennél fogva a fókusz egyáltalán nem azon van, hogyan segíthet a jog a 

megtévesztett, kárt szenvedett nőknek, hanem hogyan segítheti a kölcsönbe adók 

érdekeinek érvényesülését.  

Bizonyosságot úgy szerezhet a kölcsönt biztosító, hogy informálódik arról, hogy a 

jogszabályban előírt módon jogtanácsos, jogvégzett személy (általában a bank 

megbízásából) kioktatta –e a potenciális kezest a tranzakció, a kötelembe való 

lépés kockázatairól. Azonban ennek a kioktatásnak a megtörténtéről, tartalmáról, 

minőségére nincsenek garanciák, tehát előfordulhat, hogy a feladattal megbízott 

egyáltalán nem képes megfelelő tájékoztatást adni, nem érthető módon, 

elhallgatva részeket, részrehajlóan teszi azt meg, illetve az is, hogy meg sem 

történik, csupán elviekben. A bíróság nem foglalkozott az esetek családjogi 

természetű vonatkozásaival vagy a szisztematikusan nőknek kárt okozó gyakorlat 

 
208’exercised undue influence’ 
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szociológiai implikációival, ami közül a legfontosabb, hogy egy család veszíti el 

otthonát annak eredményeképpen, hogy a férj hasznot próbál húzni a feleségével 

való kapcsolatából. Amivel a bíróság foglalkozott, az kizárólag az üzleti érdek 

védelme.  

Auchmuty felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos történeti, társadalmi, kulturális 

okokból kifolyólag számos speciális nyomás nehezedik a nőkre egy házasságban 

és mindezek strukturális eredetű (rendszerszintű, egész társadalomra jellemző és 

közös gyakorlatokban gyökerező) sajátosságok, amik a felek közötti kapcsolatot 

jellemzik. A bankok kifejezetten családi házak, otthonok tulajdonlására 

törekednek, aminek kapcsán a szerző megjegyzi, komplex természete és státusza 

van az emberek életében általában, különösen a nők esetében. Itt előhívja azon 

asszociációkat, amik a nőt hosszú évszázadokon keresztül a családhoz, az 

otthonhoz tartozónak tartották kívánatosnak. Fontosnak tartja többször is 

kiemelni, miszerint az otthon különös jelentőséggel bír annak a számára, aki a 

’családi tűzhely őrzője’, az otthon otthonosságáért felelős.  

Auchmuty kifejti, az a szerep, amit az egyenlőség209 jogelve helyes alkalmazása 

folytán betölthet ezekben az ügyekben, nem más, annak érdekében, hogy a valós 

problémát megoldja ezekben az élethelyzetekben; hogy felismeri és orvosolja a 

megtévesztő gyakorlatot, azokat a hatalmi visszaéléseket, amiket férjek követnek 

el feleségeikkel szemben.  

Auchmuty az ítélet(át)írás során több alkalommal is iróniához nyúl, egy olyan 

retorikai eszközhöz, ami a feminista értelmezési keretet rendkívül plasztikusan 

képes érzékeltetni. Azt írja, a társtulajdonos feleség továbbra is a jelzálog üzletág 

gördülékeny menetét akadályozza, vagyis egy kellemetlen porszem a kapitalizmus 

gépezetében. Így folytatja; mennyivel egyszerűbb volt, amikor kizárólag férfiak 

válhattak tulajdonossá és a feleségek érdekeivel nem kellett vesződni. 

Nyilvánvalóan könnyebb a jelzálog üzletágnak arra a feltevésre alapozni, 

miszerint a feleségek úgyis mindig azt akarják, mint a férjeik, és a bíróságok sem 

szándékoznak ezt igazán bolygatni210. 

II.2.2.2. FJP: résztvevői „vallomások” 

A soron következőkben először a projekt gazdái közül Rosemary Hunter211 és 

Erika Rackley 212  publikációin keresztül nyerhetünk bepillantást a mélyebb 

összefüggésekre, a célokra, az inspirációra, a kihívásokra, majd pedig egy, az 

 
209’equity’ 
210  „the co-owner wife continues to be cast as an impediment to the smooth running of the 

mortgage industry – a clog in the wheel of capitalism (…) it was much easier when property was 

held by men alone, and wifes’interest could be ignored (…) It is clearly easier for the mortgage 

industry to operate on the basis that wifes only want what their housbands want, and the courts 

have been reluctant to interfere”  HUNTER - MCGLYNN – RACKLEY (eds.): Feminist 

Judgments. From Theory to Practise, 158.o. 
211 HUNTER:The Power of Feminist Judgments? 
212  RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On The 

Feminist Judgments Project In England And Wales. 
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ausztrál testvérprojektben ítéletet átíró szerzőpáros Kate Fitz-Gibbon és 

JaneMaree Maher írásából213. Hunter Carol Smart úttörő és kimagaslóan fontos 

művében (Feminism and the Power of Law) foglalt joggal és jogi reformokkal 

szemben megfogalmazott kritikája, valamint az általa javasolt feminista stratégiák 

tükrében elemzi az ítéletátírási projektet. Rackley amellet érvel, hogy az ítéletek 

átírásának gyakorlata képes rámutatni az általános értelemben vett ítélkezési 

folyamatban a sokszínűség kimagasló szerepére is, a mellett, hogy hasznos 

módszer a jogi oktatásban a diákok speciális képességeinek formálására is. Fontos 

meglátása, miszerint a feminista érvelések ítélet formájában való közlése 

önmagában is egy újkeletű stratégiának tekinthető. Az ausztráliai Monash 

egyetemen oktató kriminológus (Fitz-Gibbon) és szociológus (Maher) páros, 

témájuk (nőkkel szembeni erőszak, önvédelem, provokáció, ’defense homicide’) 

szakértőiként, azonban nem (különösen nem gyakorló) jogászként az ítéletírási 

gyakorlathoz való viszonyulása számos tanulságot tartalmaz. Az ítélkezés sémái, 

intézményi keretei által lehatárolt keretben való gondolkodás kihívásai és a 

tárgyalt téma számukra evidens szociológiai, filozófiai megközelítése közötti 

feszültségek feloldása érdekében Judith Butler-t hívják segítségül. Az eredmény 

pedig egy nagyon értékes, mélyreható és elgondolkodtató elemzés a jog zárt 

világának működéséről.  

Hunter: Carol Smart öröksége 

Smart összességében arra inti a feministákat, hogy tartózkodjanak a jogba való 

bevatkozástól, abba ne öljenek energiát. Az ítéletátírási projekt pont az 

ellenkezőjét teszi, azonban ahogyan Hunter felveti, talán éppen egy olyasfajta 

módon, ahogyan Smart nem is gondolta volna, hogy lehetséges. Hunter szerint 

Smart meglátásainak egy része mára fenntarthatatlan, azonban más része maradt 

időtálló, inspiratív és mai napig hasznos óvatosságra intő elemeket is hordoz 

magában. Az ítéletírási projekt az általa végigvitt elméleti vállalkozásnak több 

alapfelismerést is köszönhet, mint pl. a jogi diskurzus hatalmának felismerése, a 

nőkről, a nők valóságáról, női tapasztalatokból álló alternatív számadás 

fontossága és ezek létrehozásában a képzelőerő és a közösségi momentum ereje és 

szerepe, valamint annak visszautasítása, hogy a feminizmusnak nincs hatalma a 

joggal szemben.   

Hunter személyes interjúnk214 során kérdésemre elmondta, hogy valóban fontos 

számára ez a mű, és a projekt kidolgozásakor is a fejében volt, mintegy inspiráló 

alkotás – párbeszédben lenni a tartalmával, reflektálni az abban leírtakra és egy 

olyasfajta vállalkozásban részt venni, amivel talán Smart is rokonszenvezett 

volna. A WCC projekt és FJP alapötletét az a felismerés adta, hogy a joggyakorlat 

tele van olyan döntésekkel, amiket feministák egyértelműen igazságtalannak 

ítélnek meg és legszívesebben újraírnák azokat. A kezdeményezők azt is 

 
213  FITZ-GIBBON – MAHER: Feminist Challenges to the Constraints of Law: Donning 

Uncomfortable Robes? 
214 Elhangzott: London, 2018. június 14., Queen Mary University, Law Faculty 
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feltételezték, hogy a jog különféle területein dolgozó, azokat jól ismerő feminista 

jogász elméleti szakembereknek mindnek van legalább egy-egy ilyen ügy a 

fejében, ami szinte könyörög azért, hogy azt valaki újragondolja.  

Smart követve és továbbfejlesztve Foucault gondolatait, amellett érvel215, hogy a 

jog egy olyan hatalommal rendelkező diskurzus, aminek a nőkre nézve kizáró és 

károkat okozó hatása van. A jog nézete szerint, nem csupán oly módon ad számot 

a nőkről, úgy kezeli a nőket, hogy kihagyja, figyelmen kívül hagyja őket, hanem 

cselekvő módon diszkvalifikálja tapasztalataikat és tudásukat. Ez annak 

erdeményeképpen jelentkezik, hogy a jog képes és alkalmas is arra, hogy 

meggyőző igényt formáljon arra, hogy a társadalmi tapasztalatok közül egyeseket 

igazként ismertessen el.   

A feminista ítéletek feminista perspektívá(ka)t igyekeznek a jogba szivárogtatni, 

semhogy elfogadnák tényként, hogy a jogi metódus áthatolhatatlan és ennél fogva 

érzéketlen azokra,  ahogyan ezt Smart-on kívül Mary Jane Mossman 216  is 

hangsúlyozza. Igyekeznek a nőkről való feminista tudást jogi tudássá alakítani 

ennél fogva jogi autoritást nyerni számukra. Mert hisznek abban, hogy a jogi 

metódus sokkal nyitottabb és kevésbé jár előre meghatározott eredményekkel, 

mint ahogyan a fenti szerzők sugallják. Ahogyan Hunter utal rá, még egyes 

pozitivisták, mint Hart (The Concept of Law, 1961) is felismerik, hogy vannak 

olyan pontok, amikor a jog kevésnek bizonyul217  és a bírók szabadon, józan 

belátásukra hagyatkozva kell, hogy eldöntsenek ügyeket. Hunter megjegyzi, hogy 

azzal Smart posztstrukturalista felfogása is egyetért, hogy a nyelvezet és a jelentés 

folyamatosan változó, mintsem előre meghatározott és kötött, ebből 

következhetne az is, hogy a jogi metódus sem szükségszerű, hogy kompletten zárt 

legyen. Inkább azt jelzi, hogy a bírók terepe és lehetőségei szélesek a jogi érvelés 

eszköztárával; többek között a tények kategorizálásával, a precedensek 

kiválasztásával és a jogszabályhelyek értelmezésével. Hunter kiemeli, hogy 

vannak olyan feminista bírók, akik megmutatták, hogyan lehetséges a jogi 

érvelésbe feminista tudást beépíteni, és hogy a jogi metódus igenis eredményezhet 

olyan kimenetelt az ügyekben, ami megkísérli a nők számára is elfogadható 

igazságszolgáltatást. Az FJP ötlete részben éppen ezekből a valós életből vett 

példákból is eredeztethető és, nyilvánvalóan túl is lépett azokon. Hunter több 

tanulmányt is írt egyes bírók munkásságáról, ítéleteik kvalitatív módszerekkel 

történő elemzésével igyekezve megmutatni azt, mennyire és miért mondható el 

róluk, hogy feministák. A későbbiekben az ausztrál fellebviteli bíróság egyik női 

tagjának, Justice Marcia Nevae-nek a munkájáról szóló elemzéséről részletesen is 

lesz szó. 

 
215 HUNTER:The Power of Feminist Judgments? 138.o. 
216 MOSSMANN, Mary Jane (1987) Feminsit Legal Method: The difference it makes. Wisconsin 

Women’s Law Journal. vol. 3 
217 law „runs out” 
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Smart óva inti a feministákat, hogy kerüljék el a jog szirénjének énekét, és azzal 

érvel, hogy a nők igényei egyszerűen nem illeszthetők be a jogi konstruciókba, a 

jogi kategóriák és keretek korlátozzák és eltorzítják a feminista agendát. A 

nyelvezet, a metódusok, az ejárások alapvetően anti-feministák, mert semmiféle 

kapcsolatuk nincs a nők életének vonatkozásaival. Hunter szerint ez a kijelentés 

abszolutista, és olyan elméleti kizárólagosságot tükröz, amit empirikius 

tapasztalatok előtt nyitva kellene tartani. Másrészről azzal is érvel, hogy márcsak 

azért is meg kell próbálni, mivel számos nő mindennapi életére széleskörű és 

masszív anyagi hatásai vannak a jognak, nagyon fontos szerepet játszik 

általánosságban is társadalmi mozgásterük körvonalainak megrajzolásában. Smart 

is érzi ezt a szükséget, hiszen arra tesz stratégiai javaslatot, hogy amennyiben a 

feministáknak mégiscsak szükségszerű, hogy bevonódjanak a jogba; azt akkor 

bármi más céllal, csak ne jogi reformok elérése céljából tegyék 218 . Smart 

olyanokra gondol, mint, hogy dolgozzanak azon, hogy a jogban kialakult és 

elfogadott nőiség, mint hatalomnélküliség imázsa megszűnjön, vagy, hogy a női 

tapasztalatokból quasi egy ellentételezett valóságképet mutassanak fel. S 

minthogy Hunter olvasatában Smart azt nem részletezi, hol képzeli mindezek 

megvalósítását 219 , így joggal feltételezhetjük, hogy az elelnirányú narrativák 

kifejezésre juthatnak magán a jogi terepen is, a tárgyalóteremben, a jogi 

érvelésekben, vagy a jogi szakirodalomban, vagy éppen az ítéletekben. Hunter azt 

hangsúlyozza, hogy az igény annak megfogalmazására, hogy milyen is valójában 

a nők valósága, mindig is nyitott kell, hogy legyen az alapos kritikai 

vizsgálódásra, hiszen ez nem egy meghatározható, kötött tartalom. A feministák 

sem férnek nyilvánvalóan hozzá egy abszolút női valósághoz, igazsághoz, ami 

nyilvánvalóan nem is létezhet. Tehát nem egy feministák által alkotott női 

valóságkép és tapasztalat rendszer kialakításának feladatával nézünk szembe, ami 

éppoly kizárólagosságot vár el és mérceként kíván viselkedni, mint az eddigi 

számadások a nőkről. Mindig kontextusba ágyazva, esetlegesen, tárgyalás és vita 

tárgyaként kezelve, újragondolásra nyitottan és sokszínű feminista hangokból 

levont számadásokra, pillanatképekre gondoljunk a nőkről.  

Az ítéletírási projekt megpróbálja újragondolni a jogi kategóriákat, keretet és 

nyelvezetet a női életek vonatkozásaira való hivatkozással. Hunter szerint a 

vállalkozás azt sugallja, hogy a jogban eddig fel nem fedezett potenciál rejtezik a 

nők számára/érdekében220. És, habár a projekt arra nem képes, hogy az egész 

jogrendszert decentralizálja, hozzájárul ahhoz, hogy az egyik ikonikus figurájával, 

a bíró szerepkörével ezt megtegye.  

 

Rackley: Miért érdemes ítéleteket átírni? 

 
218 HUNTER:The Power of Feminist Judgments? 143.o. 
219 „location for the articulation of alternative feminist knowledge” 
220 „unexploited feminist potential” 
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Rackley rámutat arra, hogy maga az ítélet, mint formai keret validálja, autoritást 

kölcsönöz az abban megfogalmazottakra, az ott lefektetett érvelésnek. Az ilyen 

formában közölt feminista érvelések, illetve alternatív döntéshozatali javaslatok 

sokkal meggyőzőbbek és erősebbek, csak azért, mert ebben a formában lettek 

közölve. Egy tanulmánnyal vagy szakmai írással ellentétben (amiben megannyi 

nézet, vitás pont, valamiféle végkövetkeztetés vagy javaslat szerepelnek 

általában), az ítélet és az odáig vezető folyamat nem szolgáltat okot kétkedésre 

vagy vitára. Az ítélet-formával a feminista érvelés teret, hitelt és talán még 

hatalmat is kap, amiért általában sokkal jobban meg kell küzdeni az akadémiai 

közegben221. 

Rackley azt írja, hogy a projekt egyszerre jelenti a feminista aktivista gyökerekhez 

való visszatérést és ugyanakkor komoly valóságpróbája is a feminista elméletnek. 

A Réasumé által megállapítottakra alapoz, aki szerint a szakirodalmi ítéletek, 

vagy árnyék-ítéletek egy érdekes ”köztes” területen mozognak az akadémia és a 

gyakorlat között, és lehetőséget biztosítanak a feminista elméletek próbára 

bocsátására, a valós élet problémáin és témáin keresztül a tesztelésre; hogy fény 

derüljön arra, mennyire állják meg helyüket a valóság igényeire válaszul, az 

azokra való reflexióként.  

A szerző meggyőződése, hogy a szakirodalmi ítéletek ereje és hatalmi potenciálja 

nyilvánvalóan nem a nem létező autoritásban rejlik, hanem abban, ahogyan 

feltárják a döntéshozatal folyamatának korlátait és rámutatnak a mögötte 

meghúzódó döntéshelyzetek és választási lehetőségek sokaságára. Ahogyan 

Baroness Hale mondja, annak leleplezése, hogy ez nem egy homlokegyenes, előre 

kikövezett diadalmenet A-ból B-be, ahogyan számosan hiszik, hanem valami 

sokkal komplexebb és bizonytalanabb folyamat, eljárás222.  

Az írás azt is hangsúlyozza, hogy azon túl, hogy a projekt hasznos lehet a jogot 

hallgató diákok formális képzésében, fontos politikai üzenete is van, mégpedig a 

bíróságok személyi állományának sokszínűségét népszerűsítendő. Annak 

szükségszerűségére és fontosságára mutat rá, hogy milyen fontos volna, ha a 

bírósági szervezet összhangban lenne, tükrözné a közösséget, amit szolgál, tehát 

sokkal sokszínűbb volna, mint amilyen jelenleg; ezzel megannyi különböző 

perspektíva, tapasztalat kerülhetne be (és szolgálna biztosítékul) az igazság 

keresésének folyamatába.  

 
221 „by appropriating the form of judgments, feminist arguments are given a “space ... credibility, 

and perhaps even power,” which they often have to work harder for in other academic settings” 

BAKHT, NAtasha et al (2007) Counting Outsiders: A Critical Exploration of Outsider Course 

Enrollment in Canadian Legal Education. Osgoode Hall Law Journal vol. 45, In RACKLEY: Why 

Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On The Feminist Judgments Project 

In England And Wales. 
222  “not the straightforward, predetermined march from A to B of popular belief, but something 

altogether more complicated and uncertain.” HALE, Brenda :“Foreword” In HUNTER - 

MCGLYNN – RACKLEY (eds.):  Feminist Judgments. From Theory to Practise 
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Fitz-Gibbon és Maher: Kényelmetlen és elkerülhetetlen/szükséges 

kompomisszumok 

Az ausztrál projekt feminista bíráinak beszámolója középpontjában az a 

felismerés áll, hogy a feminista ítélet megírása kényelmetlen kompromisszumok 

meghozatalára késztette őket egy igazságtalan intézményrendszerrel, nevesint a 

jogrendszerrel. Fájdalmas pont volt elismerniük, hogy egy feminista 

újraértelmezés ugyan a jog hatalmának egyfajta kihívást jelenthet, a nemi alapon 

történő elnyomás bizonyos aspektusait illetően, azonban nem képes egészen 

aláásni az intézmény működését. Értelmezésükben ily módon a projekt céja az 

volt, hogy a gender-ről, az igazságról és a jogról új történeteket mondjanak el. A 

Middendorp ügy, amit átdolgoztak, ún. ’defensive homocide’ eset, és a szerzők 

célja az volt, hogy a nőkkel szembeni erőszak területén, az önvédelem, 

provokáció szűkebb témáit középpontba helyezve feminista elemzést építsenek be 

a jogi szöveg szőttesébe.  

A tanulmány számomra legérdekesebb momentuma az, ahogyan az egyébként 

más tudományterületen kutató szerzők álltak a gyakorlati jogi feladat elé, milyen 

kérdések és félelmek voltak a fejükben. Saját szavaikkal; hogyan egyeztették 

össze feminista szerzőként vallott felelősségüket egy aggasztóan férfiközpontú 

büntető igazságszolgáltatási rendszer kontextusában? Hogyan voltak képesek 

feministaként hatékonyan és felelősségteljesen feleleveníteni/felszínre hozni 

feminista érvelést olyan diskurzusokban, ahol jellemzően elhallgattatják, 

elnyomják, becsmérlik a nőket, miközben olyan ítéletek születnek, amik 

egyébiránt meggyőzőek és mérvadóak, irányadóak. Hogyan alkalmaznak 

erőszakot erőszakellenes feminista szószólóként.  

Az ítéletírási folyamat során alkalmuk nyílt arra, hogy szisztematikusan feltárják a 

hetero-normatív erőszak működését, ami férfierőszakot produkál a pulpitus 

mindkét oldalán és, hogy minderre válaszul egy korrektebb számadást adjanak a 

nők erőszak során megélt tapasztalatáról. Az általuk választott ügyben egy hosszú 

ideig bántalmazott nőt ölt meg a párja, akivel együtt élt korábban, oly módon, 

hogy a férfi hátbaszúrta több alkalommal. A támadó testi fölénye meghatározó 

volt, kétszer akkora volt, mint az áldozat. A férfi állítása szerint szóváltásba 

keveredtek, a nő egy késsel fenyegőzött. A késelés a házon belül történt, azonban 

a szomszédok látták, ahogyan a nő megszurkálva kibotorkált, miközben a férfi 

üvöltötte utána: ’Megkaptad, amit megérdemeltél, Te büdös kurva’. Nem hívta a 

mentőket, a nő az utcán halt meg. A férfit a bíróság nem találta bűnösnek 

emberölésben, hanem a gyengébben minősülő ’defence homicide’ tényállás 

alapján állapították meg bűnösségét. Az ítélet szerint a férfi valósan aggódhatott 

saját fizikai biztonságáért.  

A kontextushoz hozzátartozik, hogy Ausztráliában 2005-ben reformokat vezettek 

be kifejezetten annak érdekében, hogy a bíróságok jobban megérthessék a 

kontextust, amikor valaki családon belüli erőszak hatása alatt halálos kimenetelű 
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erőszakot alkalmaz. Kifejezetten fontos ez a párkapcsolati erőszak folytán a 

támadójuk ellen forduló és azok életét kioltó nők számára. A bizonyítékok 

körében ún. ’social context evidence’ 223  került bevezetésre, és az önvédelem 

szabályai is megváltoztak. Az volt a cél, hogy a büntetőbíróságok fogékonyabbak 

legyenek a női tapasztalatokra az általuk elszenvedett erőszak kapcsán, és 

megfelően tudják azokat kezelni a bíróságon. Ezeket a reformokat követő 5 évre 

született a Middendorp ítélet, ami ily módon jellemzi a joggyakorlat stagnálását a 

jogi reformok ellenére. A reformok között bevezettek egy köztes kategóriát, egy 

új tényállást, ami a provokációra való hivatkozás (jellemzően vádlotti védekezés) 

és az önvédelemre való hivatkozás közötti területet hivatott megragadni; ez volt a 

’defensive homocide’: „Úgy öl meg valakit, hogy abban a hiszemben van, hogy 

meg kell védenie magát vagy más személyt, azonban erre semmiféle ésszerűen 

elfogadható oka nincs/nem volt”224. 

Ami a szerzők szavával élve a legszívszorítóbb aspektusa az ügynek, az a 

folyamatos áldozathibáztatás; a gender narratíván belül a felek felelőssége körüli 

nemi alapú huza-vona megannyi feminista aktivizmus és publikált szakirodalom 

után. Mindez olyan kifejezésekben nyilvánul meg, mint pl. az eljárás során ’labilis 

fiatal nő225’-ként való hivatkozás az áldozatra. Ahogyan FitzGibbon és Maher 

kiemeli, az a diskurzív keret, ami lehetővé teszi ezeket a narratívákat sajnos nem 

újkeletű, a női tapasztalatok az általuk elszenvedett erőszakkal kapcsolatban 

hosszú ideje bagatellizált, félreéltett jelzőkkel írhatók le a büntetőbíróságokon. 

Ennek következtében a férfi intim partner erőszakot nagyon gyakran 

racionalizálják a bíróságon; a nők birtoklásának igénye és a megsértett férfiúi 

büszkeség túlhaladott, ódivatú nézeteit alapul véve. A nők ellenkezése, 

védekezése pedig alkalmat ad arra, hogy a bíróság a felelősséget újraossza a felek 

között, és az erőszakot kiegyenlítse. A szerzők által választott ügyben ennek 

köszönhető pl. hogy Jade viselkedését vették górcső alá az alapügyben. Jade 

ellenkezése azt jelentette, hogy képtelenség volt őt beszuszakolni az idealizált 

áldozat kategóriába a jogi narratíván belül. Ez a kényelmetlen kategórián 

kívülállás erősebb volt annál a ténynél, hogy Luke keze által halt meg, aki a 

halálos kimenetű eset során totálisan sértetlen maradt.  

A szerzők írásukban erősen támaszkodnak Judith Butler elsősorban Jelentős testek 

c. kötetében megfogalmazott értelmezési keretrendszerére. Butler segítségével, 

aki rávilágít a mindenkivel közös sérülékenységre, amiken másokkal együtt 

osztozunk, felismerték és rámutattak arra, hogy amikor a jog a partnerek közötti 

erőszak kérdését közelíti meg, akkor rendre egyszeri alkalmakkal operál, 

elkülönült esetekkel, akként, mint ami egy konkrét kapcsolat sajátja. Amikor az 

 
223 szociális kontextus feltárása és bizonyítékként való kezelése 
224 „the offence operated whereby a person who killed another person beleiving that their act was 

necessary todefend themselves or another person, but had no reasonable grounds for that beleife” 

FITZ-GIBBON – MAHER: Feminist Challenges to the Constraints of Law: Donning 

Uncomfortable Robes? 256.o. 
225 ’troubled young women’ 
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erőszakot ilyesfajta kontextusba helyezik, a felelősség kérdését a partnerek 

viszonylatában ítélik meg, ahogyan az a Middendrop ügyben is történt, elkövetve 

azt a hibát, hogy figyelmen kívül hagyják (nem képesek kezelni) az ilyesfajta 

erőszak rendszerszintű, engedélyező, nemi alapú és heteronormativ narratíváit 

(amik megalapoznak neki, amik nélkül nem lehet értelmezni őket). Adott ügyben 

az első fokon eljáró bíró nem tulajdonított jelentőséget a pár előéletét jellemző 

partnererőszaknak, sem az áldozat fokozott sebezhetőségének (éppen elhagyni 

készült a bántalmazót), és ennek következtében elfogadta a férfi félelemre 

alapozott védekezését, valamint a viszonosságot a halálos késelésben. A szerzők 

éppen ezért külön figyelmet szenteltek annak hangsúlyozására, és közzétételére, 

ahogyan az a szakirodalom alapján (itt a szerzők Martha Mahoney által 

’separation assault 226 ’-nak elnevezett jelenségre utalnak konkrétan) 

valószínűsíthető, hogy az áldozat kifejezett életveszélyben volt halála 

időpontjában, mivel a bántalmazó kapcsolatban a partnertől való eltávolodás 

szakasza a legérzékenyebb olyan tekintetben, hogy akkor várható, hogy a 

bántalmazó végérvényesen súlyt le. Más szemmel nézni, gender szemüvegen 

keresztül Jade történetére annyit jelentett a szerzők elmondása alapján, hogy 

direkt módon jóval alaposabban odafigyeltek az őt érintő részletekre, a férfival 

való kapcsolat sajátosságaira, ellentétben az alapítélet meghozóival, akik a nő 

vétkességét és közrehatását hangsúlyozták; az áldozatét, saját halálában. A 

feminista ítélet képes volt arra, hogy a hatalmi egyensúlytalanságot felmutassa a 

nemek között, ami olyan gyakori a ’defense homicide’ esetén.  

Judith Butler munkája, aki a jogban alkalmazott ún. idézési technikában227 rejlő 

hatalom működésére is felhívta a figyelmüket, értelmezési keretet kínált ahhoz, 

hogy a szerzők megértsék, hogyan erősíti meg és termeli újra egy-egy ítélet a 

nemi társadalmi kapcsolatokat és normákat, aminek során a nők elszenvedik az 

erőszakot, a férfiak pedig elkövetik azt. Ennél fogva Butler arra világított rá 

számukra, hogy minden ítélet természetét tekintve közösségi természetű 228 . 

Megítélésem szerint szükségszerű Butler-t eredetiben (publikált magyar 

fordításban) idézni ehelyütt. 

„Az autoritás, illetve a bíró (nevezzük őt „férfi”-nak), aki a törvényt működteti, a 

megnevezés erejénél fogva, nem személyesen hordozza ezt a hatalmat. Mint olyan 

valaki, aki sikeresen beszél a törvény nevében, nem eredeztetője a törvénynek, 

illetve a törvény hatalmának; inkább „citálja” a törvényt, utánanéz a törvénynek 

és megidézi, s a megidézés által újrakonstituálja a törvényt. A bíró tehát egy 

jelölőlánc közepette iktatódik hivatalába, a törvény címzettjeként és felidézőjeként, 

ahol a felidézés a törvény autoritásával ruházza fel őt. Mikor a törvény mint 

rendelet és szankció funkcionál, akkor olyan imperatívuszként működik, amely 

létrehozza azt, amit jogilag előír és védelmez. A törvényről beszélő 

 
226 MAHONEY, Martha (1991) Legal Images of Battered Women: Redefining the issue of 

separation. Michigan Law Review. Vol 9 issue 1 
227 „legal citation” 
228 ’collaborative’ 
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performatívum, ami leggyakrabban a jogi dikurzusban előforduló, a 

törvénykönyvben szereplő „kijelentés”, csak a már működő konvenciók 

halmazának ismételt újramunkálása révén működik. Ezen konvenciók pedig nem 

egyébből merítik legitimáló hatalmukat, mint saját ismétlődő felidézésük 

visszhang-láncolatából.”229 

„A performatív aktusok hatalmi beszédformák … a felhatalmazás és a büntetés 

hálózatában nyerik el értelmüket: általában ide tartoznak a bírósági ítéletek, a 

keresztelések, a beiktatások … olyan kijelentések, amelyek nemcsakhogy 

végrehajtanak egy cselekedetet, hanem kötelező erővel is felruházzák. (…) Fontos 

viszont megjegyezni, hogy nincs olyan szubjektumként leképezhető hatalom, amely 

végrehajt valamilyen cselekvést, hanem egy többszörösen megismételt 

cselekvésről van szó, ami maga a hatalom, a maga állandóságával és 

instabilitásával. (…) A bíró, amikor hatalmánál fogva érvénybe helyezi az általa 

megnevezett szituációt, mindig csak citálja az alkalmazott törvényt, s ennek a 

citálásnak a hatalma adja a performatív beszédaktus kötelező vagy valamivel 

felruházó érvényét. És, bár úgy tűnhet, hogy szavainak kötelező érvénye akarata 

erejéből vagy egy megelőző autoritástól származik, ennek inkább az ellenkezője 

igaz: a törvény citálásán át jön létre a bíró „akaratának” látható lenyomata, 

alapozódik meg a textuális autoritás elsőbbsége. A bíró beszédaktusa a 

hagyomány invokációján keresztül tesz szert kötelező érvényére; a kötelező érvény 

alapja nem a bíró szubjektumában, s nem is az ő akaratában keresendő, hanem 

abban a citáláson alapuló örökségben, amely lehetővé teszi, hogy egy ma lezajló 

„aktus” a kötelező érvényű konvenciók láncolatának kontextusában álljon 

elénk.”230  

„Ha egy performatív beszédaktus (pl.egy ítélet) átmenetileg sikeres, annak nem az 

az oka, hogy valamilyen szándék sikeresen vezérli a kimondás aktusát, hanem az, 

hogy ez az aktus korábbi aktusokat visszhangoz, és egy megelőző, hatalommal 

felruházott szokáskészlet ismétlésén vagy citáláson át halmozza fel autoritásának 

erejét. Ez tehát azt jelenti, hogy a performatív aktus annyiban „működik”, 

amennyiben az őt alkotó és mobilizáló komnvenciókra támaszkodik, s ugyanakkor 

el is fedi őket.”231 

Tehát az ítéletátírási projekt nem csupán a másfajta döntések lehetőségének 

felvillantásának tekintetében bomlasztó hatású, hanem abból a szempontból is, 

amit felszínre hoz nagyobb általánosságban az ítéletek létrejöttének mikéntjéről. 

Emlékezhetünk, Rackley érvelése is nagyon hasonló, amikor azt mondja, hogy a 

szakirodalmi ítéletek ereje és hatalmi potenciálja nyilvánvalóan nem a nem létező 

autoritásban rejlik, hanem abban, ahogyan feltárják a döntéshozatal folymatának 

korlátait és rámutatnak a mögötte meghúzódó döntéshelyzetek és választási 

lehetőségek sokaságára. 

 
229 BUTLER: Jelentős testek, 110.o. 
230 BUTLER: Jelentős testek, 213.o. 
231 BUTLER: Jelentős testek, 214.o. 
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A szerzők szerint, ami legjobban megnehezítette a joggal való munkálkodásukat 

az az, hogy a jogban egyfajta állhatatos, szívós ragaszkodás figyelhető meg 

megannyi elfogult viszonyuláshoz egyes témákban, amik mélyen érintik a nőket. 

A szerzők azért választották a Middendrop ügyet, mert meg akarták változtatni azt 

a gender narratívát, ami lehetővé tette, legitimizálta a Jade ellen elkövetett halálos 

erőszakot. Elmondásuk szerint arra az elméleti álláspontra helyezkedtek, hogy 

visszautasítják a jelenleg jogban elfogadott fikciókat a férfi erőszakról és az azt 

felmentő jogi narratívákat; visszautasítják az együttműködést ezeknek a 

fikcióknak az (újra)termelésében. Akként kezdtek el viselkedni, mintha ezek a 

fikciók nem is léteznének a partnerek közötti erőszakkal kapcsolatban, tehát nem 

tekintették őket magától értetődőnek, elismertnek és sokak által követendőnek.  

 

II.2.2.3. A Feminist Judgments kötet alkalmazása a jogi oktatásban 

Rosemary Auchmuty232 szövetségesnek és segéseszközként titulálja a könyvet, 

amit ő maga is alkalmaz Tulajdonjogi projektje tanítása során. Eképpen vall: „egy 

olyan társadalomban, ahol a nők formálisan egyenlőek ugyan, azonban a 

valóságban megannyi ártalmas és diszkriminatív gyakorlatnak vannak kitéve, 

feministaként fontosnak tartom, hogy a tanítványaim hathatós beteknitést 

kapjanak abba, ahogyan a jog adott esetben éppen megkreálja, vagy fenntartja 

ezeket a nem egyenlő bánásmódot megvalósító gyakorlatokat. A nehézség abban 

rejlik, hogyan lehet ezt megtenni?”233 A kihívás abban rejlik, hogy a vita tárgyát 

képező jogintézmény/jogkérdés viszonylatában a feminizmust kell a fókuszba 

helyezni oly módon, hogy ne tudjanak tiltakozni ellene vagy kibújni alóla. A 

hallgatók közül néhányan felesleges kitérőnek tartják feminista nézőpontokkal 

foglalkozni, vagy éppen nem tartják tudományosnak. Így a tény, miszerint egy 

főárambeli, neves kiadó jelentette meg a kötetet, segít a kétkedő, hitetlenkedő 

diákok meggyőzésében, hogy van létjogosultsága a joghoz fűzött feminista 

tartalmaknak. A kötet használatával kapcsolatban három nehézséget nevez meg; 

az első az ítéletek feminista volta, a szó mindenféle negatív konnotációjával 

együtt, a második, hogy tárgy-specifikus, így az adott 

jogterület/jogszabályhely/releváns jogi doktrínák ismerete nélkül nehezen 

használható, a harmadik pedig, hogy ítéletetek, amiknek olvasásához nincsenek a 

diákok hozzászokva. A professzor asszony kategorikus abban, hogy először 

tisztában kell lenni a joggal, azután lehet azt hatékonyan kritizálni. Jelenkori 

átfogó oktatási problémának tartja, hogy a diákok egy olyan oktatási közegben 

tanulnak, ahol többnyire tankönyvekből, ügyösszefoglalókból, kivonatokból 

készülnek fel. A tankönyvek rendre ignorálják a nők joggal kapcsolatos eltérő 

tapasztalatait, a rövidke összefoglalók teret sem hagynak erre. Eredeti iratokat 

pedig egyre kevesebbet olvasnak a hallgatók, semmiféle extra kutakodásra nincs 

 
232 AUCHMUTY, Rosemary (2012) Using Feminist Judgments in the Property Law Classroom. 

The Law Teacher. vol. 46 (227-238) 
233 AUCHMUTY: Using Feminist Judgments in the Property Law Classroom, 227.o. 
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szükségük, a tankönyv kizárólagos forrásként kezd előlépni. Ebből kifolyólag 

ésszerű következtetésként levonni, hogy nehézségekbe ütköznek, ha egy adott 

ítéletben az érvelést kell felismerni, vagy elképzelni annak a lehetőségét, hogy 

másképpen is lehetett volna dönteni ugyanazon rendelkezésre álló tények és 

adatok alapján. Érdekes meglátás, ahogyan Auchmuty azt írja, hogy a tankönyvek 

rövid ügyösszefoglalói miatt válnak a diákok pozitivistává234.  

Rosemary Hunter235 szerint a kötet a résztvevők véleménye alapján kiváló tanítási 

alapanyag, szépen demonstrálja, hogyan lehet feminista elméleti követeléseket és 

meglátásokat a gyakorlatba ültetni. Hunter szerint fontos megjegyezni, hogy 

kollektíven demonstrálja azt is, hogy a feminizmus nem monolitikus! Bizonyíték 

arra, hogy a feminista nézőpontok lehetnek egymással ütközők, versengők akár 

ugyanazon témában is. Jól látszik ez az ítéletekhez fűzött kommentárokban, 

amiknek egyik célja a dilemmák és eltérő megközelítések felvillantása. Kiemeli, 

hogy a feminista ítéletek kifejezetten alkalmasak arra, hogy beindítsák a kritikai 

gondolkozást, provokálják azt a bírói döntéshozatallal kapcsolatban, a döntések 

eshetőségére, esetlegességére rámutatva. Rá tudnak mutatni a bírók meggyőzés 

érdekében alkalmazott technikáira, a választási helyzetekre felhívni a figyelmet 

(tények kiválasztásánál például). Továbbá hangsúlyozni tudják a kapcsolatot a 

történet elmesélésének mikéntje és a minősítés, a jogi szankció között. A projekt 

rámutat a jogi doktrínák fejlődésének történetiségére, folymatára is, a különféle 

lehetőségekre a fejlődés útján.  

Erica Rackley236 az FJP projekt harmadik alapító tagja is arról számol be, hogy az 

átírt ítéleteket sikeresen alkalmazzák a jogi oktatásban, és a járulékos hasznokat 

részletesen kifejti. Kiemeli, hogy annak ellenére, hogy a diákok tanulmányaik 

során találkoznak eredeti szakmai dokumentumokkal (ítéletekkel is), az átlagos 

tantermi diskurzus a bíró személyét tipikusan kizárja a kritikából, mintegy 

elszeparáltan kezeli a döntéstől. A kötet segíthet rámutatni arra, hogy milyen 

fontos szerepe van a bíró személyiségének, perspektívájának az adott döntés 

meghozatalában. A gyakorlat behatóbb ismerete, a szubjektív elemekre való 

direkt odafigyelés a bírói függetlenség, semlegesség mítoszát így képes eloszlatni. 

A projekt praktikus demonstrációja annak, hogy egy másik bíró más döntéseket 

hozva, másra helyezve a hangsúlyt, más hozzáállássáal igenis jutahatott volna 

eltérő eredményre. Rackley Réasumé237 -t hivatkozza, aki megjegyzi, a diákok 

ahelyett, hogy amit a bíróság mond, szentírásnak vennék, egyfajta kritikai 

 
234 „those bare boxed case summaries make positivists of our students – the law is simply there, in 

condensed form, and all they have to do is learn and apply itt o reach the right result.” 

AUCHMUTY: Using Feminist Judgments in the Property Law Classroom, 232.o. 
235 HUNTER, Rosemary (2012b) Introduction: Feminist Judgments as Teaching Resources. The 

Law Teacher. vol 46 issue 3 (214-226) 
236 RACKLEY: Why Feminist Legal Scholars Should Write Judgments: Reflections On The 

Feminist Judgments Project In England And Wales 
237 „[i]nstead of taking much of what the courts say as given ... [the students] develop a much 

more critical mindset, having peeled away the layers of reasoning and the reconstruction of the 

facts and witnessed those building blocks being put together in a different way. Denise Re´aume: 

“The Women’s Court of Canada: The Virtues of Blending Theory and Practice” [unpublished] 
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hozzáállást sajátítatnak el, ahogyan az okfejtés egyes szintjeit szétbogozzák, és a 

tényeket újjászervezik; ezzel megtapasztalják, hogy ezeket az építőkockákat 

különféle módokon is össze lehet rakni. Rackley kitér arra is, hogy a diákok 

hogyan fogadják a módszert, ami a hatékonyságról tett testimónium.  Tapasztalata 

alapján, miután a feminista ítéletet elolvasták, teljesen új szemmel olvassák újra 

az eredeti döntést és másfajta kérdések merülnek fel bennük, nem csupán a 

végkimenetelt, hanem az eljárást illetően is. Sokkal könnyebben és világosan 

látják, hogy az eredeti ítélet megfogalmazója hol kapott szabad teret és milyen 

mértékben szerzett érvényt saját konzervatív agendájának. A módszer 

összességében plasztikusan képes rámutatni arra, hogy egyetlen bíró sem képes 

teljesen semleges pozíciót felvenni, azaz a semlegesség liberális hagyomány 

szerinti mítosza megdől.  

Anna Grear 238  szerint a joghallgatók körében az egyik legnagyobb hatású 

felismerések, miután a feministák által átírt ítéletekkel/a módszerrel 

megismerkednek, a tények bírói kezelésének gyakorlati vonatkozásai kapcsán 

jelentkeznek. Ilyen a tényállás kialakítása során előálló választási helyzetek 

mögötti személyes meggyőződés szerepe, és annak felismerése, hogy a legtöbb 

formalista bíróval szemben a feministák tisztában vannak saját 

meggyőződéseikkel, és tudják, mit tartanak értéknek. Ezáltal pedig munkájuk 

rávilágít arra, hogy az elkerülhetetlen bírói realitások (pl. össze kell állítani egy 

történeti tényállást a nyomozati anyagok és a vád alapján) tulajdonképpen mind-

mind választási helyzetek, amiknek eldöntését az előbbiek határozzák meg. Ily 

módon, a feminista ítéletátírók által alkalmazott tudatos elköteleződés az ügyek 

alternatív tény-olvasata mellett kihangsúlyozza a magyarázó/értelmező választás 

szerepét a bíráskodás gyakorlatában. Kurzusa – aminek ismeretanyagában 

szerepel a kötet - fontos hozadékának tartja, hogy a hallgatók a projekttel való 

megismerkedést követően meggyőződnek arról, hogy a feminista ítélet érvelése 

teljesen azonos módon a „nem feminista” ítéletekével: szakszerű, meggyőző, 

kényszerítő/parancsoló, alapos, mint a domináns jogi racionalitás talaján álló 

társaik. Felismerik, hogy a feminista szerzők valóban képesek meggyőző bírósági 

végtermékeket létrehozni szakszerű jogi érvelési képességeiknek köszönhetően, 

ami cáfolja a feministákkal szembeni gyakori sztereotípiát, miszerint 

irracionálisak, fegyelmezetlenek. Az ítéletírási projekt általánosabb értelemben 

vett hozadéka Gear olvasatában, hogy rámutat arra, mi az, ami látható és mi az, 

ami nem az érvelési folyamatban. Továbbá, hogy az intézményi korlátok ellenére 

alternatív kiindulási pontok sokasága létezik, eltérő számadások/leírások, és 

széleskörű ésszerű és részleteiben védhető jogi kimenetel239.  

 
238  GREAR, Anna (2012) Learning legal reasoning while rejecting the oxymoronic status of 

feminist judicial rationalities: a view from the law classroom. The Law Teacher. vol 46 no. 3  
239 GREAR: Learning legal reasoning while rejecting the oxymoronic status of feminist judicial 

rationalities: a view from the law classroom, 253.o. 
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Caroline Hunter az FJP-ben Helen Carr-ral együtt írt át egy közjogi döntés240t, s 

ez inspirálta arra, hogy a hallgatókhoz is eljuttassa valahogyan a módszert, a 

felismeréseket. Kollegájával, Ben Fitzpatrick-kel ennek köszönhetően reformálta 

meg az általuk közösen oktatott, jogfilozófia körébe tartozó ’Foundational issues 

in Law’ elnevezésű modult241. A modul célja egyebek között a jogról való kritikai 

számadások megismerése, amiben az FJP kiváló illusztrációkkal szolgál. Az 

oktatók célja az is, hogy láthatóvá tegyék az ítéletek szerepét a jogi oktatásban, 

különösen a jogbölcselet, jogelmélet felfedezése érdekében; mintegy az 

elméletnek gyakorlatban történő alkalmazásának mintapéldái. Azt szándékoznak 

demonstrálni, hogy az ítélet nem egy mechanikus narratívája annak, ahogyan az 

adott ügy megoldódik, hanem elméleti állásfoglalások sokasága.  Azt írják, hogy 

azzal, hogy megismerkednek az amerikai jogi realizmussal, alkalmuk van 

megismerni a „relevancia” jelenségének kritikájával a döntéshozatalban és feltárul 

előttük annak lehetősége, hogy néhány eset eldöntésében a jogon túli tényezők is 

döntenek. Ez a kritikai vonal tovább mélyíthető a feminista ítéletek világába való 

bevezetéssel. A hallgatók szembe találják magukat a ’jogilag releváns’ 

nyilvánvalóan különböző/eltérő konstrukcióival egy a Fellebviteli Bíróság (Court 

of Appeal) látszólag fair rutin, átlagos döntése kapcsán. Az ítéletátírói projekt 

bemutatását megelőzően a hallgatók kapnak egy általános bevezetést a feminista 

jogelméletekről (és a kritikai jogelmélethez való viszonyáról), már kezdetektől 

fogva tudatosítják bennük, hogy milyen gazdag a tárháza a feminista 

megközelítéseknek. Az oktatók a bírói szakma hazájukban (UK) mérhető nemi 

arányaival szembesítik a hallgatókat, és ezzel megalapozzák a kérdéskört; vajon a 

bíró neme befolyásol(hat)ja-e az ítélkezését, és ha igen, miben és milyen módon. 

A modul központi gyakorlati feladata az, hogy a hallgatóknak el kell dönteniük 

két ugyanabban az ügyben született ítéletről, amit a bírák neve (Brooke LJ és Hale 

LJ) nélkül kapnak meg, hogy szerzőjük nő vagy férfi, és meg kell mondaniuk, 

hogy mik azok a jellemzők, amik alapján erre a döntésre jutottak. A Parkinson 

jogeset 242  egy sikertelen sterilizációt követően megszületett fogyatékkal élő 

kisgyermek nevelési/gondozási költségeinek megtérítésére, vagyis az orvos-

szakmai hiba okán felmerülő kártérítési igényről szól. Az egyik bíró férfi, a másik 

Brenda Hale243 (Baroness Hale of Richmond), aki 2007 októbere óta az Egyesült 

Királyság Legfőbb Bíróságának elnöke (Supreme Court of the United Kingdom). 

A Parkinson ügy tárgyalásakor a fellebbviteli bíróságon munkálkodott, és ezen az 

ügyön kívül nem egy esetben bizonyította, hogy érvelése rendre feminista. Az 

oktatók azért ezt az ügyet választották, mert azon túl, hogy a mögöttes 

joganyaggal már találkoztak a hallgatók, illetve egy Erica Rackley által írt 

 
240 YL v Birmingham City Council and Others: Judgment 
241 CARR, Helen and DEARDEN, Nick (2012) Research-led teaching, vehicular ideas and the 

Feminist Judgments Project. The Law Teacher. vol 46, no. 3 (262-280) 
242 Parkinson v St James and Seacroft University Hospital NHS Trust [2002] QB 266. elérhető: 

https://swarb.co.uk/parkinson-v-st-james-and-seacroft-university-hospital-nhs-trust-ca-11-apr-

2001/  
243 HALE, Brenda bírónő a fellebbviteli bíróság (Court of Appeal) második női tagja volt 1999-től, 

majd a Law Lord-ok közé választották (Lord of Appeal in Ordinary) 2004-ben. 

https://swarb.co.uk/parkinson-v-st-james-and-seacroft-university-hospital-nhs-trust-ca-11-apr-2001/
https://swarb.co.uk/parkinson-v-st-james-and-seacroft-university-hospital-nhs-trust-ca-11-apr-2001/
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tanulmány is rendelkezésre állt a két döntés elemzéséről, az eset kiváló példája 

annak, hogyan lehet ugyanarra a jogkövetekeztetésre jutni más érveléssel, mást 

előtérbe helyezve, másra alapozva. A két döntés közül az a tapasztalat, hogy a 

diákok a Brooke LJ verziót tartják semleges-nek, és ehhez a semlegességhez való 

ragaszkodásuk az, amin nagyon nehéz változtatni. Az oktatók elgondolása szerint 

a Hale LJ változatban megjelenő pl. gyermekszületéssel kapcsolatos 

megjegyzések, a döntésnek plasztikussága az, amit nem tartanak helyénvalónak. 

Ez lehet leginkább idegen számukra. Az efféle tapasztalásuk remek kiindulótalajai 

olyan kérdéseknek, hogy van –e egyáltalán semleges ítélet, vagy, hogy Brooke LJ 

reakciója ugyanazokra a tényekre a gyermekszületés viszonylatában csupán egy 

maszkulinabb változat? Hunter és Fitzpatrick szerint ugyanez a gyakorlat 

működhet a Feminist judgments kötetben szereplő átírt ítéletekkel és eredeti 

’párjaikkal’ is, mint pl. az Etridge üggyel (átírta Rosemary Auchmuty, lsd. 

fentiekben részletes elemzését), amivel a hallgatók pl. más modul kapcsán 

mindenképpen találkoznak. Tapasztalatuk az, hogy az FJP által inspirált 

módszernek is köszönhető az, hogy egyes hallgatók kritikusabban kezdenek 

gondolkodni és ezt hasznosítják más kurzusok során is, ill. előfordul az is, hogy 

ők maguk is kipróbálják a módszert.  

Helen Carr és Nick Dearden nem oktatói, hanem egy távolabbi, stratégiai jellegű 

nézőpontból tekint az FJP-re és az abból táplálkozó oktatási anyagokra, amikoris 

úgy beszélnek róla, mint ami tartalommal töltheti meg a ’kutatás által vezérelt 

oktatási módszer’244 meglehetősen tág, képlékeny fogalmát. Miközben az RLT 

mibenlétéről faggatták 245  jogi oktató kollégáikat, előfeltevéseik igaznak 

bizonyultak; nincs közöttük egységes vélekedés, csupán egyéni személyes 

viszonyulások és még kevesebb tapasztalat, hogy hogyan kellene megvalósítani 

azt a gyakorlatban. Ezen felismerés által ösztönözve a szerzők azt gondolták, 

felhívják a figyelmet az FJP-re, aminek sikeres tantermi alkalmazásáról már sokan 

nyilatkoztak. 

 

II.2.2.4. Normatív elvárások a feminista elköteleződésű bíráskodáshoz - 

’Feminist Judging’ a mindennapos jogi gyakorlatban  

Hogy mi a különbség egy feminista és egy nem feminista ítélet között? Grear246 

megfogalmazásában a mögöttes kritikai tudatosság a liberális, hegemón 

racionalizmus korlátai vonatkozásában, azáltal, hogy különös érzékenységgel 

viszonyul a jog, a tények, a kontextus gendered dimenziójára. Hunter247 szavaival; 

a feminista kutatók által átírt ítéletek abban különböznek a valós ítéletektől, hogy 

implicit módon feminista jogelméletekre alapoznak, így nem egyszer a liberális 

jogfelfogás feminista kritikáját adják. Az ítéletek többsége a jogalanyokat 

 
244 research-led teaching, RLT 
245  CARR – DEARDEN: Research-led teaching, vehicular ideas and the Feminist Judgments 

Project  
246 Anna Grear, 2012:254  
247 Rosemary Hunter, 2012b 
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másoktól függő, kapcsolati viszonyokban létező, semmint atomizált, önérdektől 

vezérelt és versengő egyéneknek láttatja, és igyekszik egyfajta gondoskodás-etikát 

doktrínát alkalmazni a tradicionális, maszkulin jellegű ’jogi hierarchia’ típusú 

érvelés helyett. Néhány a liberális eszmerendszer dichotómia kényszerével száll 

szembe, ami az alanyokat vagy autonóm cselekvőként vagy védelemre szoruló 

sérülékeny áldozatként láttatja/kezeli. Ily módon azt bizonygatja, hogy az 

autonómia (és abból fakadó aktív cselekvőség) és sebezhetőség egymást nem 

kizáró fogalmak, mindkét minőség jelen lehet egyazon időben, ahogyan sok női 

tapasztalat azt alátámasztja. 

Saját elsődleges forrásokon alapuló kutató, elemző munkám elméleti hátterét a 

Feminist Judgment Writing projekt adja. Jómagam is felveszem a kritikus bírói 

talárt, aminek segítségével feminista nézőpontból vizsgálom és elemzem az 

ügyeket, eljárásokat, ítéleteket. Hunter gyakorlati javaslatai alapján igyekszem a 

bíráskodást feministaként értékelni azon iránymutatás alapján, amiket a 

projektben kidolgoztak. Első ízben összefoglalom Hunter írásai alapján, hogy mi 

szükséges ahhoz, hogy egy bíró bíráskodását feministának mondjuk, mi várható 

egy ilyen jelzővel ellátott szakembertől, illetve munkásságától. Az alábbiakban 

tehát azt mutatom be, miről ismerhető fel egy feminista bíró és ez alapján 

ítélete248. Fontos pontosan látni a normatív elvárásokat, hiszen a disszertációra 

szabott módszerem kulcsát adják; itt kerül bemutatásra, hogy feminista bíróként a 

bíráskodással, ítélkezéssel kapcsolatban megfogalmazódó szakmai kritikámat az 

egyes konkrét büntető ügyekben milyen mércék alapján fogalmazom meg. Azt is 

mondhatnám, hogy joggyakorlat elemzésem során a feminista szempontból 

ideáltipikus bírói működéshez (aminek elemei alább olvashatóak) képest negatív 

irányban eltérő bírói tevekénységre igyekszek rámutatni, illetve az annak való 

megfelelőséget kiemelni. Azaz az alábbi kritériumokat tartom követendőnek, ami 

ettől eltérően működik, azt aggályosnak és korrigálandónak tartom.  

Egy feminista bíró, egy feminista ítélet: 

▪ Felteszi a női kérdést, kiemeli a látszólag semleges értékekhez köthető 

gender implikációkat; 

▪ Meghallgatja és tudomásul veszi a nők történetét is, ezáltal a női 

tapasztalat is a jogi diskurzus részévé válik; tudatosítja, hogy a férfi 

tapasztalat nem egy semleges/természetes norma, hanem a valóságnak 

csupán egy olvasata; 

▪ Felismeri a nemekre eltérően vonatkozó implikációkat az elsőre 

semlegesnek tűnő értékmeghatározásokkor, ill. szabályozási eszközökben; 

▪ Tudatában van a sokszínűségnek, a különbségeknek pl. nő és nő között, 

ahelyett, hogy saját élettapasztalatára hagyatkozna; szolidáris a nőkkel (is) 

és tiszteletet közvetít irányukban, tiszteletben tartja egyéni döntéseiket; 

 
248 „normative claim about what might reasonably be expected of a feminist judge (…) what should 

a feminist judge do?” 



74 
 

▪ Az egyeduralkodó diskurzusokat elutasítja, mint amilyen a szexizmus, 

rasszizmus, hetero-normativizmus; 

▪ Elutasítja a sztereotípiákon alapuló feltételezéseket, igyekszik a 

gender/társadalmi nem alapján felmerülő elfogultságot felismerni és 

kezelni: 

✓ megkérdőjelezi a nők általanos, homogén kategóriájának jog általi 

konstrukcióját 

✓ elutasítja az általános, tucattörténeteket az általánosságban vett női 

tapasztalatról vagy viselkedésről  

✓ a nőkről köztudatban levő mítoszokat és sztereotípiákat 

kihívásként fogja fel, nem kezeli statikusként és igazságként  

✓ nem hagyatkozik sztereotípiákra, gender alapú feltételezésekre a 

nemek közötti különbségek terén  

✓ a jogi doktrínákban megjelenő gender/ társadalmi nem alapú 

elfogultságot felismeri es igyekszik feloldani 

▪ Osztály- vagy kultúrabeli, egyéb különbségekkel kapcsolatos 

elfogultságokat, saját előítéleteit igyekszik levetkőzni, azokra képes 

reflektálni 

▪ Az univerzális kategorizálást mellőzi, ahogyan az esszencialista 

kijelentéseket is, a fals dichotómiákat nem alkalmazza; 

▪ A gyakorlatban alkalmazza a ’feminist practical reasoning’ módszerét249, 

azaz a kontextusból kiindulva érvel és nem az absztraktból, annak 

érdekében, hogy minél részletezettebb és igazabb döntés szülessen. 

Ugyanis a tágabb kontextus lesz képes megmutatni, hogy adott 

jogszabálynak mik a hiányosságai, vagy akár azt, hogy miért nem 

alkalmazható adott esetben. Korábban kizárt, meg nem hallott 

tapasztalatokat (akár társadalomtudományi kutatásokra hivatkozik, 

közpolitikai elemzésekre, vagy nők által tett vallomásokra) tesz a jogi 

tudás részéve, amit későbbi ügyekben más bírók, ügyfelek is 

alkalmazhatnak majd; 

▪ Döntésének a felek mindegyikére való kihatását gondosan végiggondolja, 

igyekszik a női érdekek érvényesítésére is, a nemek közötti szubsztantív 

egyenlőség elérésére törekszik; 

▪ A klasszikus jogi értelmezésben oly meghatározó jogok közötti hierarchia, 

jogok összeütközése kérdés tipikusan maszkulin felfogása helyett egy 

többszörös felelősségi rendszert, a jogok egymás mellettiségének 

gyakorlatát igyekszik követni; 

▪ Az érdektelen, távolságtartó bíró mítoszát igyekszik lebontani.  

Mielőtt saját magam is megkísérlem a feminista bírói talár magamra öltését öt 

magyar jogeset kritikai elemzésenek erejéig, fontosnak tartom bemutatni 

Rosemary Hunter elemzését Marcia Neave ausztrál bírónő munkásságáról, akit a 

szerző több okból is feministának tart és ítélkezését mintaszerűnek. Kritikai 

 
249 lsd. hivatkozás Katherine Bartlett-re, In: Hunter, 2012b:38 
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jogelemzésem során mindvégig mérceként tekintek az ebben a tanulmányban 

megfogalmazottakra.  

Hunter meglátása az, hogy a bírónő lényegi változásokat ért el olyan ügyekben, 

amik feminista, gender szempontból érzékenyek, fontosak, pl. családon belüli 

erőszak, szexuális erőszak területén. Egyrészt általánosító megjegyzéseivel 

korábban meg nem hallott, el nem ismert társadalmi tapasztalatokat épített be a 

jogi diskurzusban. Másrészt több eset kapcsán képes volt rámutatni nemi 

elfogultságokra és azok eloszlatása érdekében fellépni. Munkájával hozzájárult 

ahhoz, hogy az általánosságban vett jogi tudás halmaza250 gyarapodjon. Képes 

volt több alkalommal oly módon elmondani történeteket, hogy a jogi szövegbe 

íródhatott bizonyos női életek valósága. Kezdetben, ahogyan akadémikusként azt 

megszokhatta, egyes kérdésekben a vonatkozó szakirodalomra, kutatásokra 

hivatkozott az ítéletek szövegében, egészen addig, amíg nem konfrontálták a 

bíróságon ezzel a módszerrel. Arra hivatkoztak, hogy nem releváns az ekörben 

kifejtett tartalom, valamint nem alkalmas arra, hogy bárki nyilatkozzon rá az 

eljárásban; így tulajdonképpen tartalmának mellőzését indítványozták. Erre a 

kihívásra válaszul nem tett többé utalást szakirodalmi hivatkozásra, csupán 

általános megjegyzésként adta elő őket, mint a bírói tudás autoratív kijelentései251, 

avagy köztudomású tények. Számos példája van annak, hogy oly módon 

igyekezett kontextualizálni az eljárás tárgyát képező tetteket, történéseket 

figyelemmel az egyéni résztvevők különös körülményeire, ahogyan más bíró 

társai nem látták szükségesnek. Az R v RGG ügyben egy hatvanas éveiben járó 

férfi két tinédzser testvérpárt szexuálisan abúzált éveken keresztül és a bírói 

tanácsból egyedül ő volt különös tekintettel arra, hogy az egyik lány epilepsziában 

szenvedett és hogy a szenvedése, több mint négy éven keresztül zajlott, ami 

fokozott érzelmi és fizikai következményekkel járt számára. Ily módon az áldozat 

saját történetének részletes, érdemi feltárásával bíró társai narratívái mellé tudott 

tenni egy azoktól eltérő narratívát, így a másik két bíró igyekezetét, amivel 

minimalizálni igyekeztek a bűntettet, képes volt ellenpontozni. Az R v Goodall 

ügyben sikerrel döntötte meg azon sztereotípiát, miszerint az esküdtek korábbi 

releváns élettapasztalata adott természetű ügyekben elfogultságot feltételez. 

Elérte, hogy a bíróság elfogadja, nem kell azt feltételezni, hogy aki korábban 

szexuális abúzus áldozata volt, az egy előtte hasonló tárgyban tárgyalt ügyet 

kevésbé előítélet-mentesen, részrehajlás mentesen képes megítélni, mint 

esküdttársai. Hunter a bírónő Giller v Procopets ügyét tartja a mintaítéletének, 

ami majdhogynem az összes feminista itéletírási technikát alkalmazza, amiket ő 

korábban elméleti fejtegetéseiben megnevezett. Az ítéletében mindent megtett 

azért, hogy Ms. Giller családi élethez való hozzájárulását – mint aki kizárólagosan 

 
250 „she told the story differently or expanded the law’s stock of common knowledge in a way that 

wrote the realities of women’s lives into the legal text” Hunter, 2013:417 
251 „having been challenged on this approach from a judicial perspective, she subsequently 

avoided references to research evidence and simply made general observations, as authorative 

statements of judicial knowledge” Hunter, 2013:406 
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felelős a háztartásért és a közös ikergyermekek neveléséért, gondozásáért – 

hangsúlyozza, volumenét és fontosságát kiemelje oly módon, hogy az ne 

maradjon alulértékelve Mr. Giller pénzügyi hozzájárulásához képest. Tette ezt 

ellenpontozásaként az első fokon ítélkező bíró hozzáállásának, aki igyekezett a 

férfi erőfeszítéseit túlértékelni, a nőét pedig minimalizálni. A bírónő nyilvánvaló 

célja volt a nemi elfogultság felülírása; tehát elkezdte Ms. Giller hozzájárulásának 

természetét nők valóságának konkrét példáira való hivatkozással felfedni. Ilyen 

korrekciós megjegyzései voltak az elsőfokú ítélet szövegéhez: ’olyasfajta 

konklúziót levonni, mint hogy Ms. Giller hozzájárulása nem volt olyan mértékű, 

mint ami a saját és lányai eltartásához elégséges lett volna, helyzetének olyasfajta 

leírása, ami egy házkörüli szolgát sejtet, nem pedig egy partnert. Ily módon 

jellemezni a közös élethez való női hozzájárulást másra nem alkalmas, minthogy 

degradálni ezt a szerepet, mivel nem alkalmas arra, hogy pénzügyi mérvécel 

meghatározható legyen.’ A bírónő külön hangsúlyt fektetett arra is, hogy 

nyilvánvalóvá tegye; a feleségnek az együttéléssel járó munkája még az átlagosnál 

is fáradságosabbként értékelendő, mivel folyamatos bántalmazásnak volt kitéve. 

A bántalmazó kapcsolatokról kijelentette – nyilvánvalóan feminista 

szakirodalomra alapozva -, hogy az nem csupán fizikai sérülésekkel mérhető, 

annak hatására állandó félelemben élt Ms. Giller, akinek amiatt is aggódnia 

kellett, hogy nehogy valamivel provokálja Mr. Giller-t és újra bántalmazza őt. Oly 

módon mondta el újra a kettejük közötti viszony alatt történteket, hogy a nő által 

elviselt sérelmek és hatásaik súlyát hangsúlyozta, és ezáltal a tárgyaló bíró 

törekvését, miszerint igyekezett ezeket minimalizálni; képes volt ellentételezni. 

Például, amikor a tárgyaló bíró egy konkrét fizikai sérülésre hivatkozott, a bírónő 

hangsúlyozta a sokkot, az érzelmi alárendeltséget és félelmet, amit Ms. Giller 

akkor érezhetett. Amikor a tárgyaló bíró igyekezett akként értelmezni a 

történéseket, hogy Ms. Giller a sérüléseiről való panaszkodást eltúlozza, és hogy 

Ms. Giller egy határozott nő, aki nem túlérzékeny, a bírónő azt mondta, hogy 

határozottsága és annak a várakozásnak való megnem felelése, hogy a sértések 

hatására gyávává válik nem inkonzisztens a félelem érzésével és azzal a mentális 

stresszel, amit az általa elszenvedett erőszak miatt átélt. Nem vonható kétségbe az, 

hogy egy ilyesfajta bántalmazás alanya félti a saját biztonságát. Tovább az a tény 

sem vitathatja el ezt a típusú félelmet és azokat a sérelmeket, amiket átélt, hogy 

nem járt orvosnál problémáival.  

Joggyakorlat elemzésem elsődleges nyersanyagát az ügyeket lezáró ítéletek 

szövegei adták, tehát primer források feldolgozására vállalkoztam. Az elemzés 

során úgy jártam el, hogy magam is felvettem a feminista bírói talárt, mint 

ahogyan a korábbiakban bemutatott FJP szerzői tették, és ebben a minőségben 

végeztem a kritikai diskurzuselemzést. Az én célom nem az volt, hogy az ítéletek 

teljes szövegét pontról pontra átírjam, hanem hogy az általam aggályosnak, ill. 

üdvözlendőnek tartott megállapításokra, észrevételekre, következtetésekre 

rámutassak, azoknál elidőzzek és kifejtsem feministának mondható érvelésemet; 

hogy szakmai véleményem szerint a bírói tevékenység miért problematikus, vagy 
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éppen figyelemreméltó. Ily módon kiegészítettem vagy átfogalmaztam a 

rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján tényállásokat, vagy a jogi 

minősítést kritizáltam (alternatívát kerestem és tárgyaltam), bírói kérdések 

létjogosultságát és jogi érvelések logikáját kérdőjeleztem meg, elavult jogi 

doktrínák alkalmazási lehetőségét és szükségét firtattam, a cselekmények tágabb 

szocio-kulturális kontextusát igyekeztem kidomborítani – ezáltal azok súlyát 

firtatni, rendszerszintű gyökereit tudatosítani. Az ítéletek szövegein túlmenően, 

alkalomadtán a tárgyalótermi diskurzusra is volt rálátásom. Elsősorban a bíró 

eljárása, az ügyhöz való hozzáállása volt a megfigyelés tárgya, a sértettekhez való 

viszonyulása, a tárgyalás vezetése során tanúsított magatartása. Ahol módom volt 

arra, hogy az ügyek kapcsán a média reakciójáról, a megnyilvánulások stílusáról 

is számot adjak, ott megtettem. Fontosnak tartottam ugyanis a szélesebb körben, a 

társadalomban megjelenő üzenet bemutatását is, hiszen azon túl, hogy egy-egy 

ítélettel a későbbi bűnelkövetésre is kíván ráhatással lenni a jogalkotó 

(nyilvánvalóan az elkövetéstől való tartózkodás elérése volna a cél), egy 

követendő és általánosan elfogadott értékítéletet is közvetít, ami a bíróságok 

autoritásánál fogva a társadalom tagjai számára hiteles forrásul szolgálnak. A 

média jelenléte egyes ügyek esetében azt is eredményezheti, hogy az eljárás 

rekonstruálásában a kutató segítségére is válhatnak, azzal például, hogy a 

tárgyalásokon való személyes jelenlét révén szerzett tapasztalataikat lejegyzik 

(ahogyan az önkéntes monitorozók), amiket a későbbi írásban rögzített 

jegyzőkönyvek már nem képesek megmutatni.  
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III. Nőkkel szembeni erőszak, mint közpolitikai és jogalkotási tárgy 

Magyarországon  

 

Jelen fejezet célja az, mielőtt a magyar bíróságok joggyakorlatának kvalitatív 

elemzésébe kezdenék,  hogy az olvasó megismerkedjen a hazai és nemzetközi 

aktuális közpolitikai, ill. szabályozási közeggel.  

A feminista elméletekben, ahogyan a nemzetközi közjogban is – emberi jogi 

védelem globális, ill. regionális (európai) instrumentumai által alkotott rendszer - 

a nőkkel szembeni erőszak témaköre a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenség, a 

társadalmi nemek közötti hierachia, alá-és felérendeltség szélesebb 

problémaköréhez tartozik. Azt is mondhatni, hogy ennek az állapotnak egy 

sajnálatos következménye. Ily módon a női egyenjogúság, a nőket (is) megillető, 

ill. nőket megerősítő jogok érvényesülésének tartománya, ami ezzel emberi jogi 

kérdés is. Valamint így válik a nőkkel szembeni erőszak (pl. családon belüli 

erőszak, szexuális erőszak szexuális – munkahelyi – zaklatás, kényszersterilizálás, 

női nemi szerv csonkítás, kényszer abortusz, prostitúció) anti-diszkriminációs 

kérdéssé, hiszen nemre való tekintet nélkül mindenkit megillet az emberi 

méltóság, az egyenlő bánásmód. A nőkkel szembeni erőszak elnevezés nem 

véletlenül létezik önálló kategóriaként. A nők által elszenvedett sérelmek 

specifikuma az a tény, hogy aránytalanul nagy arányban (mondhatni kizárólag) 

nők ellen követik el azokat és az, hogy férfiak követik el, össztársadalmi 

kontextusban értelmezhető  hatalmuknál fogva.  

A nők és férfiak össztársadalmi szintű nemi szerepei; munka világában, 

magánéletben, közszférában, ahogyan a médiában való megjelenésük (reklám, 

műsorok, filmek) is; mind-mind a nemek egyenlősége kérdéskör nagy ernyője alá 

vonható. A mindennapjaink valóságában igazolható, tapasztalható jelenségek 

között találjuk a nemek közötti jelentős bérkülönbségeket, az üvegplafon 

jelenséget, vagy a munkaerőpiaci szegregációt, vagy az alacsony számú női 

politikus és gazgasági vezetők kérdését (ezek kapcsán a kvóta viták), és ilyen a 

nőkkel szembeni erőszak jelensége is (ami egy összefoglaló kategória). Jelen 

dolgozat keretein belül hasznos ezzel az összefüggésrendszerrel tisztában lenni, és 

ilyen komplex módon elhelyezni a témát. Látni szükséges azt is, hogy egy állam 

hozzáállása a legáltalánosabb szinten a társadalmi nemekhez, a nemi 

egyenlőséghez, nagyban meghatározza viszonyulását a nőkkel szembeni erőszak 

témaköréhez. Az alábbiakban igyekszem rámutatni arra, hogy Magyarországon a 

politikai döntéshozók igyekeznek a nőkkel szembeni erőszak témakörét 

mindezektől szeparáltan kezelni, például a családon belüli erőszakot a lelki 

egészség felborulásaként, egyfajta mentális zavarként értelmezni, a családon 

belüli deviáns magatartásként kezelni 252 . Jellemző az is, hogy kifejezett 

 
252 (30/2015. (VII.7.) OGY határozat a kapcsolati erőszak eleni hatékony fellépést elősegítő 

nemzetközi startégiai célok meghatározásáról 
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tiltakozásuknak adnak hangot, amikor bármilyen módon a nemek közötti 

egyenlőséghez, a nemek közötti hierarchiához kapcsolnák a témát. Erre 

kifejezetten jó péda az Isztambuli Egyezmény több éve húzódó ratifikálásának 

indokolásai között szereplő közéletben hangoztatott érv, miszerint a döntéshozói 

olvasatban kizárólag nőkre fókuszáló egyezmény a gender ideológia beszivárgását 

hivatott elősegíteni, holott a gender-hez a nőkkel szembeni erőszakot nem 

lehetséges kötni.  

Ahogyan Krizsán és Roggeband (2019) megjegyzi, Magyarországon a nemi 

egyenlőség kérdése soha nem tartozott a politikai agenda magas prioritású pontjai 

közé. Ezzel szemben a nemi egyenlőség kérdésének depoliticizálása tapasztalható 

már a demokratizálódás korai éveitől, azaz valójában sem támogató, sem ellenző 

hangokat nem lehetett megfigyelni ebben a témában. A politikai diskurzus még a 

kifejezetten társadalmi nemekkel összefüggésben levő témákat is igyekezett 

gender semleges kifejezésekkel, nyelvezettel  megközelíteni, leírni.  

A nemi egyenlőség kérdését érintő közpolitika hazánkban a még regionális 

viszonylatban is relative gyengének mondható nőjogi mozgalomhoz is köthető253. 

Krizsán és Roggeband (2019) leírása alapján a mozgalmat alacsony számú, 

leginkább elit bázisú, fővárosi szervezetek alkotják, kevéske szervező és 

mobilizáló kapacitással. A mozgalom sokat diverzifikálódott az elmúlt években, 

alakultak olyan csoportok, amik szolgáltatást nyújtanak, vannak, akik 

tanácsadásra és társadalmi tudatosság növelésre specializálódtak, vagy 

kommunikáció fejlesztésén dolgoznak. A különböző szerveződések többé-

kevésbé kapcsolatban voltak/vannak egymással, mondhatni létezett és létezik egy 

network. A magyar kormányok soha nem támogatták rendszeresen (egy-két 

sikeres pályázat kivételével) sem financiális, sem intézményi szinten ezeket a 

szerveződéseket; inkább nemzetközi pályázatokon, vállalati adományozáson 

keresztül igyekeztek fenntartani magukat. Ma sincs ez másként.  

Közpolitikai intézményi keretek hazánkban nemi egyenlőség, nőjogok terén  

Krizsán és Sebestyén megjegyzi, hogy Magyarországon a nemi egyenlőséget 

érintő közpolitikai céloknak 2010-et követően egyfajta következetes nacionalista 

újrakeretezése történik. A népesség növelésének, a demográfiai mutatók 

javításának központi kormányzati célja jelentős kihatással van a nemi 

egyenlőséggel, nőjogokkal kapcsolatos diskurzus kereteire, valamint ennek 

mentén az intézményi átalakulásokra, policy értelmezésekre.  

A 2010-es kormányváltás 254  előtt létezett a A nők és Férfiak Társadalmi 

Egyenlősége Osztály a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban. Portfóliója az új 

kormányban átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyegyenlőségi 

Főosztályához. Jelenleg a Család-és Ifjúságügyért Felelős Államtitikárság létezik, 

 
253 Krizsán és Sebestyén, 2020-ra várható a megjelenés 
254 FIDESZ győzelem  
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mint kompetens szervezeti egység, azoknak a közpolitikai eszközöknek a 

kialakításában, amelyek nők életét befolyásolják, legalábbis ami a reprodukciós 

jogokat, a fizetettt munka és a családi feladatok összeegyeztetésével kapcsolatos 

intézkedéseket illeti. Ennek az osztálynak a munkája elsősorban a nők családon 

belüli szerepére, illetve leendő anyai feladataira összpontosít, ahogyan azt 

korábban a Családpolitikai Osztály tette.  

A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot, a nemek közötti egyenlőség 

kérdéseivel foglalkozó háromoldalú – állami, civil szervezeti képviselőkből és 

egyéni szakértőkből álló – konzultatív testületet 2010 óta nem hívták össze.  

Létezik egy Kormány határozat (1004/2010. (I. 21.) számú) a Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-

2021255, ami a mai napig hatályban van, a 2010 előtti kormány regnálása alatt 

lépett életbe. Az I. Intézkedési tervének megvalósításáról nem érhető el nyilvános 

információ, illeteve a Stratégia végrehajtására újabb intézkedési terveket nem 

dolgoztak ki.  

2005-ben kezdte meg munkáját az Egyenlő Bánásmód Hatóság, ami egy autonóm 

államigazgatási szerv, az emberi méltóság garanciális intéménye. Az Ebktv. 

elfogadásával és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felállításával a regnáló kormány 

uniós kötelezettségének tett eleget, az európai anti-diszkriminációs irányelveket 

(Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy 

etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról; Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a 

foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 

kereteinek létrehozásáról) ültetve át a magyar jogba. Munkája az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényen alapul. Anti-diszkriminációs jogot közigazgatási, tárgyalásos eljárás 

keretében érvényesítő hivatal. A törvényben meghatározott, ún. védett 

tulajdonságokon alapuló emberi jogi sérelmek orvoslására hivatott, amely 

tulajdonságok egyike a társadalmi nem. Tehát nemi alapú diszkrimináció 

sérelmével fogad panaszokat az érintettektől.  

2013-14 között az Országgyűlésben létezett egy Nők egyenlő esélyeivel foglalkozó 

albizottság az Emberi Jogi Bizottságon belül, ami azonban munkásságáról nem 

hagyott nyomokat. 2015-ben a Kulturális Bizottság albizottsága volt egy bizonyos 

Női méltóságért albizottság. Ezen albizottság feladatai közé tartozott a nők 

biztonsága érdekében fellépni, illetve a családon belüli erőszak témájában az 

Isztambuli Egyezmény ratifikációs munkálatainak előkészítése. Az albizottság 

nyilvánosan elérhető jegyzőkönyvei tanúbizonysága alapján a feladat a 

gyermekek korai gondozás éveire szolgáltatást nyújtó bölcsőde fejlesztési 

stratégia beszámolóinak megvitatása lett, míg más, nőjogi jellegű kérdés, mint 

 
255https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a10h1095.kor&targetdate=&printTitle=1095/2010.+%28IV.+

21.%29+Korm.+hat%C3%A1rozat&getdoc=1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000L0078
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a10h1095.kor&targetdate=&printTitle=1095/2010.+%28IV.+21.%29+Korm.+hat%C3%A1rozat&getdoc=1
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a10h1095.kor&targetdate=&printTitle=1095/2010.+%28IV.+21.%29+Korm.+hat%C3%A1rozat&getdoc=1
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amilyen a nőkkel szembeni erőszak kérdése; fel sem merült. Az albizottság 

működése a 2018-as választásokat követően véget ért.  

A Kormány 2012. februári határozatában rendelkezett az Emberi Jogi 

Munkacsoport életre hívásáról, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az 

emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil 

szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos 

szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi 

érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt. A Kerekasztalnak van egy 

Nők Jogaiért Felelős Munkacsoportja, aminek elnőke a Calád- és Ifjúságügyekért 

Felelős Helyettes Államtitkár (EMMI) és vannak állandó tagjai, illetve 

munkájában időnként résztvevő szervezetek. Megalakulása óta tevékenységéről 

nyilvános információ nem fellelhető.  

 

Nőkkel szembeni erőszak - Nemzetközi szabályozási közeg  

„A nemzetközi emberi jogi normák alapján a nőkkel szembeni erőszak 

témakörével kapcsolatosan az állami fellépés minimunkövetelményei az alábbiak: 

a nemzetközi emberi jogi dokumentumok ratifikálása; a nők egyenlőségének 

alkotmányos garanciái és a diszkriminatív jogszabályok hatályon kívül helyezése; 

kormányzati koordinációs mechanizmus működtetése; megfelelő tényeken alapuló 

közpolitikák és cselekvési tervek kidolgozása; hatékony jogszabályi keret 

kidolgozása; a nők elleni erőszak minden formájának kriminalizálása és az 

elkövető büntetőjogi felelősségre vonása; a szakemberek és hivatali tisztviselők 

tudatosságának és érzékenységének növelése; a civil szervezetek támogató és 

jogérvényesítést segítő szolgáltatásai számára források biztosítása; 

tudatosságnevelő és megelőző programok; a strukturális egyenlőtlenségek 

kérdésésvel való foglalkozás (közpolitikák értékelése és alapkutatások)”256.  

A nemzetközi szokásjog és egyezményes jog alapján az államoknak pozitív 

kötelezettségük van a nőkkel szembeni erőszak szembeni fellépésre. E 

cselekmények megelőzése, nyomozása, az elkövetők megbüntetése és az 

áldozatok számára jóvátétel biztosítása terén az államnak kellő gondossággal (due 

diligence) kell eljárnia257.  

Az ENSZ Főtitkára szerint 258  a nőkkel szembeni erőszak elleni hatékony 

fellépéshez elengedhetetlenek az egyértelmű politikák és jogi normák, melyek az 

erőszakot büntetni rendelik, az erős végrehajtó mechanizmusok, a jogalkalmazói 

kar, többféle szakma bevonása, továbbá a szoros együttműködés a 

 
256 Nőszervezetek észrevételei, 2012.  
257 Lsd. UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, és az Európa Tanács (ET) 

Egyezménye a nők elleni erőszak és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról 
258 A/61/122/Add.1 In-depth study on all forms of violence against women, Report of the 

Secretary-General 6 July 2006 
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nőcsoportokkal, civil szervezetekkel. Fontos a politikai akarat kinyilvánítása. „Az 

ENSZ előző, nők elleni erőszakkal foglalkozó különbiztosa megfogalmazásában 

azok minősülnek jó gyakorlatoknak, melyek tényleges változást hoznak és 

hozzájárultak egy olyan politikai légkör kialakításához, mely a nemi egyenlőség 

megteremtésének lehetőségét javította.”259 

A legfontosabb nemzetközi dokumentumok a területen az alábbiak (jelölve 

Magyarország csatlakozásának évét, a kihirdető jogszabályt, ahol ez releváns): 

▪ a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 

szóló ENSZ egyezményt (1979, New York), amelyet Magyarországon a 

nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 

1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről 

szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendelet hirdetett ki (továbbiakban: 

CEDAW), 

 

▪ a Gyermek jogairól szóló ENSZ egyezményt (1989, New York), amelyet 

Magyarországon a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. 

törvény hirdetett ki, 

▪ az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak 

elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye (2011, 

Strasbourg) (Isztambuli Egyezmény), 

 

▪ Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1450 (2000) számú ajánlása: A 

nők elleni erőszak Európában, 

 

▪ az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. számú ajánlása a 

tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről, 

 

▪ az ENSZ Nők Elleni Erőszak Felszámolásáról szóló Nyilatkozata (1993, 

New York), 

 

▪  a Nők IV. Világkonferenciájának Cselekvési Programját és 

Zárónyilatkozata (1995, Peking). 

 

Nőkkel szembeni erőszak szabályozása Magyarországon  

A fentiekben felsorolt, nemzetközi szabályozó közeget alkotó egyezményekhez 

Magyarország csatlakozott, az azokban foglaltak teljesítését vállalta, az időszaki 

monitorozó tevékenységek következtében időről időre visszajelzést és ajánlásokat 

kap az egyezmény gazdájától tevékenységére.  Az önként vállalt feladatok 

megvalósítására, az egyezmény céljainak elérése érdekében azonban 

 
259 Nőszervezetek észrevételei, 2012. 
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meglehetősen visszafogottan tevékenykedik. A tapasztalt hiányosságokra, 

félreértelmezésekre rendre kap bírálatot.  

Hazánkban mondhatni kizárólag  a büntető anyagi jogban testesül meg az állami 

fellépés a nőkkel szembeni erőszak területén, így különösen fontos annak 

minősége.  

Ahogyan azt a hazai nőszervezetek is kiemelik: „A nemzetközi emberi jogi 

standardok a nők elleni erőszakkal szembeni hatékony rendszer két alappillérének 

az áldozatok védelmét és  az elkövetők felelősségre vonását jelölik meg.”260 Ezzel 

szemben rámutatnak, habár a 2012-ben hatályba lépő Btk. tervezet indokolása 

utalt a Nemzeti Együttműködés programjára, ami hagsúlyt fektet az áldozatok 

védelmére, valamint valamennyi törvénytisztelő biztonságára, a bűnelkövetők  

számára visszatartó erejű büntetés kilátásba helyezésére; általános célja a 

férfierőszak női áldozatai tekintetében nem juthat érvényre. Azáltal, hogy a 

jogalkotó nem veszi figyelembe a nők elleni erőszak sajátosságait, a nők testi, 

lelki, szexuális védelme biztosítható261. 

A jogpolitikai célok hiányosságán túl, vagy éppen azokkal összefüggésben, 

ahogyan nőszervezetek kifogásolják262, hazánkban nem léteznek a nemi alapú 

erőszakkal foglalkozó szakemberek számára szisztematikus képzési programok, 

az ilyen tárgyú ügyekre szakmai protokollok (legyenek azok egészségügyben 

vagy jogalkalmazásban dolgozók). Az erőszak áldozatai számára fenntartott 

kríziskezelő központok (jelenleg ’családok átmeneti otthona’) különböző 

krízishelyzetben lévő emberek számára jöttek létre, soha nem működtek a női 

áldozatoknak szánt speciális szolgáltatásként. Működési módszereik gyakran nem 

felenek meg a nemzetközi normáknak és jó gyakorlatoknak ; nem az áldozatok 

biztonsága a prioritás, és a nők jogainak alapelve helyett a szociális, család- és 

gyermekvédelmi szolgáltatások alapelvei állnak a középpontban.  

 

Családon belüli erőszak: Büntető törvénykönyv 

Első alkalommal Magyarország 2012-2013-ban kriminalizálta a családon belüli 

erőszakot; kapcsolati erőszak 263  néven került a tényállás a büntető 

 
260 Nőszervezetek észrevételei, 2012. 
261 Nőszervezetek észrevételei, 2012. 
262 Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához, 2013. január  
263 Kapcsolati erőszak  

212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy 
egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy 
gyámoltja sérelmére rendszeresen 
a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, 
b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos 
nélkülözésnek tesz ki, 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el 
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törvénykönyvbe. Ezt követően 2015-ben született egy országgyűlési határozat 

(30/2015. (VII. 7.) a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti 

stratégiai célok meghatározásáról. Annak ellenére, hogy a szöveg rögzíti, a nőket 

érinti aránytalanul nagyobb mértékben a tényállás, annak strukturális-társadalmi 

okaira egyálalán nem reflektál, a nőkkel szembeni erőszak gyökereit nem köti a 

nemi egyenlőtlenség kérdésköréhez, ahogyan azt sem említi, hogy ez a nemi alapú 

diszkrimináció formája volna, egy nőjogi kérdés. Pont az ellenkezőjét erősíti, a 

női áldozatokat kiradírozva arra helyezi a hangsúlyt, hogy ez egy erőszakos 

bűncselekmény, ami a házasságot, családot és gyerekeket veszélyezteti.  

A kapcsolati erőszak Btk. törvényi tényállása megalkotását egy erős civil 

demonstáció előzte meg, mondhatni provokálta ki. Egy parlamenti képviselő 

nőket sértő közszférában történő megnyilvánulásai után Halász Pálma, az Élet,  

Érték Alapítvány vezetője magánszemélyként petíciót kezdeményezett, minek 

során több, mint 100 000 aláírás gyűlt össze, ami elég volt ahhoz, hogy képviselő 

nélkül parlamenti szavazást kezdeményezhessen a kérdésről. A Parlament 

kedvezőtlen fogadtatásán felháborodva jelentős interneten zajló (Facebook) 

mobilizáció eredményeképpen, jobboldali politikusok és politikus feleségek 

közbenjárásával a téma újra a Parlament elé került, ami ebben az esetben már 

majdnem tiltakozás nélkül megszavazásra került264. A Btk. módosításon dolgozó 

nőjogi szakértők, ativisták, akik Halász mellé az idő során felsorakoztak, leváltak 

és elhagyták a tárgyalóasztalt kiábrándultságukban. Az elfogadott tényállással 

nem voltak maradéktalanul megelégedve, a szakmai ellenvetéseiket tartalmazó 

’Jó, de még nem elég’ címet viselő dokumentum mindenki számára 

hozzáféthető 265 .  A magyar NGO-k a hatályos családon belüli erőszak 

szabályozást a mai napig nem tartják megfelelőnek a nemi egyenlőtlenségekre 

való reflektálatlansága miatt. A policy framing központi célja nem az áldozatok 

biztonsága, hanem a családvédelem, és súlyos gondokat indikálnak a 

jogszabályok gyakorlatban való alkalmazását illetően is.  

„A felhasználói tapasztalat azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló büntető és 

szabálysértési tényállások nem képesek megragadni a családon belüli erőszak 

jelenségének lényegét. Bár elvileg az általános tényállások alkalmazhatóak 

ezekben az esetkben is, mégis hátrányos helyzetbe kerülnek a bántalmazottak, 

mert nem az ő helyzetüket tükrözik az adott rendelkezések: közvetett 

diszkrimináció valósul meg. A jogalkalmazó csak egy-egy szeparált 

bűncselekményt vizsgál, amiből nem áll össze a bántalmazás folyamata. Mivel a 

 
a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett 
miatt három évig, 
b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság 
megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. 
264 Krizsan and Roggebond, 2019 
265 https://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2013-nane-patent-mona-ne-csbe-onallo-tenyallas-

2013jun5.pdf 

https://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2013-nane-patent-mona-ne-csbe-onallo-tenyallas-2013jun5.pdf
https://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2013-nane-patent-mona-ne-csbe-onallo-tenyallas-2013jun5.pdf
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jogilag megragadható epizódok jellemzően kisebb súlyúak, az egyes 

cselekményekért kiszabott büntetés is enyhe. A nők elleni családon belüli erőszak 

lényege pedig pont a két bűncselekménynek minősülő magatartást összekötő, azok 

hatását objektíve erősítő köztes időszak, a félelem, a rettegés, a szorongás, 

megaláztatás periódusa. Mivel az áldozatok maguk sem tudják a folyamatból 

elkülöníteni az egyes erőszak-eseteket, az igazságszolgáltatás aktorai viszont ezt 

várják el tőlük, gyakran az együttműködés hiányával is megvádolják őket az 

eljárás során. Az egyszeri esetek szeparált elbíráslása sokszor azt eredményezi, 

hogy nem tudnak különbséget tenni elkövető és áldozat között. Így, mivel a 

bántalmazott nem számolhat be az őt korábban ért bűncselekményekről, kontextus 

híján a jogalkalmazó támadásként értékeli a védekező cselekményt.”266  

Véleményük szerint a jogalkotó oly módon is dönthetett volna, hogy egy önálló 

törvényi tényállás megalkotása helyett az áldozatok hatékony védelme érdekében 

a családon belüli erőszak körébe sorolható bűncselekmények esetében minősített 

esetként kerüljön szabályozásra, ha a sértett az elkövető jelenlegi vagy volt 

hozzátartozója, egyéb partnere, vagy nevelése, gondozása, felügyelete, 

gyógykezelése alatt álló személy ill. a közte és a sértett fél között fennálló egyéb 

hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el a cselekményt.  Még ilyen 

módon is hatékonyabban lehetett volna az ide tartozó cselekmények 

komplexitását a jog világában értelmezni.  

Hasonlóan kritikusak a megelőző távolságtartásról szóló törvény267 -nyel is, ami 

szerintük 268  nem nyújt hatékony, azonnali és hosszútávú védelmet az 

áldozatoknak, mivel a távoltartást a rendőrség csupán 72 órára és a bíróság is 

csupán 30 napra rendelheti el, a további hosszabbítás lehetősége nélkül, továbbá 

bizonyos kapcsolati formákban élők (pl. intim partnerek, volt élettársak) esetében 

nem alkalmazható. Alaptalan kezdeményezése viszont szabálysértésnek minősül.  

 

Családon belüli erőszak: Közpolitikai megfontolások 

Hazánkban a közpolitikai téma, a jogalkotás mögötti társadalmi probléma 

megközelítése a nemzetközi gyakorlattal, normákkal, javaslatokkal, 

szakirodalommal ellentétes módon az, hogy a családon belüli erőszak egy 

családokat, gyermekeket veszélyeztető probléma, amit ily módon  az általános 

szociális védelmi rendszerben lehet és kell kezelni. A döntéshozók 

értelmezésében az erőszaktevés, bántalmazás lokációja az elsődleges kiinduló 

pont és nem maga a bántalmazás, mint büntetendő cselekmény-együttes. A 

bántalmazó és bántalmazott közötti felelősség megosztása egyfajta bagatellizálás, 

ami családi konfliktussá degradálja ezt a két, egymással alárendelti viszonyban 

álló felek közötti (leginkább tartós) folyamatot.  

 
266 Nőszervezetek észrevételei, 2012. 
267 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 
268 Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához, 2013. január  
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Ennek a felfogásnak megannyi káros hatása van. Ezek közül néhány: 

▪ A bíróságok és gyermekvédelmi hatóságok nem tulajdonítanak kellő 

jelentőséget a családon belüli erőszaknak a gyermekelhelyezési és láthatási 

ügyekben, ezért nagyon elterjedt a kényszerláthatás, amikor a gyerekeknek 

kapcsolatban kell maradniuk a bántalmazó szülővel, azok a nők pedig, 

akik nem teszik ezt lehetővé, ismétlődő bírságokat kapnak, végül 

börtönbüntetés is várhat rájuk, új Btk. „kiskorúval való kapcsolattartás 

akadályozása269” tényállás alapján270.  

▪ A Felek között mediációs lehetőségről beszél a távoltartásról szóló 

törvény271.  

▪ Nem léteznek állami fenntartású kifejezetten női menedékhelyek, ezek 

helyett családok átmeneti otthonába küldik az otthonukból elüldözött 

nőket, olyan krízisotthonokba, ahova a legkülönfélébb okok miatt kerülnek 

rászorulók272.  

▪ Amikor 1,16 Milliárd forintot különít el a kormány krízisközpontok 

fejlesztésére, illetve szakemberek képzésére kapcsolati erőszak 

áldozatainak védelmére, a központi pénzek elosztásával a Családbarát 

Ország Nonprofit Közhasznú Kft-t bízzák meg 273 .  Az évtizedek óta 

áldozatokkal foglalkozó civil segélyszervezetek állami támogatás nélkül és 

párbeszédből kitiltott státuszban végzik tovább önkéntes munkájukat.  

 

Nőmozgalom és közpolitika Magyarországon 

A családon belüli erőszak közpolitikákkal foglalkozó szakirodalom hangsúlyozza 

a nőmozgalmak szerepét és az állami szereplőkkel való párbeszéd kialakítására 

szolgáló stratégiáikat ahhoz, hogy a progresszív/fejlődő változások természetét 

megértsük 274  (2019:10). Figyelem illeti az egyes autonóm női csoportokat a 

változások előidézésében, érdemes figyelni a közpolitikák befolyásolására 

 
269 BTK 210. § (1): Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása: Aki a hatósági határozat alapján 

nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat 

kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság 

kiszabását követően is önhibájából akadályozza, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 
270 Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához, 2013. január  
271 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény II. fejezet 3.§ (5) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a 

bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, 

konfliktuskezelő lehetőségekről. 9.§ (4) A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat 

meghozatalát követő huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú 

hozzátartozó esetében a gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat és a bántalmazót 

felkeresni és velük segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet 

megszüntetése érdekében intézkedni.  
272 Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához, 2013. január  
273 https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-egymilliard-forint-a-kapcsolati-eroszak-ellen-kuzdo-

kriziskozpontokra 
274 Krizsan and Roggeband, 2019 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-egymilliard-forint-a-kapcsolati-eroszak-ellen-kuzdo-kriziskozpontokra
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-egymilliard-forint-a-kapcsolati-eroszak-ellen-kuzdo-kriziskozpontokra
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-egymilliard-forint-a-kapcsolati-eroszak-ellen-kuzdo-kriziskozpontokra
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alkalmas csatornákat, amiket használni tudnak (2019:11) A szerzők kutatása arra 

mutat rá a Közép-Kelet Európai régióban, hogy a nőmozgalmak, habár 

erősségüket tekintve igen sokszínűek, a családon belüli erőszak területén 

főszereplői a közpolitikai reformoknak. A nőjogi szervezeteknek központi és 

integráló szerepe van a folyamatokban. Facilitátori szerepüknél, tevékenységüknél 

fogva képesek a nemzetközi normák hazai kontextusba való helyezésére, elérve 

ezzel, hogy a nemzetközi gyakorlatok megjelenjenek a hazai gyakorlatban is. 

(2019:12) A CEE régióban a nemzeközi befolyás, hatás, mint a progresszív 

politikai reformok kulcsszereplője, széles körben kutatott téma. Az 1989-es 

rendszerváltásokat követően a poszt-kommunista országok nagyon hamar 

integrálódtak a globális emberi jogi rezsimekbe, közöttük értve a nőjogi 

terrénumot. A nemzetközi intézmények és normák kiemelkedő szerepe a régióban 

a családon belüli erőszak területén is evidencia számba megy. (2019:13) Többek 

között emiatt is nagyon fontos a nemzetközi közeg, szabályozási tér ismerete és 

felvázolása. Ahogyan ugyanolyan fontos a hazai nőmozgalomról, civil női 

érdekérvényesítő, áldozatvédelmi szervezetekről is beszélni, amik a haza 

közpolitika és ennek hatására történő jogalkotás és joggyakorlat alakítására 

képesek. Nem véletlen, hogy jelen disszertáció szerzője is egy, a hazai civil 

szférában tevékenykedő, erőszakot elszenvedett női áldozatoknak jogi segítséget 

nyújtó szervezet, a Patent (monitorozó) progjamját és kiadványait fő forrásai 

között tartja számon. A szerzők azt írják, hogy a progresszív közpolitikai 

változásokra kedvezően ható nemzetközi befolyás megannyi befolyásoló 

mechanizmuson keresztül érhető tetten, ami mind akörül kering, hogy a hazai 

nőjogi tanácsadók kapacitása hogyan bontakozik ki/mutatkozik meg annak 

érdekében, hogy ezeket a normákat mennyire, milyen mértékben és minőségben 

tudják közvetíteni /tárgyalási alapul behozni (2019:14). 

Magyarországon a mai napig nem létezik egységes nemi egyenlőséget garantáló 

vagy nőkkel szembeni erőszakot kezelő szabályozás. Az állam nőpolitikai 

aktivitása mindig is alacsony volt és eseti jellegű, Magyarországon a politikai 

életben szereplő nők száma tartósan alacsony, a kormány és a nőjogi civil 

szervezetek közötti párbeszéd mindig is ad hoc jellegű volt. A Beijing 

folyamathoz való csatlakozás hozott némi fejlődést a közpolitikák ezen területén 

az 1990-es évek közepén, majd egy újabb hasonló hullám a 2000-es évek elején 

az Európai Uniós csatlakozással. A közpolitikai lépésekről mégis inkább az 

mondható el, hogy visszafogottak és az implementáció mindig késlekedik (lsd. a 

CEDAW report megállapításait 2013-ből). 

A nőmozgalom mindig is igyekezett az állami szereplőkre hatással lenni, 

jogalkotást segítő módon, amennyiben tárgyalóasztal mellé kerültek hivatalos 

fórumokon, illetőleg egyéb lobbitevékenységgel (nemzetközi szervezetek 

monitoring eljárásában alternatív jelentések készítése). Az együttműködés mióta 

ilyenről beszélhetünk, mindig is ad hoc jellegű volt és leginkább konkrét kérdések 

kapcsán merült fel. Napjainkban az állam szinte egyáltalán nem ismeri el, hogy 
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van szerepük, létjogosultságuk, szakértelmük az állami feladatok ellátásában275. 

Semmiféle formális konzultációs mechanizmus nem létezik az elmúlt években 

sem nemzeti, sem helyi szinten. Azok a nőjogi szervezetek, amik évtizedek óta 

szolgáltatást nyújtanak az áldozatoknak, nemzetközi szabályozásra és jó 

gyakorlatokra épülő szakmai tudást halmoztak fel, semmiféle állami támogatást 

nem kapnak tevékenységük ellátására.   

Munkájuk során szüntelenül a nemzetközi jó gyakorlatokat kutatják, a nemzetközi 

szabályozásban történő változásokat, újításokat követik nyomon és ezeket 

igyekeznek becsatornázni a hazai gyakorlatba. Közpolitikai jellegű, 

nyilvánosságra hozott szakvéleményeikkel, nemzetközi szervek számára készített 

árnyék jelentéseikkel igyekeznek rámutatni a hazai gyakorlat hiányosságaira, a 

tényleges állapotok bemutatására. Áldozatsegítő munkájuk mellett a társadalmi  

tudatosság növelésére, a szakemberek képzésére irányul. Kiadványaik 

szakmaisága, a külföldi szakirodalom naprakész ismeretén alapulva hasznos 

tájékozódási forrás lehet mindenki számára. A jelenlegi hazai helyzetről 

elmondható, hogy tevékenységükkel az állam által nemzetközi egyezmények 

aláírásával vállalt kötelezettségeket látják el, állami támogatás nélkül.  

Magánvád/magánindítvány kívánalma 

Az anyagi jogi igény érvényesítésének akadályai pedig az alábbiakban foglalhatók 

össze. Azon túl tahát, hogy a büntetőjogi tényállás hiányosságai folytán nem 

képes a jelenséget megfelelően megfogni, még ennek érvényesülése sem 

garantált.  

Számos családon belüli és szexuális erőszakkal összefüggő bűncselekmény esetén 

elvárás az áldozat aktív részvétele az eljárás megindításában, ami ellentétes a 

nemzetközi ajánlásokkal. Az aktív részvétel lehet a magánindítvány kívánalma (az 

áldozat olyan nyilatkozatának megkövetelése, melyben az elkövető felelősségre 

vonását kéri), vagy a magánvádas eljárás. A hatályos Btk. személy elleni 

bűncselekmények fejezetében tárgyalt tényállások közül közül 13-ban írnak elő 

magánindítványt az eljáráshoz, s ezek közül 9 olyan bűncselekmény típus, 

amelyet az esetek többségében nők ellen követknek el, elsősorban 

párkapcsolatban. Ezek:  könnyű testi sértés,  szexuális erőszak alapesetei, 

szexuális zaklatás, magánlaksértés, zaklatás, magántitok megsértése, 

kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsületsértés, a hozzátartozó 

sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. A 2012-es Btk. Tervezet 

indokolásában ez áll: a magánindítványra való büntethetőség jogpolitikai indoka  

egyes esetekben a bűncselkmény nem kiemelkedő tárgyi súlya, amikoris az állam 

a sértettre bízza annak eldöntését, hogy akarja-e az elkövető büntetőjogi 

felelősségre vonását. A civil szervezetek véleménye az 276 , hogy ennek 

kinyilvánításával a nők azt az üzenetet kapják, hogy ők nem fontosak, az ellenük 

 
275 Llsd. Krizsán és Sebestyén, 2019 
276 lsd. Nőszervezetek észrevételei, 2012.  
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elkövetett erőszak mellékes cselekmény.  Mint írják;  „a szexuális erőszak során 

minden áldozat halálfélelmet él át.  A fizikai erőszak után az áldozatok nagy része 

poszt-traumás stressztől szenved. Ezek az esetek semmiképp nem minősíthetők 

kisebb tárgyi súlyúnak. A nők elleni erőszak áldozatai számára fenntartott 

jogsegélyszolgálatunk tapasztalata az, hogy a magánindítvány kívánalma a 

gyakorlatban visszatartja a nőket a jogérvényesítéstől, egyrészről a bántalmazótól 

jövő megfélemlítés, zsarolás, fenyegetés miatt, másrészről a járulákos anyagi 

teher okán. Ezért javasoljuk a családon belüli erőszak esetkörébe tartozó 

bűncselekményeknél a magánindítvány törlését.„  

Az Isztambuli Egyezmény277  szerint az államoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

fizikai erőszak, szexuális erőszak, kényszerházasság, női nemi szerv  csonkítás, 

kényszerített abortusz és kényszersterilizáció nyomozása, illetve a büntetőeljárás 

lefolytatása nem függhet kizárólag az áldozat nyilatkozatától vagy feljelentésétől. 

Az államoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy az eljárások akkor is folytatódnak, 

ha az áldozat a vallomását vagy feljelentését visszavonja, illetve együttműködését 

beszünteti. A hazai nőszervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy a nők elleni 

erőszak tárgyában elfogadott 52686. számú ENSZ közgyűlési határozat is kiemeli, 

hogy elsődlegesen az eljáró hatóságok felelőssége  a büntetőeljárás indítása és ez 

a felősség nem hagyható az erőszakot elszenvedő nőkre278.  

Jogos védelem279 

A szexuális erőszakra vonatkozó szakirodalom szerint a szexuális támadást 

elszenvedő emberek halálfélelmet élnek át az erőszak közben, és erre  vagy 

lebénulással vagy külső szemlélő számára eltúlzottnak vélt védekezéssel 

reagálnak. Ennek a valós helyzetnek jogszabályszövegbe vagy joggyakorlatba 

emelése az áldozatok védelme érdekében szükséges volna. A jogos védelemre 

hivatkozás gyakori a bántalmazottak esetében, akik több éves bántalmazást 

követően okoznak sérülést bántalmazójuknak, vagy ölik meg őket. Fontos 

adalékra hívják fel a figyelmet a nőszervezetek, miszerint érdemes tanulmányozni 

az ENSZ Közgyűlése által 1997-ben elfogadott ’Modellértékű stratégiák és 

gyakorlati intézkedések a nők elleni erőszak megszüntetésért a bűnmegelőzés és a 

bűnügyi igazságszolgáltatás területén’ című dokumentumot280. Az ebben szereplő 

 
277 18. cikk —Általános kötelezettségek 

4.  A szolgáltatások nyújtása nem függhet attól, hogy az áldozat kész-e feljelentést vagy 

vallomást tenni az elkövető ellen. 
55. cikk — Kérelemre és hivatalból induló eljárások 

1. A részes felek gondoskodnak arról, hogy a jelen Egyezmény 35., 36., 37., 38. és 39. 

cikkével összhangban meghatározott bűncselekmények esetében a nyomozás vagy a 

vádemelés ne függjön teljes mértékben az áldozat bejelentésétől vagy panaszától, ha a 

bűncselekményt részben vagy egészben a részes felek területén követték el, továbbá 

biztosítják, hogy az eljárások akkor is folytatódhassanak, ha az áldozat visszavonja 

állítását vagy panaszát. 
278 Nőszervezetek észrevételei, 2012.  
279 Btk 
280 https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/document/unodc-model-strategies-and-practical-

measures-elimination-vaw-field-crime-prevention-and-cr 

https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/document/unodc-model-strategies-and-practical-measures-elimination-vaw-field-crime-prevention-and-cr
https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/document/unodc-model-strategies-and-practical-measures-elimination-vaw-field-crime-prevention-and-cr


90 
 

stratégiák alapján az államoknak biztosítaniuk kell, hogy az erőszak áldozatainak 

jogos védelmére való hivatkozását, különösen a bántalmazott nő szindróma 

fennállása esetén az ellenük folyó büntetőeljárás, valamint a büntetéskiszabás 

során figyelembe vegyék. 
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IV. (Büntető) Ítéletírás, mint mesterség Magyarországon  

A brit ítéletátírási projekt nyomán szükségesnek tartom az ítélkezés (különösen az 

ítélet szövegének megírása) folyamatáról, annak technikájára kitérni a hazai jogi 

szakirodalomban fellelhető források alapján. Jelen fejezetben olyan magyar 

szakirodalmi írásokat mutatok be, amik a határozatszerkesztési folyamatról, a 

bírók előtt álló kihívásokról, a velük szemben támasztott elvárásokról szolgálnak 

információval. Kifejezetten a gyakorlati életben előforduló problémákról, 

mindennapi bírói ítéletszerkesztési, ítéletírási munkafolyamatot tárgyaló írásokat 

kerestem.  

Alakiság, objektív fogódzók   

Ahogyan azt a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának a „Határozatszerkesztés” 

tárgykörben 2014. évben végzett elemzés megállapításairól készített összefoglaló 

véleményében olvashatjuk: „érdemes elidőzni azon, hogy vajon miféle 

útbaigazítást kapnak a bírók, miféle standardoknak kell megfelelniük (…) az 

ítélkezési folyamatban a jogi keretek betartása valójában mit jelent? Mihez 

igazodva, hogyan gondolkodnak a bírók, amikor ítéletet hoznak? Saját személy 

értékítéletük, szubjektív meglátásaik a világról hogyan, milyen módon törnek 

felszínre, hogyan képesek befolyásolni a minősítést, a jogi érvelést (…) 

A bírósági határozatokon nem kérhetők számon a szépirodalmi művekre jellemző 

követelmények, az azonban vitathatatlan, hogy a határozatszerkesztés 

„intellektuális jellegű alkotótevékenység281.” 

Láthatjuk, hogy a bíró személyes világlátásának szerepe nem csupán feminista 

elgondolásokban, és nem csupán angolszász jogrendszerek vonatkozásában 

központi téma. Napjaink bírói előtt is ott áll a kérdés, hogyan gondolkodnak, 

szubjektív meglátásaik hogyan jelennek meg bírói munkájukban. Ez a kérdéskör 

egy állandó önreflexiót kíván meg. Amennyiben a cél az elfogulatlan, felek 

valóságát felelősséggel feltáró, nem sztereotípiákban gondolkodó, nem 

leegyszerűsítő, nem egyéni saját tapasztalatra  támaszkodó ítélkezési munka.  

A bírói ítéletírási feladatra már a hetvenes évek elején Nagy is használja az 

alkotás szót. „Az „alkotás” megjelölés azt is alá kívánja húzni, hogy itt sok 

tekintetben valóban „teremtő”: a múltat rekonstruáló és a jövőt – az elítélt sorsát- 

meghatározó, felelősségteljes tevékenységről van szó.282”  

Nincs könnyű helyzetben az, aki a jogi szakirodalomban ennek a nagyon is 

speciális alkotótevékenységnek a mikéntjére, mesterségbeli fogásaira kíváncsi. 

Kifejezetten azokra az aspektusokra, amik leginkább a szépírók mesterségéhez 

vannak közel és nem a jogászemberéhez. A magyar viszonylatra az a jellemző, 

hogy csekély számú hivatalos, és elsősorban technikai jellegű szakmabeli 

 
281 Kovács, 2006 In: Határozatszerkesztés 2015: 4 
282 Nagy, 1974:86 
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segítséget találunk határozatszerkesztés témakörében, amik jogtechnikai 

iránymutatások inkább, mondhatni a jogszabályoknak való megfelelés gyakorlati 

útmutatói. Azt mutatják be, hogyan kell (és nem szabad) a formailag szabályos 

ítéleteknek kinézniük, azonban nem segítenek abban, hogyan kellene elkezdeni, 

hozzálátni, megfogni a bírói/ítélkező szerepet, hogyan kellene harmadik 

személyként rálátni a problémára, kontextusba helyezni a rendelkezésre álló 

tényeket. Nem szólnak a különféle érvelési technikákról, amikkel a jogi minősítést 

legitimizálhatnák, arról sem, hogyan lehet kizárni és hangsúlyozni, milyen 

alapelvek mentén mérlegelni az ütköző érdekeket, illetve, hogy vannak esetek, 

amikor volna lehetőség a tágabb kontextushoz tartozó szakirodalom 

tanulmányzozására. Ezekből a segédletekből az tűnik ki, hogy a tartalomnál, az 

érvelésnél fontosabb, hogy a bírák egységesen hivatkozzák a jogszabályhelyeket, 

vagy, hogy nyelvtanilag helyesen legyen egyeztetve alany és állítmány. A 

gyakorlati útmutatók nagyban hagyatkoznak a mögöttes anyagi, eljárásjogi 

szabályok jogszabályhelyeinek szövegére – gyakran csupán megismétlik azokat – 

pl. a szerkezeti egységek meghatározásakor, vagy amikor a szükséges tagolásokra 

hívják fel a figyelmet. Általánosabb jellegű szövegszerkesztési, retorikai jellegű 

kérdésekre nem térnek ki. Ezek a munkák nem alkalmasak arra, hogy 

érvelési/meggyőzési technikákról, következtetések levonásának fontosságáról, a 

releváns tények kiválasztásának menetéről és azokból egy koherens történeti 

tényállás megalkotása folyamatáról írjanak. Vagyis, magáról az ’ars’-ról 

szóljanak, tulajdonképpen a szakmai (jogtechnikai) követelmények részletesebb 

magyarázata helyett. Tudományos jellegű munkákat a határozatszerkesztésről, 

mint ami a bíró mesterségének igen fontos része/alkotóeleme; keveset találunk. 

Ahogyan Nagy is írja, már 1974-ben: 

 „Annak ellenére, hogy a büntetőbírói ítélet kérdései az eljárástudomány egyik 

alapvető problémakörét érintik, meglepő, hogy a kérdésnek milyen kevés irodalmi 

feldolgozása van… a vonatkozó irodalom legjellemzőbb vonása, a prakticista-

pozitivista, túlzottan gyakorlatias jelleg.”283  

„A bírói ítélkezéssel foglalkozó azon munkák, amelyek elsősorban normatív-jogi 

megközelítéssel tárgyalják az ítéleti döntéseknek a problematikáját, általában 

nagyon kevés figyelmet fordítanak arra, hogy a döntés alapját képező 

gondolatmenet, ezen belül az egész ítéletalkotási folyamatot, mint pszichikus 

jelenséget, s az ítéleti döntéseket kialakító gondolkodást, mint logikus 

tevékenységet elemezzék. A kérdés kutatásában ennélfogva csak a legutóbbi 

időben érvényesült az a felfogás, hogy a bírói döntéseknek előzménye a sajátos, 

nagyon differenciált, komplex jellegű gondolkodási, akarati tevékenység.” 284 

„A bíró sajátos jogismerési kötelezettségéhez tartozik nézetünk szerint az 

ítélkezési technika ismerete is (...) a büntetőítélkezés színvonalának emeléséhez 

 
283 Nagy, 1974:56 
284 Nagy, 1974:58 
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feltétlenül szükséges az ítélkezési technika, a  döntés és az érveléselméletének és 

gyakorlatának az eddiginél sokkal szélesebb körben való oktatása is.” 285 

Annak ellenére, hogy ezek a sorok majdnem öt évtizede lettek papírra vetve, mai 

nappal változtatás nélkül egyetérthetünk a tartalmával. Azt hiszem, ez azt is 

mutatja, hogy a területre időszerű volna odafigyelni. Ahogyan Nagy is javasolja, a 

jogi oktatásban volna ajánlatos kezdeni.  

Időről időre egyes jogalkalmazók, bírák szükségét érzik, hogy gyakorlati 

tapasztalataikat szélesebb szakmai közönség elé tárják, így mégis nyílik csekélyke 

lehetőség arra, hogy néhány közelmúltbeli határozatszerkesztést – kifejezetten 

büntetőügyekben – középpontjába helyező írást ehelyütt számba vegyek.  

Elsőként azonban a Kúria közelmúltbeli jogegységesítő fejlesztései körében 

készített elemzések kiemelkedő, fontos megállapításait szándékozom bemutatni. 

A jogelemző csoportok (2014-ben és 2015-ben a büntető kollégium területével 

kiegészülve) a Kúria döntéseit (mindhárom kollégium) elemezték, és kizárólag a 

határozatok szerkezete, nyelvhasználata, nyelvhelyessége szempontjából 

vizsgálódtak. Megállapításaik és javaslataik kizárólag technikai jellegűek voltak, a 

legátfogóbb cél pedig a jövőben a jobb közérthetőség és egyfajta egységes forma, 

külalak elérése. A jogszabályhelyek, különféle egyéb rövidítések, kerülendő és 

alkalmazandó kifejezések listázásán túl visszatérően hangsúlyozták a 

többszörösen összetett mondatok 286 , a felesleges idegen szavak és kifejezések 

indokolatlan és értelmezést zavaró használatát, kiemelve a bonyolult 

mondatszerkezeteket és hibás nyelvtani egyeztetéseket287. Egy általános érvényű 

megfogalmazás: „A magyar nyelv szabályainak megtartása, a magyaros, 

korszerű, az élő nyelv fejlődéséhez alkalmazkodó stílus valamennyi bírósági 

határozat szerkesztésénél elvárható követelmény.” 288  Illetve egy másik, ami a 

hibákra, a tévutakra hívja fel a figyelmet: „Mindezek miatt kiemelkedő jelentőségű 

a határozatok meggyőző ereje, amelyet a döntés érdemi helyessége esetén is 

gyengíthet a nyelvileg hibásan megformált, bonyolult mondatokkal tarkított 

szövegezésű és/vagy szerkezetileg nehezen áttekinthető, indokolatlan mértékben 

részletező, kellőképpen nem magyarázott jogtételektől hemzsegő határozat.”289 Az 

eltérő egyéni bírói stílusokról, eltérő fogalmazói képességekről kevés szó esik, 

hiszen a hangsúly egészen máshol van. „A szóhasználat, a stílus, sőt gyakran még 

 
285 Nagy, 1974:127 
286  „A felsoroltaknál súlyosabb hibának tartjuk a többszörösen összetett, főként az alárendelt 

tagmondatokból álló mondatok gyakori használatát. Ez a közérthetőség szempontjából akkor is 

kifogásolható, ha a többszörösen összetett mondat nyelvtanilag hibátlan. Gyakran használnak a 

határozatok „pöffeszkedő” mondatszerkezeteket.” Határozatszerkesztés 2015: 7 
287„gyakoribb és jellemzőbb a nehézkes, körülményes mondatszerkesztés, a rossz szóhasználat, a 

nyelvhelyességi, egyeztetési hiba. Mindezek miatt sokszor a határozatban szereplő okfejtés 

érthetetlenné, követhetetlenné vagy esetleg félreérthetővé válik. Nincs egységes írásmódja a 

dátumoknak, számneveknek, tulajdonneveknek, rövidítéseknek és hivatkozásoknak, sőt gyakran 

még egy határozaton belül sem egységesek ezek az írásmódok.” Határozatszerkesztés 2014:5  
288 Határozatszerkesztés 2015: 6 
289 Határozatszerkesztés 2015: 4 
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egy mondat szórendje is lehet egyéni ízlés kérdése, nem lehet, és nem is szabad 

mindent szabályozni, de fel lehet hívni a figyelmet a visszatérő hibákra, 

körülményes szerkezetekre és apró stílustalanságokra” 290 . A formai hibákon, 

javítandókon túlmenően a tartalom megszerkesztése kapcsán is tesznek néhány 

megjegyzést.  „A határozatszerkesztés módszertanában ezért kiemelkedő 

fontosságú az érvek és ellenérvek ütköztetése, az indokok logikus, koherens 

rendszerben való megjelenítése, a világos okfejtés. A bírósági határozatokkal 

szemben – valamennyi szinten – alapvető követelmény, hogy azokat gördülékeny, 

igényes, egyúttal közérthető stílusban fogalmazzák meg, a határozatok ne 

tartalmazzanak nyelvhelyességi hibákat.” 291 

A segédlet, javaslatcsomag nem zárja ki a szakirodalmi hivatkozások lehetőségét 

sem, tehát egy szélesebb értelmezési keret alkalmazhatóságát: „A bírói 

gyakorlatra és a jogirodalmi álláspontokra 292  konkrétan, szabatosan kell 

hivatkozni, viszont a lánchivatkozásokat el kell kerülni. A jelenleg többségben lévő 

sematikus hivatkozásokkal szemben, a jövőben nem hiányozhat a bíró szellemi 

eszköztárából a megkülönböztetés technikája sem.”293 Sajnálatos módon erről a 

szellemi eszköztárról semmi további részletezés nem található, nem lelhető fel.  

 

Eszencia, szubjektív elemek 

 „az ítélet képzetek asszociációja filozófiai értelemben” 294 

„Az eseti büntetőítélkezés szociológiai megközelítése elsősorban azért célszerű, 

mert az egyedi büntetőítélet létrejöttében, kialakulásában is számos olyan tényező 

van, amely szociológiai jelenségként is vizsgálható és értékelhető.” 295 

Az ítéletek szubsztanciáját tekintve, amire igyekszem a figyelmet fordítani, az a 

bíró személyén keresztül az ítélkezésbe áramló/beépülő társas/társadalmi 

viszonyokról jelenségeiről való vélekedés. Bemutatni azt, hogy gyakorló bírók, 

joggal foglalkozó elméleti szakemberek hazánkban is látják a bíró 

szubjektumának szerepét. Azonban az ebben rejlő veszélyekkel és lehetőségekkel 

behatóbban nem foglalkoznak, elemző munkával nem kutatják jellemzően 

következményeit. Amit pl. angolszász berkekben dolgozó feminista szerzők 

megtesznek, addig jellemzően a hazai, inkább leíró, mint kritikai jellegű 

 
290 Határozatszerkesztés 2015: 6 
291 Határozatszerkesztés 2014:5  
292  „Más kérdés, hogy azokban a ritka esetekben, amikor olyan dogmatikai elvek kifejtése 

szükséges, amelyeknek hiányzik az elméleti alapvetése, vagy nincs gyakorlata, és az adott 

jogszabály rendszertani vagy történeti értelmezése indokolt, akkor bizonyos jogirodalmi munkák 

idézése elkerülhetetlen. Ez viszont csakis a forrás pontos megjelölésével, a szerző nevének, a mű 

címének, a kiadó nevének, a kiadás évének és a pontos oldalszámnak a feltüntetésével lehetséges.” 

Határozatszerkesztés 2014:11  
293 Határozatszerkesztés 2014:11 
294 Nagy, 1974:59 
295 Nagy, 1974:34 
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szakirodalom nem jut el. Ezen okból is tartom hasznos vállalkozásnak egy ilyen 

irányba elmozdulni a joggyakorlat elemzés területén. Miután a felismerés 

megszületett, tovább gondolkodni és feltérképezni, milyen következményekkel 

jár, és milyen lehetőségeket tartogat a tény, hogy a bírói szubjektum 

nyilvánvalóan megjelenik az ítélkezésben.  

Király ezt írja: „Balga dolog volna tagadni a bíró személyiségének befolyását a 

döntésre. Minden egyéni mű, ilyen az ítélet is, magán viseli az alkotó 

egyéniségének a jegyét. Nem mindenkiben lakozik egyforma megismerő erő, 

azonos tulajdonságok és képességek az igazság felismerésére. A bíró tudatát és 

érzelmeit a külvilág, a társadalmi környezet táplálja.  A gondolkodás törvényei 

egyetemesek, ezeknek mindenki alá van vetve, ezért értjük meg egymás 

gondolatait, és képesek vagyunk azokat kontrollálni. A bíró érzelmei és gondolatai 

tehát épp annyira egyediek, mint amennyire kollektívak is, és ilyen az ítélete is” 
296 

Nagy Lajos egymástól elhatároltan, de ugyanakkor összefüggéseiben tárgyalja az 

elsőfokú ítéletalkotási tevékenység szakaszait, ezen belül a büntetőítéletet, mint 

jogintézményt, az irodalomban addig nem alkalmazott módon. Nála ez egy jogi 

keretek között megvalósult, gnoszeológiai, pszichológiai, logikai szempontból 

vizsgálható folyamat és ennek a megvizsgált tényezők által meghatározott 

eredménye az elsőfokú büntetőítéletet. A szubjektív elemek jelenlétét mindvégig 

felszínen tartja könyvében, több ízben azonban leszögezi, hogy nincsen módja 

arra, hogy munkájában külön kitérjen rájuk. „Az ítéletalkotásra a bíró személyére 

közvetlenül ható, társadalmilag is meghatározott tényezőkre a munka nem tud 

kitérni” 297 . Az alábbiakban nyilatkozik meg a szubjektív elemekről és azok 

„kordában tartásáról”: „Kétségtelen, hogy a szubjektív elemek – a bíró személyes 

tulajdonságai – nagymértékben hozzájárulnak az ítéleti döntéseket kialakító 

folyamatokhoz.”298 

„A bíróban végbemenő gondolkodási folyamat szubjektív jellegű feltételeit 

illetően (…) amik a konkrét ügyben eljáró bíróra személy szerint jellemzőek (…) 

nem elhanyagolhatóak, mert a modern pszichológia álláspontja szerint az ember 

személyiségének minden irányú, tehát gondolkodási, és cselekvési funkcionalitása 

és tevékenysége a személyiség egészének dinamikus összreakciója.299”  

„a bíró is ember, ezért az ítéletalkotás bonyolult folyamatában fontos szerepet 

játszanak az emberi tényezők, a bíró személyisége, pszichés jellemzői is, melyek 

meghatározzák a bírói meggyőződést, ami a helyes ténybeli következtetésekhez és 

a megalapozott tényálláshoz vezet.”300 

 
296 Király, 1972:296, 278 
297 Nagy, 1974:97 
298 Nagy, 1974:64 
299 Nagy, 1974:120 
300 Háger, 2018:47 
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Dolgozatom középpontjában a nemek viszonylatában felismerhető megítélésbeni 

különbségek, elfogultságok, és az ezek hatására aggályosan alkalmazott 

jogtechnikai eszközök, bírói döntések állnak. A témában elenyésző számú hazai 

kortárs szakirodalmat találtam. Fázsi és Stál publikációja kritizál kifejezetten 

gender alapú sztereotípiákon alapuló érvelést, amit az általuk egyre gyakrabban 

tapasztalt „meggyőző erőt nélkülöző bírói szubjektivizmus” körébe sorolnak301. Az 

általuk ezt alátámasztandó összegyűjtött esetek közül az alábbi érvelést 

választottam: „A városi bíróság a megrontás bűntette és a kitartottság bűntette 

miatt indult ügyben a vádlottra nézve egyértelműen terhelő tanúvallomásokat 

azért vetette el, mert az üzletszerűen szexuális szolgáltatások nyújtásával 

foglalkozó nők esetében „életmódjuk alapján szavahihetőségük erősen 

megkérdőjelezhető, vallomásukra tényállást alapítani nem lehet302”. Ez az eset 

kiváló példa szerintük arra, hogy a vallomások hitelt érdemlőségének megítélése 

igen gyakran teljesen szubjektív alapokon nyugszik, ami szükségszerűen 

jelentősen csökkenti a bíróság ítélkezésének társadalmi elfogadottságát. Az idézett 

esetben „csupán” amiatt nem adott a bíró az egyes tanúk szavára, mert szubjektív 

módon, saját személyes értékítélete alapján úgy határozott, hogy az általuk 

folytatott életvitel erkölcstelen. Hozzáteszem, ez egy nemiségen, gender-en 

alapuló elfogultság, ún. gender bias, ami téves összefüggéseket generált a bíró 

fejében, és hatalmi pozíciójánál fogva tulajdonképpen jogi ténnyé lényegült. 

Fontos megjegyezni, hogy az ítéletet a megyei bíróság hatályon kívül helyezte, 

remélhetőleg ennek okaként a tanúk szavahihetőségének megítélése kritikája is 

megjelent. 

Az alábbiakban két nagyobb problémakört emelek ki az ítélkezési, ítéletírási 

folyamatból, amiket a bírók előtti kihívások közé sorolok. Olyasfajta 

diszkrecionális hatáskör manifesztálódik ezek mögött az első olvasatra tisztán 

eljárásjogi kérdésnek tűnő feladatok mögött, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

elsősorban az önkényesség veszélye miatt. Az egyik a tényállás 

rekonstruálásának, a másik a köztudomású tényekre való hivatkozásnak a 

szabadsága. Külön kiemelésük indoka az, hogy a feminista ítéletátírási projekt 

tapasztalatainak tükrében mindkettő lehetőséget nyújt a személyes elfogultságok 

érvényre juttatására, ennélfogva az ítéletek elemzése során módszeresen vizsgálni 

szükséges adott ügyben az alakulásukat.  

 

A bírói narratíva szerepe 

A legszembetűnőbb stratégia, amit a brit ítélet(át)írási projektben szinte az összes 

ítéletíró alkalmazott az általuk szisztematikusan észlelt hiányosság nyomán, a 

történet újra elmondásához való ragaszkodás; ennek igénye és megvalósítása. A 

tények összefüggéseinek újraírása oly módon, hogy gondos figyelemmel vannak 

 
301 Dr. Fázsi, Dr. Stál, 2012: 10 
302 Dr. Fázsi, Dr. Stál, 2012: 10  
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azok mondandójára is, akiket elhallgattattak, nem szólaltattak meg, vagy 

mellőztek. A szerzők különösen fontosnak tartották ezt, mivel evidenciaként 

kezelték azt a körülményt, hogy a történet „tálalása” valós kihatással van az ügy 

kimenetelére.  

A magyar kontextusban a történet újraírásának igénye nyomán jutottam el a 

magyar jogrendszerben a büntető ügyek tényállásának feltárása, fontossága, 

kihívásai témakörhöz.  Így a tényállás szerepét, ami nem más, mint a bíró 

narratívájának leképeződése, külön vizsgáltam a magyar határozatszerkesztés 

irodalma alapján, ill. a magyar ítélkezési gyakorlatban. Az FJP során, ahogyan azt 

már korábban jeleztem, hangsúlyozásra kerül az, hogy mennyire fontos a múlt 

rekonstruálásának mikéntje, azaz a történeti tényállás összerakása, 

megfogalmazása, és az a körülmény is, hogy ebben a bírónak milyen természetű a 

mozgástere. Igyekeztem a fellelhető magyar szakirodalmat faggatni a kérdésől. 

Arra akartam választ kapni egyrészt, hogy milyen eligazítás, útmutatás létezik, ill. 

van –e bárminemű gyakorlati segítsége a bíróknak a tényállás megállapításához, 

másrészt pedig, hogy ezen cselekményük közben milyen jellegű kihívásokkal kell 

szembenézniük. Igyekeztem rámutatni továbbá arra, hogy milyen módon lehet 

tetten érni a gender bias beszűrődését ebbe a látszólag pusztán jogtechnikai 

feladatban, a saját elfogultság következtében hogyan kap egy-egy 

cselekménysorozat nemi elfogultságokkal terhes olvasatot.  

’Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének elvei és gyakorlata’ c. 

melléklet szerint a „történeti tényállás az elsőfokú ítélet gerince. A bűnösség 

kimondásának, a jogi minősítésnek, sőt az egyéb ítéleti rendelkezéseknek is 

ténybeli alapját jelenti”.303 Súlya és fontossága elvitathatatlan. A segédlet alapján 

soha nem tartalmazhat olyan megállapításokat, mint „feltehetően”, „valószínűleg” 

illetve „hozzávetőleg” ez vagy az történt. A tényállásba csak kétséget kizáróan 

bizonyított tények kerülhetnek. A bíróság a feltevéseit nem rögzítheti, nem 

közölheti. Értelemszerűen nem tartalmazhatja a tényállás a szakértők vagylagos 

vagy ellentétes álláspontját, a vádlott személyiségét érintő, az üggyel össze nem 

függő negatív megállapításait. A tényállásnak tartalmaznia kell minden olyan 

tényt, amelyből a bűnösség kimondásának, a cselekmény jogi minősítésének, az 

ítélet egyéb rendelkezéseinek a helyessége (a kívülálló számára is) ellenőrizhető. 

Nagy Lajos a ténymegállapításra, mint szubjektív tükörképre hivatkozik. „A 

konkrét ügyben hozott ténymegállapítás, mint a múltbeli, egyedi cselekményről 

alkotott, bebizonyított, adekvát tükröződés az alapja ugyanis az ítélet további 

részeinek: a bűnösség elbírálásának, és a minősítésnek, illetőleg, amennyiben a 

bűnösség megállapítható, a büntetés kiszabásának.”304Azzal kapcsolatban, hogy a 

rendelkezésre álló tényekből és információból melyekkel dolgozik tovább a bíró, 

azt írja: „az ügyre-tartozás kérdése csak magát a megismerés szükségszerű és 

elegendő kereteit érinti. A bírót nem köti semmiféle jogi vagy erkölcsi szabály 

 
303 31. oldal 
304 Nagy, 1974:137 
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abban, hogy magukat a valóságban megtörtént tényeket az igazságot tükrözően 

hogyan, milyen értékelés alapján rekonstruálja. Az ügyre-tartozás megállapítása 

értékelő, latolgató, megfontoló, „mérlegelő” folyamatos gondolkodási folyamat 

eredménye” 305 Ez a fajta megközelítés mindenképpen hangsúlyozandó és azt 

gondolom, megérett arra, hogy reneszánszát élje napjainkban a jogászképzés, 

bíróképzés folyamán/berkeiben. Azt, hogy erre mekkora szükség volna, Háger 

tanulmánya is bizonyítja, aki az ítéleti tényállás megalapozottságával 

kapcsolatban már a jogalkalmazási problémákat mutatja be. Láthatóvá igyekszik 

tenni írásával, hogy a büntetőeljárási törvény elemzett kisebb része kiterjedt, 

szerves kapcsolatban van a törvény általános szabályaival, valamint egyes különös 

normáival is.  Ahogyan írja: „A tényállás helyes megállapítását érdemben 

befolyásolja a bizonyítás törvényessége, alapossága, a megfelelő pervitel, mint 

ahogy a bizonyítékok perrendszerű, helyes értékelése, így maga a bírói 

meggyőződés is.  A tényállás megállapítás, a bírói döntés sohasem értelmezhető 

kizárólag jogtechnikai, objektív szempontok szerint. Meghatározóak ugyanis más 

tudományágak elvei is. Az igazság filozófiai fogalma, vagy a logika törvényei 

fontos határkövei a törvényes bírói döntéshez vezető útnak, mely során nem lehet 

figyelmen kívül hagyni lélektani szempontokat sem. Hiszen az ítélő bíró maga is 

ember, szubjektuma, meggyőződése elválaszthatatlan az ítéletétől.”306 Dr. Fázsi és 

Dr. Stál is fontosnak tartja, hogy a tényállás megállapításának gyakorlati 

nehézségeiről beszéljen, amikor a büntető ítéletírás kultúrájának szentel egy írást. 

Ahogyan írják „az 1973. évi I. törvény 163. §-ának (4) bekezdése szerint a 

határozat indokolása tartalmazza a tényállást, és a bizonyítékok értékelésével 

számot ad arról, hogy a bíróság azt miért állapította meg. E törvényi 

rendelkezésből következően a bizonyítékok értékeléséből annak kell kitűnnie, hogy 

a bíróság miért az adott tényállást látta megállapíthatónak. Ez a rendelkezés a 

törvényes ítélkezés egyik legfontosabb garanciális szabályának tekinthető a 

következők miatt. A bizonyítékok szabad értékelésének eljárásjogi alapelve utat 

nyithat a bírói önkénynek, a tényállásnak a vád, illetőleg a bűnösség 

megállapítása igényéhez igazodó vagy ellenkező irányú, de mindenképpen az 

objektív valóságtól eltérő megállapításának. Ezért a törvényben megszabott 

kötelessége a bírónak, hogy az ítélet indokolásában fejtse ki, a megállapított 

tényeket miért, milyen bizonyítékok alapján fogadta el valónak; miért találta 

szükségesnek további bizonyítékok beszerzését, vagy miért nem fogadta el a 

szakvéleményt. (…) Másképpen fogalmazva: az ítélet indokolásának ebben a 

körben a ténymegállapítások alapjául szolgáló bizonyítékok értékelésére kell 

kiterjednie.” 307 

 

A köztudomású tények ingoványos terepe 
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A projekt résztvevői, az alkalmi ítéletírói szerepkörbe helyezkedő tudományos 

szakemberek, kutatók fontos érdemi kritikát fogalmaztak meg az ún. köztudomású 

tények 308  körébe sorolható tartalmakról is, ami látszólag eljárásjogi kérdés, a 

gyakorlatban viszont nagyon is érdemi. Azokról a tényekről van szó, amiknek 

még a bizonyítása sem szükséges az ítéletekben, hiszen annyira evidensek. A 

gyakorlatban ez annyit tesz Carol Smart megfogalmazásában, hogy valami tény 

lesz, jogi tény, a jogi diskurzus része annál fogva, mert a bíró azt mondta. Tehát a 

bírói elgondolás és a bírói hatalom együtt jogi tudást eredményez309. Ez egyfajta 

ön-felhatalmazás 310  a bírói oldalon, amikoris nem jogi témákban bírói 

autoritásukat felhasználva kijelentéseket tesznek, ezzel párhuzamosan 

diszkvalifikálnak másféle tudástípusokat, amik létezhetnek (és rendre nyilván 

léteznek is) egyes témákban. A feminista ítélet(át)írás módszere megadja a 

lehetőséget arra, hogy tükröt állítsunk egy-egy ilyen beemelt, alátámasztás nélküli 

tény/körülmény elé, illetve arra is, hogy a feminista tudást a bírói tudással 

szintetizáljuk311. 

A köztudomású tények, a józan bírói belátás problematikájával a magyar büntető 

ítélkezés technikáját, kultúráját elemző magyar jogtudósok is foglalkoztak, a 

korábbiakban már hivatkozott Nagy Lajos és Király Tibor is. Mindketten érzik a 

kategória viszonylagosságát, tartalmának képlékenységét, azt a tényt, hogy 

mennyire relatív (sok-sok tényező függvényében változó), és hogy mekkora teret 

enged a bíró szubjektumának, világlátásának, meggyőződéseinek. Hivatkoznak a 

társadalomban általánosan elfogadott gyakorlatokra, illetve tudományos 

törvényszerűségekre, mint amilyenekre a bíróknak lehetősége van támaszkodni. 

Az ingoványos talajt észlelik, azonban nem mennek bele annak elemzésébe, hogy 

miféle következményekkel járhat az például, ha ezen a ’lehetőségen’ keresztül 

téves/túlhaladott/elavult/helytelen/igaztalan/’nem a valóságnak 

megfelelő’/fiktív/sztereotíp meggyőződések kerülnek a jogi diskurzusba az 

autoritás leple alatt.  

Nagy ezt írja: „Argumentumnak, alapul vehető érvnek tekintendők azok a tények 

is, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekről a bíróságnak hivatalos tudomása 

van. Köztudomású az olyan tény, amelyről minden értelmes embernek tudomása 

van, vagy amelyről mindenki számára hozzáférhető, megfelelő forrásokból minden 

nehézség nélkül értesülhet. A „köztudomás” esetleg bizonyos helyhez, területhez 

vagy időponthoz, továbbá meghatározott népcsoporthoz, foglalkozáshoz stb. 

kötődhet, határai tehát meglehetősen elmosódhatnak.” 312 

 
308 ’common knowledge’ 
309 „because the judge says it so (…) judicial beleif+judicial authority=legal knowlegde” Carol 

Smart, 1989:38 
310 s’elf-authorization’ 
311 Carol Smart, 1989: 38 
312 Nagy, 1974:224 
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„Argumentumként felhasználható tételek között, mint a racionális megismerés 

egyik eszközének a társadalmi gyakorlatnak kiemelkedő jelentősége van. A 

társadalmi törvényszerűségek felismerése ugyanis akkor, amikor a felismerés 

helyességét a gyakorlattal való szoros kapcsolat is igazolja, alapul szolgálhat 

bizonyos ténymegállapításokhoz.” 313 

Király azt írja, hogy a „bíróságok tételeket, fogalmakat axiómaként kényszerülnek 

elfogadni, mert a büntetőeljárásban lehetetlen minden emberi ismeret eredetéig 

eljutnia. De csak a gyakorlat és tudomány által igazolt tételeket szabad 

axiómaszerű tételekként kezelni. Ennek megítélésében kiemelkedő szerepe van a 

bíró műveltségének és világnézetének, amely eligazítja az elméletek és nézetek 

útvesztőiben. (…) Nehezen határozható meg, mely társadalomtudományi tételeket 

kezelik a bíróságok axiómaként. Nem kétséges, hogy csak olyan tartozhatnak ide, 

amelyek az alkotmánnyal, az általános jogelvekkel a társadalom gazdasági, 

politikai rendszerével összeegyeztethetők (…) a politikai aktualitás, az időtényező 

nagymértékben befolyásolja a megítélésüket” 314 

„Természetes azonban, hogy az „általánosan ismert tények köre nem rajzolható 

meg egykönnyen, és hogy kevés egyetértéssel találkoznánk, ha kezdenők felsorolni 

a közismert tényeket. Kiderülne, hogy a lakosság körében kortól, foglalkozástól, 

műveltségtől, lakóhelytől függően az ismeretekben elég jelentékeny különbségek 

vannak. Az „általánosan ismert” relatív fogalom. Meghatározásában 

közrejátszhat még az egységes műveltség – több kultúra igen szövevényes 

problémája is.” 315 

„A közös közműveltségi kincs igen nagy és nem oszlik el egyenletesen. Ezért 

célszerű az igazságszolgáltatásban, esetenként helytől és időtől függetlenül, 

önállóan eldönteni, hogy valamelyik tény általánosan ismertnek tekinthető-e.”316 

Regina Graycar 317 ausztrál professor emeritus (The University of Sidney) sokkal 

koknkrétabban indul a bírói tudás eredetének nyomába és kérdőjelezi meg annak 

tartalmát. Felismeri és kimondja, mennyire fontos információ az, amit a bírók 

tudnak a világról, és hogy honnan szerzik azt a tudást. Ami még fontosabb, 

hogyan fordítják le ezt a hétköznapi tudást ítélkezésük során. Ha erre jobban 

odafigyelünk és rávilágítunk arra, hogy mindez hogyan alakítja az ítéletekben 

megjelenő konstruált valóságokat; hogyan befolyásolja a nemekről, az identitás 

egyéb tényezőiről alkotott elképzeléseket, akkor talán a ’különutasok’ a jogban 

nagyobb eséllyel hallgattatnak meg érdemben és a nekik járó tiszteletet is 

megkaphatják 318 . Míg a bírók az ún. ’common sense’ kategóriája alatt nem 

egyszer hivatkoznak saját élettapasztalatukra, bíróként való autoritásuk végett ez a 

 
313 Nagy, 1974:226 
314 Király, 1972:90 
315 Király, 1972:92 
316 Király, 1972:93 
317 Regina Graycar: The gender of judgments: Some reflections on Bias 
318 Regina Gaycar, 1998:11 
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tudás a köz ügye lesz, ahogyan egy női történet talán sohasem319. Hangsúlyozza, 

hogy a bíróknak megvan a lehetőségük arra, hogy ítéleteikbe köztudomású 

tényeket építsenek be a világról, közös feltevéseket, akár széles körben elfogadott 

tévedéseket is. A nők valóságáról is képesek informálni a jogi diskurzust, erre is 

megvan a lehetőség. Az a meglátása, hogy jellemzően akkor hívják segítségül ezt 

a kategóriát, amikor feltevésekre és mítoszokra hagyatkoznak egy-egy döntés 

során. Pl. amikor egy bántalmazó kapcsolatban értetlenül állnak a kérdés előtt, 

hogy miért nem hagyja el a nő a rendszeresen rá támadó férfit. Teszik mindezt 

ahelyett, hogy szakértők véleményére támaszkodnának, illetve behatóan 

megismerni szándékoznának a női számadást az ilyen típusú esetekben.  

Graycar a tényállások rekonstruálásának problematikáját és a köztudomású tények 

világát ugyanazon szőttesnek a szinte elválaszthatatlan elemeiként kezeli, amikor 

feminista perspektívából a kettőt ugyanazon jelenség magyarázataként kezeli. 

Lássuk, hogyan fonódik ez a két, látszólag elkülöníthető kérdéskör össze.  

Az ítéleteket befolyásoló gender bias-t boncolgató írásában arra próbált választ 

találni, hogy mi lehet az oka annak, hogy a jogi diskurzusokban a valóság rendre 

oly módon kerül megkonstruálásra, hogy a nők élettapasztalatait negligáljak vagy 

torzítják el. Arra a következtetésre jut, hogy a bizonyítékok értékelésének 

szabályai különös jelentőséggel bírnak a megoldáshoz vezető úton. Ugyanis itt 

vannak lefektetve azok a szabályok, amik előírják, hogy kinek a története kerül 

meghallgatásra, illetve hogy miféle autoritással, tekintéllyel, súllyal rendelkezik. 

Kim Scheppele tanulmányára (Manners of imagining the real, 1994) hivatkozik320, 

aki azt feltételezi, hogy a ’common sense’ és az ún. könnyen hihető tényekre 

(’easy to beleive facts’) való hivatkozás más tények és történések kárára történik, 

amik talán nem is teljesen bizonyosak, vagy egy olyan világot tükröznek, ahol a 

nemeknek nincsenek tekintélyt megalapozó tulajdonságai. Scheppele a jelenség 

kulcsaként „evidentiary habits”-t emleget, amelyek egyfajta berögződések, amik a 

bizonyítékok értékelése során arra vezetnek, hogy egy bizonyos módon lássuk a 

valóságot, és ezeket minden további nélkül az egyetlen igazságot kreálják meg 

nekünk. Az ún. kívülállók hangjai mindaddig nem kerülnek meghallgatásra és 

nem érdemelnek ki tiszteletet, amíg a jogban marad ez a fajta ragaszkodás a 

’common sense’ ideáljához, ami csupán a világ egyfajta perspektívából (a fehér 

férfi perspektívájából) való nézetét tükrözi.  

  

 
319 „a judicial opinion inhabits a public space” Regina Gaycar, 1998 
320 Regina Graycar, 1998:18-19 
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V. A magyar ítélkezési gyakorlat feminista kritikája: nőkkel szembeni 

erőszak a bíróságon 

V.1. Alkalmazott Módszertan: Kritikai diskurzuselemzés (CDA) 

 

Dolgozatom hazai joggyakorlatot feldolgozó egységében, a Feminista Jogi 

Metodológia (II.2.) fejezetben bemutatott kutatási területre jellemző módon és 

szerzőinek iránymutatásai alapján végzem az általam kiválasztott jogesetek 

elemzését. Ily módon munkám során - többek között - tudatosan felteszem a női 

kérdést; a diskurzusba igyekszem csatornázni a női tapasztalatot, amivel 

jellemzően kiegészítem adott ügy kontextusát, a történeti tényállást; az érvelési 

rendszeremben különös hangsúlyt fektetek a jelentéktelennek tűnő részletekre, 

okokra, indokokra, igyekszem a konkrétból kiindulni és nem az absztraktból; 

reflektálni próbálok a tudás eredetére, keresem a sztereotíp megfogalmazásokat és 

következtetéseket, rá kívánok mutatni a nemek közötti kettős mércére. Tehát 

általánosságban feminista jogi kutatások nyomdokain haladva fejtem ki kritikám. 

Ahhoz, hogy az általam elsődleges forrásként használt ítéletek szövegeiből 

következtetéseket vonhassak le a jog nemekhez való viszonyulásának tárgyában, 

hogy fel tudjam fejteni a feministák által aggályosnak tartott gyakorlatokat, 

megnevezzem a dilemmákat, ahhoz a szövegeket kutatóként ún. „close reading” 

technikával321, kvalitatív szöveg-, és tartalomelemzési módszerrel közelítem meg. 

Ez a módszer a kritikai diskurzelemzés, amit az alábbiakban részletesen 

bemutatok. Mivel a szövegek, amelyekkel dolgozok, sajátos szövegek, a jog 

világának produktumai; ítéletek, módomban áll egy olyan módszerhez is 

kapcsolódni, amit a feminista jogkritika sajátjaként kezel; a feminista ítélet(át)írás 

módszeréhez. Ennek gyakorlata felbecsülhetetlen útmutatóul szolgál ahhoz, 

hogyan érdemes diskurzuselemzést végezni ítéletek szövegeiben, hiszen az átírás 

során a klasszikusan semlegesnek gondolt (és akként beállított), elfogulatlan és 

pártatlan bírói munka mítoszának eloszlatása zajlik. Annak feltárása, hogyan 

kerülnek bizonyos diskurzusok, hogyan rögzülnek egyes értelmezési keretek a 

jogi szövegekbe a bírók ítélkezési tevékenysége során, által. A jogesetek elemzése 

kapcsán tehát mondhatni a két módszert ötvözöm; a kritikai diskurzuselemzést 

feminista ’mindset’-tel végzem, és oly módon, ahogyan feminista jogászok bírók 

által alkotott jogi szövegekhez viszonyulnak az ítéletátírási projektekben.   

„A diskurzus a társadalmi tapasztalatok szociokulturális tere, tudásrendszer, 

mondja Foucault. Hatalom és tudás a diskurzuson keresztül determinálja a 

társadalmi világról alkotott képünket: azt, amilyennek magunkat és másokat 

látunk – a beszéd tehát társadalmi valóságot teremt …” 322 

 
321 Magyar nyelvre fordítva „alapos olvasás”-ként hivatkozzák, leginkább az 

irodalomtudományban találkozhatunk vele 
322 Glózer Rita  
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A módszer elméleti-filozófiai kiindulópontja, Michel Foucault francia 

posztmodern történész-filozófus munkássága nyomán, hogy a szöveg egyrészt 

leképeződése annak a társadalomnak, amelyben létrejött, másrészt pedig aktívan 

formálja, alakítja ezt a társadalmi kontextust 323 .” Tehát a társas valóságot 

értelmileg konstruáltnak, jelentésesnek és értelmezettnek, szövegekben létezőnek, 

kommunikatív folyamatok által szervezettnek tekinti és az egyént, mint szociális 

lényt ezen konstrukciók által létrehozottnak. Glózer megfogalmazásában, a 

fogalmak jelentése a diszkurzív küzdelmek során alakul ki, társadalomtörténetileg 

és szociokulturálisan beágyazva.324 

Foucault-nál kerül a vizsgálódás középpontjába elsőként a szövegvalóság, 

ahogyan Glózer írja, a sokféle nyilvános beszéd szövegeinek keletkezése és 

létmódja, hiszen fő állítása szerint ezeken keresztül szerveződik, kerül 

értelmezésre a társadalmi környezet. Foucault egyik legfontosabb öröksége, hogy 

rámutatott arra, hogy korszakunkban a hatalom gyakorlásának legfőbb eszköze a 

nyelv, így az válik fontossá, ki uralja, azaz alakítja a diskurzust, és nem az, hogy 

kinek a kezében összpontosul egyfajta hatalom. Utóbbi már el is veszíti 

jelentőségét, hiszen a hatalom mindenütt jelen van, nem egy központból 

eredeztetjük, egy sajátosan decentralizált társadalmi jelenségként fogható fel. „A 

hatalom természetét ebből adódóan a folyamatos mozgás, áramlás, a nehezen 

lokalizálhatóság jellemzi; nem valami birtokolható dolog, cseppet sem állandó, és 

nem is anyagi természetű jelenség – ezért aztán tetten érése sem könnyű.”325 Miről 

és hogyan lehet beszélni, mik az elfogadott értelmezési keretek? Ki határozza meg 

a fő témákat? Milyen szókészletet használ? Ki az, aki csak reagál, vagy hallgat? 

Milyen érdekek vezérlik? Mi forog kockán az esetében? Mik a motivációi? 

Ilyesfajta kérdések megválaszolásával kerülhetünk közelebb a valóság leírásához. 

A kritikai diskurzuselemzés szerint az uralkodó diskurzus mindig a hatalmon 

levőket szolgálja, az ő helyzetüket, érdekeiket tükrözi, éppen ezért ennek 

feltárását tűzi ki célul, illetve arra kíván rámutatni, hogy ez csupán egyfajta 

olvasata a valóságnak. Tehát azt üzeni, lehet a dolgokról másképpen és alternatív 

módon is gondolkodni326. És Tonkiss azzal folytatja, miért is olyan fontosak ezek 

az egymással érdekösszeütközésben álló olvasatok. Mert a különböző társadalmi 

tényezőkből fakadó jelentések és magyarázatok alakítják azt, ahogyan az emberek 

és intézmények a gyakorlatban, a valóságban viszonyulnak hozzájuk 327 . A 

módszer szövegek elemzésével a diskurzusokat boncolgatja, amivel a tágabb 

kontextusbeli társadalmi, hatalmi mechanizmusokra tud rámutatni. „A CDA a 

diskurzusok működését a társadalmi egyenlőtlenségek kialakításában és 

 
323 lsd. Kmetty-Szárayné, 2011; „Language is both active and functional in shaping and 

reproducing social relations, identities and ideas. Fran Tonkiss, 2004:246 
324 Glózer Rita, 2006:12 
325 Glózer Rita, 2006:6 
326 „(…) different social actors make sense of this reality in various, often conflicting ways” Fran 

Tonkiss, 2004:249 
327  „The reason why these conflicting accounts are interesting and important is because the 

meanings and explanations that are given to different social factors shape the practical ways that 

people and institutions respond to them.”Fran Tonkiss, 2004:249 
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reprodukálásában játszott szerepükkel összefüggésben, erőteljes 

társadalomkritikai elkötelezettséggel végzi”328.  

Tehát a kutatás tárgya Glózer nyomán a nyelvi valóság, a nyelv által felépülő 

társadalmi világ empirikusan vizsgálható közege, sajátos struktúrái, belső 

logikája, szerveződési szabályszerűségei, stratégiai funkciója és szimbolikus ereje 

folytán. A kutató feladata a szövegek rejtett, közvetlenül hozzá nem férhető 

tartalma (ezáltal hermeneutikus), szövegszerveződéseinek vizsgálata, majd a 

komplex tartalmi és formai elemzés során felszínre kerülő megállapítások a 

szöveg kontextusát adó társadalmi, kulturális, politikai rendszerrel való 

összevetése, oly módon, hogy a társadalommal, működési mechanizmusaival, a 

fennálló hatalmi viszonyokkal való összefüggések nyilvánvalóvá váljanak.  

„A szövegek megformálása mindig választások sorozatának eredménye, a szerző 

választ a különféle rendelkezésre álló nyelvi és poétikai formák, eszközök között. E 

választásokat az egyes mozzanatok előfordulásának kombinációit, gyakoriságát a 

szövegközpontú társadalomtudomány nem tekinti véletlennek vagy esetlegesnek, 

hanem az említett szubjektív és szociális jelentőségű tartalmak kifejeződési 

formáit látja bennük.”329  

A diskurzusok normaképző funkciójával is foglalkoznunk kell, hiszen szabályozó 

erejűek, Foucault nyomán. A diskurzusban létrejövő tapasztalati konstrukciók 

szabják meg a valóság szerkezetét, az egyén lehetőségeit jelölik ki. Mondhatjuk 

úgy is, hogy a kereteket adják. Mit gondol helyesnek, mi lesz a diskurzusban 

kívánatos, mi kerülendő, és ő maga hogyan idomuljon? Glózer Kiss összegzését 

hivatkozza, miszerint a diskurzusok normákat állítanak elő, normákat 

közvetítenek, amelyekhez a társadalom minden tagjának szükségképpen 

viszonyulnia kell valamilyen módon330. A határok világossá válnak, mit lehet és 

mit nem, és egyúttal szimbolikusan a normasértést is értékelik. 

A módszer gyakorlati alkalmazásában rejlő lehetőségeket Tonkiss írásán keresztül 

mutatom be, akinek olvasatában mindez egy folyékony, magyarázó jellegű 

folyamat, ami szövegek közeli olvasatán alapul. Van benne egyfajta 

elköteleződés, hogy kihívja a mainstream tudást és a magától értetődő feltevéseket 

boncolgassa a társadalmi életről331. A szövegben rejlő információ kinyerésén van 

a hangsúly, nem az elemzett szövegek száma a fontos, hiszen a módszerrel nem 

egy reprezentatív áttekintés a cél, hanem pl. bemutatni, hogy bizonyos attitűdök 

hogyan jellenek meg, alakulnak át, hogyan reprodukálódnak és legitimálódnak a 

nyelvhasználaton keresztül. A diskurzuselemzés során nem az a cél, hogy némi 

általános elgondolással álljunk elő, ami arról mond valamit, hogy a szövegnek mi 

’állhatott szándékában’. Mégis jó kutatói gyakorlat szerinte a szöveg egészének 

 
328 Glózer Rita, 2006:7 
329 Glózer, 2006:12 
330 Glózer, 2006:297 
331 Fran Tonkiss, 2004:254 
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értelméhez visszanyúlni, ahhoz hűnek maradni, még akkor is, ha azt valójában 

részleteiben elemezzük. A szöveg összességében való diszkurzív hatása egy olyan 

keretet ad, amin belül rá lehet látni annak logikátlan mozzanataira, belső 

mechanizmusaira és a láthatatlan értelmező technikákra332. Tonkiss azt mondja, a 

diskurzuselemzés sikere nagyban múlik azon, mennyire érzi a kutató az anyagát 

magáénak, mennyire képes közel kerülni hozzá, mennyire képes arra, hogy 

elvesse azokat az elemzési sémákat, amik nem működnek az általa vizsgáltak 

esetében.333  

 

Legfontosabb gyakorlati tanácsai az alábbiak.  

A retorikai, érvelési elrendeződésre, struktúrára fordítsunk különös 

figyelmet, hiszen a megszólaló, beszélő szándékára vonatkozóan szolgál 

információval, ami a meggyőzés, vagy az, hogy ellehetetlenítsen az övével 

versengő, alternatív olvasatokat, vagy, hogy konkrét eredményeket érjen el.  

Rendezzük az anyagot kulcs-kategóriákra, témákra, fogalmakra - ezek 

köré -, majd szűrjük ki, hasonlítsuk össze, állítsuk kontrasztba a különféle 

módokat, ahogyan ezek a témák előkerülnek az anyagon belül. Milyen gondolatok 

és reprezentációk rendeződnek köréjük? Milyen társítások figyelhetők meg? 

Bizonyos jelentésekkel operál a szöveg? Felfedeztethető egy bizonyos olvasat, 

ami a szerzőnek tudható be?  

Keressünk mintázatokat, variációkat a szövegben, oldjunk fel egymásnak 

ellentmondó elgondolásokat, kezdjünk valamit az efféle bizonytalansággal; pl. 

mutassunk alternatívát, ezzel a látszólag gondosan elegyengetett szöveg 

koherenciáját megtörjük. Mutassunk rá a belső tétovázásra, következetlenségekre. 

Figyeljük meg, hogyan viselkedik a szöveg más, alternatív olvasatokkal szemben, 

hogyan viszonyul azokhoz.  

A diskurzusok egy sor ellentétpár köré rendeződnek, amikre érdemes 

rámutatni, különösen arra, hogy minek érdekében hozzák fel őket.   

Figyeljük meg az ismétlődéseket, a konzisztens részeket ragadjuk meg, 

hiszen ezek azok a részek, amiket át akar adni a beszélő, legtöbbször kulcsszavak, 

visszatérő képek, kifejezések formájában.   

 
332  „discourse analysis is not centrally concerned with ’some general idea that seems to be 

intended ’by a text (Potter and Wetherell, 1987:168), it is good reasearxh practice to aim be 

’faithful ’to a text’s overall meaning, even when analysing its detail. Indeed, the overall discursive 

effect of a text provides a framework in which to consider its inconsistencies, internal workings 

and small strategies of meaning” Fran Tonkiss, 2006:253 
333 „getting a real feel for one’s data, working closely with them, trying out alternatives, and being 

ready to reject analytic schemes that do not work” Fran Tonkiss, 2004:254 
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Figyeljünk oda a gyakran zavaros, komplikált megfogalmazásokra, 

összefüggésekre, ahogyan a jelentések, értelmezések létrejönnek. Vizsgáljuk meg 

a magától értetődő megjegyzések 334  vagy a homályos megfogalmazások 335 

használatát, mint amilyen a közösség, a család, amik olybá tűnnek, hogy értékeket 

közvetítenek, és amelyekkel senki nem kíván vitára kelni, azonban képes 

elmaszkírozni, miről is van szó valójában.  

Szükséges a szövegben a csendekre, a hiányokra is koncentrálni, és 

levonni a következtetést, hogy mi az a tartalom, ami el lett hallgatva, illetve ami 

elfedésre került más olvasat előtérbe helyezésével.  

A módszer szövegek ún. alapos olvasatán alapul, érveket generál az anyag 

nyelvhasználatára alapozva; a jelentések létrejöttének vizsgálatával foglalkozik, 

azzal a folyamattal, ahogyan a társadalmi jelentések termelődnek. Mivel a jelentés 

nem egy fix kategória; vitatható, megtámadható, és mindig nyitott alternatív 

olvasatra, így a kutató maga is viseltessen ily módon mások kritikai meglátásaira 

saját elgondolásairól. Célja az lehet, hogy olvasói figyelmébe egy meggyőző 

olvasatot ajánljon, amelynek hasznosságáról, érvényességéről ő maga meg van 

győződve. Ez egy reflexív módszer, ahol a saját előfeltevéseimet is folyamatosan 

felülvizsgálom, kritikusan vizsgálom a vizsgálódás egész folyamatát, annak a 

kutatás eredményeire gyakorolt hatását.  

Dolgozatom nyilvánvalóan nem úttörő abban a tekintetben, hogy jog világában 

keletkezett szövegeket, diskurzusokat kíván a diskurzuselemzés módszerével 

vizsgálni. Ehelyütt egy svéd elemzést említek meg szívesen, amelynek szerzőivel 

teljesen egyetértek, többek között abban, miért is olyan kézenfekvő a jog 

világában, a jogi szövegekben (legyenek azok írottak vagy szóbeliek) 

diskurzusokat „keresni”, abban hatalmi viszonyok, attitűdök, normák után kutatni. 

„Azt éreztük, hogy a joggyakorlatot nem kizárólag a társadalmi struktúrák 

részeként szükséges kutatni, hanem olyan interaktív folyamatokban is, amik 

rutinszerűen vannak jelen az emberek között a tárgyalótermekben, 

rendőrkapitányságokon és a különféle jogi szövegekben”336 . A klasszikus jogi 

gondolkodás, illetve a kvalitatív kutatási módszer hasonlóságairól, illetve a kettő 

ötvözéséről a szerzők hozzám hasonlóan a nőkkel szembeni erőszak körébe 

tartozó diskurzusokon keresztül beszélnek. Ahogyan írják, nehezen tagadható, 

hogy a nemiség társadalmainkban, társas kapcsolatainkban szervező tényező, 

azonban fontossága ellenére, a nem és társadalmi nemek kérdései nagyon sok 

társas kontextusban mégsem kerülnek explicit módon elismerésre. A skandináv 

jogrendszer is ilyen, és a magyarról is ugyanez mondható el. A diskurzuselemzés 

egy olyan metódus, mivel képes rámutatni a jogi gondolkodás szociológiai 

 
334 ’taken-for-granted’notions 
335 ’vague but difficult to challenge formulations’ 
336 „We have felt that understanding of legal practices should not be sought (solely) in social 

structures but in the interactive processes that routinely take place between people in 

courtrooms, police stations and various legal texts” Gunnarson, Svensson, Davies, 2007:75 
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aspektusaira, ami a nemek és társadalmi nemek kérdését láthatóvá képes tenni. A 

jogi szövegekben nem könnyű azonosítani a diskurzusokat, azonban a feminista 

elméletek általánosságban egy olyan elméleti keretet nyújtanak, amik lehetővé 

teszik ezt. A szerzők szerint a jogtudomány és a diskurzus elemzés között sok 

közös vonás van, mindkettő szövegek értelmezésén, jelentésük feltárásán 

munkálkodik, és talán abban is közösek, hogy azt gondolják, a szövegeknek a 

szerzőjüktől függetlenül is van életük. A diskurzuselemzés arra fókuszál, a 

jelentés hogyan konstruálódik a nyelvi kifejeződés által, ily módon a diskurzus az 

abban résztvevőktől függetlenül kerül elemzésre. A jelentések nem 

szükségszerűen és nem is általában azt tükrözik, amiket a résztvevők 

szándékoznak közvetíteni. Skandináv kollegáim azt sem hallgatják el, hogy a 

diskurzuselemzés a források általános jogi olvasatával nagy kontrasztot is mutat, 

különösen a kontinentális civiljogi hagyományban, aholis a jogászok a jog 

szisztematikusan koherens értelmezését keresik. A diskurzuselemzés egymásnak 

ellentmondó diskurzusokat azonosít, nem tud hozzájárulni a jog elméleti 

tanulmányozásához, ami a jogértelmezés hagyományos formáin alapul. Amit tesz, 

az az, hogy az általánosan elfogadott jogértelmezési lehetőségeket provokálja 

azzal, hogy kritikusan elemzi és feltárja a mögöttes koncepciókat és a magától 

értetődő feltételezéseket. A konstrukcionista olvasatok nem a jogi dogmatikát 

kifogásolják a jog minél helyesebb értelmezése iránt kutatva, hanem azzal 

foglalkoznak, hogy a kulturális és társadalmi értékek hogyan reklektálódnak a 

jogértelmezésekben és jogi koncepciókban. A módszer segítségével továbbá 

hatalmi viszonyokra kérdezhetünk rá, pl. ha azt kutatjuk, melyik diskurzus a 

domináns, ami képes arra, hogy elnyomjon más diskurzusokat. Az uralkodó 

beszédmód a jogban is aképpen jelenik meg, mint tévedhetetlen igazság. Ennek 

érdekében különféle hatalmi technikák működnek: természetesnek feltüntetni 

valamit, mint pl. a szexualitás, vagy oly módon kategorizálni embereket, hogy 

azok belemerevedjenek egy szinte megváltoztathatatlan identitásba. További 

stratégia arra, hogy egy bizonyos diskurzus hegemóniát élvezhessen; 

általános/köztudomású vagy szakértői tudásra, vagy kulturális, vallási 

hagyományokra való hivatkozás, ami alkalmasint pl. segít legitimizálni a 

tévedhetetlenséget. Hatalmi kérdéseket feszeget a kutató akkor is, amikor azt 

elemzi, milyen lehetséges következményei vannak egy-egy diskurzus 

használatának, és az kinek az érdekeit szolgálja.  
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V.2.  Ítéletek Elemzése - „Unos Cuantos Pique Titos!”337 

 

A magyar ítélkezési gyakorlat elemzéséhez öt büntető ügyet vizsgáltam kvalitatív 

módszerekkel. Négy üggyel a Patent Egyesület Bíróságfigyelő Monitorozó 

Programja keretein belül találkoztam. A Budapest Környéki Bíróságon tárgyaltak 

kettőt (emberölés; emberölés kísérlete), kettőt a 18-19. Kerületi Bíróságon 

(személyes szabadság megsértése és testi sértés; különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés). Az ötödik ügy első fokon a Nyíregyházi Városi Bíróságon, 

másodfokon a Debreceni Ítélőtáblán zajlott (kiskorú sérelmére elkövetett 

szexuális erőszak és gyermekpornográfia).  

 

Az ügyek kiválasztása személyes döntésem eredménye, amit az alábbiak alapján 

hoztam meg.  

A komoly bántalmazást követő péceli emberölés, az elhagyott udvarló emberölési 

kísérlete, valamint a többgyermekes édesanya ellen előre kitervelt módon 

elkövetett emberölési ügyek tárgyalásait személyesen végigkövettem; célom már 

akkor is az volt, hogy a későbbiekben kvalitatív módszerekkel elemzem ezeket az 

anyagokat. A debreceni esettel a médiában találkoztam először, majd helybeli 

kollégáktól hallottam róla. Az ötödik ügyet a monitorozó program kutatási 

összefoglalójából gyűjtöttem ki, az ott hangsúlyozott anomáliákra tekintettel 

gondoltam érdemesnek elemzésre.  

 

Fentiekből kitűnik, hogy a mintaválasztást nem a reprezentativitás, sem nem a 

mennyiségi kényszer hajtotta. A kiválasztásnál az sem játszott szerepet, hogy női 

áldozatról beszélünk –e. Egyébiránt az a tény, hogy ez így van, jól illeszkedik a 

nőkkel szembeni erőszak körébe sorolható esetek statiszikai mutatóihoz. Célom a 

kiválasztással az volt, hogy olyan eseteket tárjak fel, vonjak elemzés és kritika alá, 

amikre az ítéleten kívül (amiket hivatalos úton kikértem) van egyéb perspektívájú 

rálátásom is, pl. a tárgyalásokon jelen voltam, jelentős média megjelenés övezte, 

ill. egyéb hallgatósági tapasztalásról is van tudomásom. Mindezzel együtt kezelve 

az ügyeket záró ítéleteket, úgy vélem, az ügyek tágabb kontextusát hatékonyabban 

tudtam feltárni, ami a diskurzuselemzés módszeréhez nagyon fontos.  

 

Jövőbeni céljaim között szerepel még több ügy feltárása, ítélet és tárgyalótermi 

tapasztalat együttesen; vagyis az ehelyütt alkalmazott módszertan jóval nagyobb 

számú eseten történő „kipróbálása”.  

 

 

 
337  „Csak néhány apró késszúrás!” Utalás Frida Cahlo ’Csak néhány apró késszúrás’ című 

festményére, ami a dolgozat 1. sz. mellékleteként megtekinthető  
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V.2.1. Patent Egyesület Bíróságfigyelő Monitorozó Program I-II.  

 

A Patent Jogvédő Egyesület először 2013 októbere és 2014 októbere között 

indított bíróságfigyelő programot a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági – 

polgári peres és nemperes, valamint büntető – ügyek tárgyalásainak 

monitorozására a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Ennek folytatása 

egy 2015 tavaszától 2016 tavaszáig egy kibővített, több oktatási és kutatási 

tevékenységet tartalmazó, 14 hónapos projekt lett. Munkájukról részletes 

beszámolóik az egyesület kiadványai között interneten elérhetők.  

 

A nyilvánvalóan nem reprezentatív kutatások számokban: 

Az első szakaszban a megfigyelt tárgyalások száma összesen 205, a monitorozás 

tárgya szerinti tárgyalás ennél kevesebb; 89. Rendszeresen megfigyelt bíróságok: 

2 vidéki (Debrecen, Miskolc), 3 budapesti (Budai Központi Kerületi Bíróság, 

Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest Környéki Törvényszék). 2015-ben 71, 

2016-ban 46 tárgyalást figyeltek meg, ez összesen 85. Partnerkapcsolati erőszak 

ezek közül 52 tárgyaláson jelent meg. Öt Budapesti Kerületi Bíróság (II-III.; 

XIV.; XVIII-XIX.; XXI.; XXIII.; PKKB), hét járásbíróság (Monor, Debrecen, 

Budaörs, Gyula, Kecskemét, Szeged, Pécs) és négy törvényszék (Fővárosi, 

Budapest Környéki, Miskolci, Pécsi).  

 

A bírósági tárgyalások főszabály szerint látogathatóak, nyilvánosak, hiszen a 

bíróságok kontrollja és bírálhatósága a jogállamiság alapelemei közé tartozik. 

„Feltéve, hogy valakik vállalják is ezt a kontrollszerepet. Nem lehet minden 

tárgyalásra jogvédőt állítani – de minden nyilvános eljárás körül ott van a civil 

kontroll lehetősége, a tágabb és szűkebb közösség érdeklődése vagy 

érdektelensége, akkor is, ha hagyományos értelemben véve „magánügyekről” van 

szó. A vizsgált párkapcsolati magánügyek ugyanis együttesen a szó legszorosabb 

értelmében közügyek: nem csak a testi sérülések képezik a közegészségügy 

tárgyát, de a legszigorúbban a társadalom morális közegészségügyének kérdése 

az, ami a családokon, párkapcsolatokon belül folyhat és folyik. Nemzedékek 

erkölcsi és mentális épsége a tétje a napvilágra és a nyilvánosság elé kerülő 

visszaélések hatósági kezelésének.”338 

 

A Patent és a hozzá hasonló áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetek 

tapasztalatai, valamint a szakirodalom azt jelzi, hogy a párkapcsolati erőszak 

olyan témakör, amelynek kezelésére a jogalkalmazók rendszerint kevéssé 

felkészültek, és ezt szükséges és érdemes megmutatni. Itt az egyik legjellemzőbb 

az előítéletek, a bagatellizálás, az áldozathibáztatás megjelenése. Ahogyan Spronz 

Júlia sokatmondóan megfogalmazta: „a Patent fő üzenete az, hogy a média, a 

nyilvánosság, a társadalom most már ne az áldozatokon keresse a fogást, hanem a 

jogalkalmazó szervek tevékenységét monitorozzák, és ott próbáljanak meg 

 
338 PATENT Egyesület, 2014  
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fejlődést számon kérni.” 339  Ahogyan beszámolójukban írják, a „court watch” 

hagyománya a nők elleni erőszak emberségesebb bírósági kezelésének 

elősegítését célozza a nyilvánosság erejével. A program gazdái elmondása alapján 

a projekt az Amerikai Egyesült Államokban több helyen már bejáratott és bevált 

minták figyelembevételével, de a magyar sajátosságokhoz igazítva lett 

megtervezve, konkrét inspirációt a WATCH projekt (Women At The Court 

House) adott. A célkitűzés az volt, hogy a bíróságok tevékenysége a lehető 

leghétköznapibb módon kerüljön megközelítésre és bemutatásra, úgy, ahogy az a 

valóságban működik. A programszerű nyilvánosság azt jelenti, hogy a projekt 

során az önkéntesek rendszeresen látogattak pl. testi sértés, emberölés, személyes 

szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erőszak, gyermekelhelyezés, 

távoltartás megsértése tárgyában kitűzött tárgyalásokra és tapasztalatokat 

gyűjtöttek az ott látottakról, hallottakról. Jelenlétük egyfajta civil kontrollként 

értelmezhető az igazságszolgáltatás felett, az átláthatóságot, elszámoltathatóságot 

szimbolizálja ebben az állampolgárok által többnyire ismeretlen, idegen, sajátos 

közegben.  

 

 „A bíróságfigyelő program önkéntesek tevékenységére épült. Az önkéntesek köre 

– bár néhány kiemelt célcsoportot szólítottunk meg – olyan laikus 

állampolgárokból állt össze, akik tanulmányaik, foglalkozásuk, érintettségük vagy 

puszta érdeklődésük alapján jelentkeztek erre a tevékenységre. Joghallgatók, 

pszichológus-hallgatók, gyakorló jogászok, szociális szakemberek, valamint 

bántalmazott nők egyaránt szerepelnek köztük. Egyetlen elvárás volt a 

monitorozás kapcsán velük szemben: az emberi szempont megfigyelése, az 

áldozatok hatósági kezelésének érzékelése. A megfigyelés tehát kizárólag a laikus 

állampolgár szemszögéből valósult meg. Azt szerettük volna látni-láttatni a 

monitorozó önkénteseken keresztül, hogy mit tapasztal „az ember” abból, amit a 

bíróságok tesznek. E célból következően is a bíróságfigyelő program így sok 

minden NEM volt: nem törekedtünk jogász-szakmai, pszichológiai, szociológiai 

vagy egyéb tudományos eredmények gyűjtésére, nem végeztünk kutató, 

aktamegismerő, ügyfélellátó tevékenységet. Persze maga a bíróságfigyelés 

tudományosan elemezhető, és több irányban is továbbfejleszthető. A 

bíróságfigyelő önkéntesek jelenléte pedig önmagában is áldozatsegítő 

tevékenység.”340 

 

Az önkéntesek ún. monitorozó lapokat töltöttek ki, saját megfigyelésük alapján, 

ami a képzés által nyújtott tudásanyagra és attitűdre épült. Az ügy 

beazonosíthatóságát szolgáló adatrögzítésen túl az alábbiakra kellett fókuszálniuk:  

▪ Az áldozattal való bánásmód a meghallgatás során 

o A bíró és a többi résztvevő részéről (felvilágosítások, kérdezés 

módja, elég időt kap-e, áldozathibáztató attitűd, megjegyzések)  

 
339 A szerző interjúja Spronz Júliával, In: TransHumana, 2014. 
340 PATENT Egyesület, 2014 
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o A bíró reakciója, rendfenntartó intézkedései az áldozat védelmében 

▪ Határozathozatal  

o Az áldozat számára elfogadható döntés született?  

o A bíró indokolásának közérthetősége, az áldozatnak is szólt-e, 

adott-e neki megfelelő visszajelzést 

▪ Összességében a bíró(ság) munkájával: Teljesen elégedett – inkább 

elégedett – semleges – inkább elégedetlen – nagyon elégedetlen. 

▪ Az önkéntes megjegyzései: (hogyan értesült a tárgyalásról; az ott szerzett 

tapasztalatok tárgyilagos leírása; az eljárás szabad szöveges értékelése) 

 

Jómagam az első projektben vettem részt személyesen, önkéntesként 13 

monitorozó lapot töltöttem ki. Az általam látogatott tárgyalások közül három 

ügyet választottam doktori értekezésemben elemzésre, továbbá még egyet a Patent 

beszámolókban található monitorozó lap kivonatok alapján. Az ítéleteket kutatási 

engedély keretében kértem ki tanulmányozásra a bíróságoktól.  

 

A feminista ítéletírás módszerét bevezető brit projekt új perspektívát nyújtott 

számomra, amivel a magyar, nőkkel szembeni erőszak tárgykörébe tartozó 

büntetőbíráskodás gyakorlatát elemezhetem. A brit projekt szerzőinek 

tapasztalatát használtam - az általuk, feminista nézőpontból aggályosnak tartott 

bírói magatartásokat, megnyilvánulásokat, alkalmazott technikákat – arra, hogy 

iránymutatóul szolgáljanak, mire figyeljek koncentráltan a konkrét esetek 

elemzése során, illetve az ítélkezésről szóló magyar szakirodalmat kutatva. 

Mondhatni a projekt jelölte ki számomra az indikátorokat, amik alapján a magyar 

gyakorlatot feldolgoztam.  

Az ügyek közül a bíróság két esetben volt teljesen süket a kontextusra, a vádlott 

és sértett kapcsolatának valóságát képtelen volt rekonstruálni, a bűncselekmény 

jellegét és természetét felismerni. A bolti adósság természetbeni törlesztésére 

berendezkedett viszony esetében jellemző volt a bírói értetlenség és az ügyészi 

rosszhiszeműség a vádlott irányában, ami a sztereotípiákban való gondolkodásnak 

tudható be. Ebben az esetben egyéni erkölcsi értékítéletek alapján kialakított jogi 

érvelésre látunk nem egy példát. A nyíregyházi ügyben a kiskorú sérelmére öt 

fiatalkorú által elkövetett szexuális erőszak ügyében a szexuális szabadság és 

önrendelkezés ellen ható cselekmények értékelése során a női sértettre való 

következményekre, a  tettek és sérülések súlyára érzéketlen ítéletek hátterében 

ugyancsak túlhaladott erkölcsi felfogás, nemi sztereotípiák állhatnak, illetőleg 

férfiúi bajtársiasság, a férfi nézőpont diadalmaskodása a teljesen elhallgatott női 

hang óriási hiányával szemben. Az összes többi ügyben nyilvánvaló volt a bíróság 

számára, hogy hosszú ideje fennálló, bántalmazó, kontrolláló kapcsolatokkal van 

dolguk, ahol egyértelmű, hogy ki van alárendelti pozícióban, és ki a hatalmával 

visszaélő másik fél. A két, szakítás utáni szakban levő fiatal esetében az 

emberölés kísérleti szakban marad, amikor a férfi volt kedvesét igyekezett saját 

maga elmondása szerint csupán megfélemlíteni, megsebezni. A négygyermekes 
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anyával való szakítást ugyancsak elviselni nem bíró férfi támadása halálos 

kimenetelű volt. A férfi volt barátnőjét előre kitervelten és különös 

kegyetlenséggel ölte meg. A bírók mindkét esetben világosan megfogalmazva 

emelték ki a kapcsolat jellegét és jelölték meg felelősként a férfiakat. A 

„becsomagolások” ügyében hasonlóképpen tisztán kirajzolódott a bíróság előtt a 

folyamatos fizikai és lelki sértés, aminek következtében testi sértés, kényszerítés, 

személyi szabadság megsértése volt megállapítható a női sértett sérelmére.  

Elemzésem, és az abban kifejezésre juttatott feminista kritikám arra igyekezett 

rámutatni az ügyek sajátosságainak kiemelésével, hogy a jogi diskurzusban 

mekkora súlya van annak, hogy a gender-ről, a nemi szerepekről mit gondolnak a 

bírók – a teljesség igénye nélkül –  az alábbi ítélkezési cselekményeik közben: 

▪ amikor a szavahihetőség kérdésében döntenek,  

▪ amikor a vád alá vont cselekmények tágabb kontextusát 

feltárják/ignorálják,  

▪ amikor a tényállást alkotják meg, 

▪ amikor a sértett/áldozat élethelyzetének/valóságának szentelnek 

jelentőséget vagy ezt totálisan elmulasztják, 

▪ amikor a sértett/áldozatot és a vádlottat ítélik meg erkölcsileg, 

▪ amikor a sértetti közrehatást értékelik (áldozathibáztatás veszélye), 

▪ amikor a felek hatalmi egyensúlytalanságáról/egyensúlyáról, függőségi 

viszonyaikról formálnak véleményt. 

 

V.2.2. Öt rendbeli „kamaszos kíváncsiság”341 

 

 „Miközben a világsajtóban még mindig téma a stanfordi úszó sokakat 

felháborítóan enyhe ítélete, a Debreceni Ítélőtáblán kedd délután 

megkönnyebbülten ölelkezett össze öt jól öltözött tizenéves fiú a családtagjaival, 

miután kijöttek a másodfokú ítélethirdetésről.”342  

 

Vád alá vont cselekmények/történeti tényállás:  

 

A sértett szeszesital fogyasztása miatt rendkívül ittas lett, aminek következtében 

védekezésre és akaratnyilvánításra képtelen állapotba került. Ezt az állapotát 

használták ki hatalmi helyzetük megélésére a vádlottak, akik részben becsület 

csorbítására alkalmas cselekményeket végeztek (lepisilték és leköpködték a 

sértettet, volt, aki a szájába lógatta a nemi szervét, fotókat készítettek, amin a 

sértett meztelen feneke mellett pózoltak, grimaszoltak) és emellett valamennyien 

 
341 Nyíregyházi Törvényszék 1.Fk.369/2014/72. szám, Debreceni Ítélőtábla FkF.I.271/2016./11. 
szám  
342 
http://index.hu/belfold/2016/06/14/oten_molesztaltak_egy_14_eves_lanyt_megusztak_a_borto
nt/ 

https://index.hu/kulfold/2016/06/08/ontudatlan_not_eroszakolt_a_kuka_mogott_a_tehetseges_uszo_fel_evet_kapott/
https://index.hu/kulfold/2016/06/08/ontudatlan_not_eroszakolt_a_kuka_mogott_a_tehetseges_uszo_fel_evet_kapott/
http://index.hu/belfold/2016/06/14/oten_molesztaltak_egy_14_eves_lanyt_megusztak_a_bortont/
http://index.hu/belfold/2016/06/14/oten_molesztaltak_egy_14_eves_lanyt_megusztak_a_bortont/
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szexuális cselekményt is megvalósítottak (sértett lemeztelenítése, nemi szerveinek 

fogdosása, „ujjazása”). 343  A vádlottak pornográf felvételeket is készítettek, 

megosztották azokat egy közösségi csevegő fórumon, körbeküldözgették barátaik 

között. Az ítélet szerint a cselekmény másnapján, a sértett szeme láttára a „közös 

cselekvőségükről készült képeket közösen, egységben, baráti körként nézegették 

és mulattak azon” 344 . A kiskorú sértett a vád tárgyává tett cselekményekre 

egyáltalán nem emlékezett, így közvetetten szerzett információkat a vele 

történtekről, emlékezete még utóbb sem tisztult fel. 

 

A médiában345 az alábbi történet jelent meg: 

„Az erőszak 2013-ban történt. Az öt fiatal jól ismerte egymást, barátok voltak. 

Egy zenés rendezvényre készültek, egyikük szüleinek lakásában találkoztak, ahová 

felhívták a 14 éves lány ismerősüket is. A fiúk iszogattak és a lányt is megkínálták. 

A lány körülbelül másfél deci vodkát ivott, az alkoholtól elszédült, és 

akaratnyilvánításra, védekezésre képtelen állapotba került. Ezt kihasználva a fiúk 

levetkőztették, és több mint egy órán át fogdosták, illetve egyéb megszégyenítő 

dolgokat műveltek vele. Az egészet levideózták, majd a felvételeket megosztották 

egymással, később a molesztálás közben készült képeket másoknak is elküldték. A 

lányt otthagyták aludni a lakásban, ő másnap reggel először nem emlékezett arra, 

mi történt vele. Azután vált számára egyértelművé, hogy tudomást szerzett a 

felvételekről, amelyeket addigra a középiskolások egymás között küldözgettek. 

Édesanyja tett végül feljelentést.” 

Minősítés: kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, gyermekpornográfia 

 

Büntetés:  

• Első fokon: fiatalkorúak börtönében letöltendő büntetés; társtettesként 

elkövetett szexuális erőszak bűntette és társtettesként elkövetett 

gyermekpornográfia bűntette miatt három fiút négy évre, két társukat 

pedig három-három évre ítélték 

• A másodfokú ítéletben az öt fiú büntetését enyhítették, és nem csupán a 

büntetési tételek lettek leszállítva (az első- és másodrendű fiúnál 1 év 10 

hónapra, a harmadrendű vádlottnál 1 év 8 hónapra, a negyedrendűnél 1 év 

4 hónapra, az ötödrendű vádlottnál pedig 1 év 2 hónapra), és a végrehajtási 

fokozat börtönről fogházra módosítva, hanem felfüggesztették a 

büntetések végrehajtását is 

 

„Letöltendő börtönről felfüggesztett fogházra enyhítették az ítéletét kedden annak 

az öt nyíregyházi fiúnak, akik szexuálisan molesztáltak és közben levideóztak egy 

 
343 Az elsőfokú ítélet 37. oldalán találhatóak alapján 
344 elsőfokú ítélet, 34. oldal 
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magatehetetlen, 14 éves lányt. Az áldozat meggondolatlan volt és az elkövetők is, 

hangzott el a Debreceni Ítélőtáblán. A bíró azzal bocsátotta el a jó családból 

jövő, ígéretes jövő előtt álló fiúkat, hogy tekintsék ezt utolsó figyelmeztetésnek.”346 

 

Jelen ügyben az első, ill. a másodfokon született ítélet nagyon jól mutatja, hogy 

ugyanazon cselekmény történeti rekonstrukciója mennyire különbözhet 

ugyanazon eljáráson belül, annak ellenére, hogy a cselekmény jogi minősítése 

megegyezik. Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy mindkét ítélkező 

tanácsnak férfi elnöke volt, két-két női tanácstaggal (az első fokon ülnökökkel).  

 

A tényállás tisztázásakor a törvényszék ítéletében az alábbi fontos 

megállapításokat tette. „Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a cselekmény 

valamennyi vádlott esetében egyértelműen szexuális indíttatású volt. A 

bűncselekmény elkövetésekor 17, 16, 15 éves vádlottak addigi csekély 

élettapasztalatuk folytán nyilvánvalóan tisztában voltak a szexualitás alapjaival, 

többüknek volt már szexuális élménye. Ebből fakadóan feltétlenül tudniuk kellett, 

hogy cselekményük szexuális cselekmény, mert alkalmas nemi vágy felkeltésére, 

fenntartására vagy kielégítésére. A törvényszék a bűnösségi körülmények 

vizsgálata és elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy a vádlottakkal 

szemben csakis büntetés kiszabásával érhetők el a büntetéskiszabási célok, a 

cselekmények számára, jellegére figyelemmel intézkedés alkalmazása a kedvező 

személyi körülmények ellenére sem jöhetett szóba.”  

 

 „A vádlottak fellebbeztek, így került az ügy másodfokra, a Debreceni Ítélőtábla 

elé. Az ügyet a nyilvánosság kizárásával tárgyalták, csak az ítélethirdetés volt 

nyilvános. A fiúk korábban 7 hónapot előzetes letartóztatásban, javítóintézetben 

töltöttek, de az utóbbi időben már szabadlábon voltak. Az ítélethirdetésre szép, 

szürke vagy fekete öltönyt, fehér inget húztak, családtagjaik, szüleik kísérték 

őket.” – írja a nyomtatott média az interneten347.  

 

Az ítélőtábla ítélete alapján az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, mi 

történt (a tényállás felderítése megfelelő volt) és az minek minősül (jogi 

minősítés), azonban kisebb jogtechnikai jellegű javításokat tett. Helyesbített 

például; nem társtettességet kellett volna megállapítani, mivel többes tettesség 

tipikus esetével állunk szemben. A tanács egy látszólag nem feltűnő, ám annál 

nagyobb horderejű, jogi tényeket érintő változtatást is végrehajtott az elsőfokú 

ítéleten. A tényálláshoz hozzáfűzött, oda beszúrt egy nagyon fontos félmondatot, 

ami a büntetések megváltoztatásának kontextusát megteremthette. „Kiegészítendő 

az iratok tartalma alapján az ítélet 40. oldal 4. bekezdése azzal, hogy mielőtt az 

elfogyasztott italtól a sértett elszédült volna, a fiúkkal bulizott és jókedvűen 

 
346 
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táncolt. Az így pontosított, illetőleg kiegészített tényállást az Ítélőtábla mindenben 

megalapozottnak találta, és a Be. 351.§ (1) bekezdésére figyelemmel a másodfokú 

eljárásban irányadónak tekintette.” Így kerülhetett alkalmazásra az alábbi 

doktrína, bírói gyakorlatra való hivatkozással, miszerint „A sértett viselkedése, 

magatartása a nemi erkölcs elleni bűncselekmények megítélésénél jelentős 

bűnösségi körülmény.” (BK.v.56.sz. állásfoglalás II.4.) Az Ítélőtábla így 

kijelenthette, hogy „jelen esetben a sértett meggondolatlan magatartása 

értékelendő az enyhítő körülmények sorában (BH.1993.281. jogeset). (…) A 14. 

életévét alig betöltött sértett a sérelmére elkövetett cselekmény helyszínén – ahová 

önként érkezett – rövid idő alatt jelentős mennyiségű, mintegy másfél deciliter 

tömény italt fogyasztott, ezt követően a fiúkkal együtt „bulizott”, majd szédülni 

kezdett, s végül magatehetetlen állapotba került.”  

 

A sértetti „közrehatás” értékelése 

A sértetti közrehatásnak az elkövetők javára való értékelése (mint büntetésük 

jelentős enyhítésére okot adó körülmény) – nem csak ebben a konkrét esetben – 

súlyosan aggályos, idejét múlt, avittas, elfogult és a társadalmi nemek 

egyenlőségét, azonos jogait (ebbe beleértve a szexuális önrendelkezéshez való 

jogot is) ignoráló magatartás. Sajnálatos módon hatályban van a BH 1993. 281.348, 

amire hivatkozással tulajdonképpen jogszerűen és legitim módon meg lehet ezt 

tenni a mai napig. Az eseti döntés magva, amire alapozva az útmutatás 

megfogalmazásra került az alábbi: 

 „A 17 éves sértett a késő esti órákban, önként - akkor még minden kényszertől és 

fenyegetéstől mentesen - vállalkozott arra, hogy a kerítésen átmászva a laktanya 

területére, azon belül pedig a sorállományú katonák hálókörletébe bemenjen. A 

rendelkezésre álló bizonyíték szerint a sértett számára az a környék, ahol a 

laktanya van, ismeretlen volt, a sértett attól igen távol lakott, ezen a környéken 

korábban soha nem járt. Jóllehet a bemászásra a vádlott és társa hívása indította, 

mégis az a tény, hogy a korának megfelelő fejlettségű fiatalkorú leány késő este a 

kizárólag férfiak elhelyezésére szolgáló katonai helyiségbe bement, 

meggondolatlan, könnyelmű viselkedés volt. Ezáltal egy olyan helyzet 

kialakulásához járult hozzá, amelyben a vádlott akadálytalanul érvényesíthette 

akaratát vele szemben, és a nemi szabadságát sértő cselekményt követett el. 

A Legfelsőbb Bíróság 12. számú Irányelvében foglaltak szerint a sértett 

viselkedése és magatartása a nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél jelentős 

bűnösségi körülmény. A fentiekből kitűnően a sértett viselkedése - bár nem kihívó, 

de - könnyelmű volt, ezért azt - mint sértetti közrehatást - indokolt volt 

megállapítani. A büntetéskiszabás körében irányadó körülményeket ezért a 

Legfelsőbb Bíróság annak megállapításával egészíti ki, hogy a sértett 

 
348 „A nemi erkölcs elleni bűncselekmények elbírálása során a sértett könnyelmű, meggondolatlan 

magatartását - mint közreható tényezőt - általában enyhítő körülményként kell figyelembe venni 

[Btk. 83. §, 197. § (1) bek., 12. sz. Irányelv B/3. pont]” 
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meggondolatlan magatartásával közrehatott a cselekmény megvalósulásában, és 

ez enyhítő körülmény. Ez utóbbi enyhítő körülmény figyelembevétele mellett az 

elsőfokú bíróság által kiszabott büntetés mértéke eltúlzott, ezért annak az 

enyhítése indokolt.” 

Ez az a tankönyvpéldaként címkézhető jogeset, amin keresztül a joghallgatók az 

egyetemen megtanulják, a joggyakorlat mit vár el egy nőnemű jogalanytól, és mit 

enged meg egy férfinemű jogalanynak egy szexuális önrendelkezéssel kapcsolatos 

élethelyzetben. Ahogyan Bencze 349  a BH-ban szereplő ügyet kommentálja: 

„Ebben a döntésben roppant határozottan megjelenik az az álláspont, hogy a nő 

lehetőleg ne menjen olyan helyre, ahol ki lehet téve szexuális támadásnak, 

korlátozza önkéntesen mozgási szabadságát, mivel a büntetőjog akkor jobban 

fogja védeni, mintha „felelőtlen”, „könnyelmű” magatartást tanúsítana. Itt 

igazolódni látszik az az állítás, hogy a büntetőjogi védelem mértéke a sértett 

erkölcsi megítélésének függvénye - tehát nem egyformán védi a bírói gyakorlat a 

„nemi szabadságot”350. Holott, ahogyan írja; „az elvi háttér az erőszakos nemi 

bűncselekmények vonatkozásában egyértelmű. Az erőszakos közösülés tilalmat 

igazoló elv a nemi szabadság védelme. Ha a nemi szabadság védelmét fogadjuk el 

a büntetőjog e részének igazoló elveként, akkor abból két követelmény is adódik a 

joggyakorlatra nézve.351” A számunkra ehelyütt releváns az, hogy a bíróságnak 

bármely sértettet egyforma védelemben kell részesítenie azok ’erkölcsi 

tisztaság’ára tekint nélkül, ahogyan Bencze fogalmaz. Ennek ellenére a magyar 

jogalkalmazói gyakorlatban számos példát találunk arra, amikor az adott jogág 

igazoló elvei háttérbe szorulnak a szubjektív alapú döntéshozatallal szemben352. 

Azt gondolom, hogy kiváló terep ez a nemi sztereotípiák érvényre juttatására pl. a 

nőkkel szembeni erőszak jogi megítélésekor. Egyetértek azzal, hogy büntetőjogi 

gyakorlatunk nem a nők nemi erőszakkal kapcsolatos tapasztalatára alapozza a 

nemi erőszak (én kitágítanám a kört a nőkkel szembeni erőszak jelensége körébe 

sorolható összes Btk. tényállásra) megítélését, hanem olyan mércékre, amelyek 

bizonyos fokú „férfias” jellegű visszaéléseket még tolerálnak. Azt gondolom, 

hogy a nyíregyházi ügyben az elkövetők tette mögött kamaszkori kíváncsiságot 

vizionálni egyfajta férfiúi összekacsintas keretében (az idősebb férfi az ifjak tettét 

quasi legitimizálja) ennek mintapéldája. A bíró a szóban forgó jogeset kapcsán 

analógiát alkalmazott; a női sértettnek a nyíregyházi esetben sem kellett volna 

olyan helyzetbe hoznia magát, hogy erőszakos bűncselekmény áldozatává 

válhasson. Ez az áldozathibáztató attitűd, amivel a felelősséget az elkövetőről az 

áldozatra hárítjuk, elfogadhatatlan. Jelen esetben további súlyosító körülmény, 

hogy az áldozat kiskorú, egy gyermeklány. A hivatkozott BH-ban egy fiatal nő. 

Ebből a szempontból a bíróság üzenete világos; aki nőnemű, annak már 

gyermekkorában meg kell tanulnia, mit szabad és mit nem egy nőnek. Hiszen a 

 
349 Bencze, 2011 
350 Bencze 2011:132 
351 Bencze 2011:132 
352 Bencze, 2011:127 
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férfiak erőszakos magatartása kimenthető, azonban a nőként való határátlépést 

még a jog is bünteti.  

Így, visszatérve a konkrét nyíregyházi jogesethez, az Ítélőtábla fentiekre 

tekintettel nem meglepő módon a szankció kiszabásánál teljesen ellentétes 

álláspontra helyezkedett, mint az elsőfokú tanács. A másodfokú ítéletben az öt fiú 

büntetését enyhítették, és nem csupán a büntetési tételek lettek leszállítva, és a 

végrehajtási fokozat börtönről fogházra módosítva, hanem felfüggesztették a 

büntetések végrehajtását is.  

„Amikor a bíró ezt kimondta, a családtagok közül többen felzokogtak a 

megkönnyebbüléstől. Egyik fiúnak sem kell fiatalkorúak börtönébe vonulnia, ha 

átvészelik gond nélkül a próbaidőt.”- tudósít a média.353 

Az ítélőtábla abban egyetértett a törvényszékkel, hogy a fiatalkorúakkal szemben 

büntetés kiszabása indokolt; azonban a törvényszék kizárólag végrehajtandó 

szabadságvesztés alkalmazásával látta elérhetőnek a büntetési célok 

hatályosulását, míg az Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy a fiatalkorúakkal szemben 

nem szükséges jelenleg a szabadságvesztés végrehajtása, lehetőséget látott azok 

próbaidőre történő felfüggesztésére. A felsőbb bíróság szerint nem hagyhatók 

figyelmen kívül az alábbiak; „valamennyi fiatalkorú 7 hónapot előzetes 

fogvatartásban töltött a javítóintézetben, ahonnan valamennyien igen pozitív 

nevelői jellemzést kaptak. Három fiatalkorú jelenleg érettségizik, továbbtanulási 

szándékaik vannak, másik két vádlott pedig ezt követően a következő években fog 

érettségi vizsgát tenni. Továbbá, e fiatalok igen rendezett családi körülmények 

között élnek, határozott jövőképpel rendelkeznek, cselekedetüket – melyet 

kamaszos kíváncsiság is motivált – megbánták, bűntudatuk alakult ki, bírják a 

sértett megbocsátását, és az Ítélőtábla mindezekből arra következtetett, hogy 

velük szemben a szabadságvesztés büntetések tartama mérsékelhető, és Btk. 85.§ 

(1) és (2) alapján elsősorban az elkövetők személyi körülményeire tekintettel 

próbaidőre felfüggeszthetők.”  

 

Az ítélőtábla szerint nyomatékos enyhítő körülményként volt értékelendő az is, 

hogy a vádlottak mindegyikében a szakértő a bűntudat kialakulását határozottan 

hitelesnek értékelte. Olyan határozottan állította ezt, hogy az alapeljárásban 

meghallgatott pszichológus szakértők véleményét is képes volt felülírni. A 

szakértők szavait az elsőfokú ítélet tartalmazza: „egyező álláspontra jutottak a 

tekintetben, hogy a vádlottaknál a bűntudat már kialakult, az egy egészen másik 

kérdés, hogy a bűntudat illetve megbánás kialakulásában milyen jelentőségű a 

jogkövetkezményektől való félelem és mennyire jellemző a tényleges megbánás, a 

pszichiáter szekértő álláspontja szerint a vádlottak esetében mindkettő jellemző.”  
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A sértett reakciója az elkövetők magatartására – egy éppenhogy érintett téma 

Az elsőfokú bíróság annak feltárására/feltérképezésére, hogy a sértett az általa 

elszenvedettekhez és az elkövetőkhöz hogyan viszonyul, nem tett sok erőfeszítést. 

Az alábbiakat foglalta ítéletébe: „Azon védői kérdésre pedig, hogy meg tud-e 

bocsátani a vádlottaknak, kijelentette, hogy hát még bocsánatot sem kértek tőle, és 

ha megtennék, akkor valószínűleg megbocsátana, de már soha sem fogja 

elfelejteni azt, amit vele tettek.” Hozzátette azt is, hogy a bíróság számára 

beszédes volt, hogy amikor a vádlottak egyenként bocsánatot kértek tőle, a sértett 

sírva jelentette ki, hogy: „nem szeretnék én ezekre mondani semmit sem … hát 

részben biztos, hogy megbánták már a dolgot, de nem tudok erre igazán mit 

mondani”.  „A sértett fent részletezett érzületéből és magatartásából egyáltalán 

nem vonható le olyan következtetés, mint amilyenre a védelem a védőbeszédben 

hivatkozott; azaz hogy a sértett a vádlottaknak teljes egészében megbocsátott.” 

Az Ítélőtábla ennek ellenére nyomatékos enyhítő körülményként értékelte a sértett 

megbocsátását, amelyre szerintük abból lehet határozott következtetést levonni, 

hogy a sértett hangot adott annak, hogy nem kívánja, hogy a vádlottak 

visszamenjenek a börtönbe.  

 

A tárgyalótermi diskurzusról: 

A bíró „prédikálása” az Ítélőtáblán 

 

A sajtótudósításokból az ítélethirdetés alkalmával élőszóban elhangzottakról is 

van tudomásunk. Ehelyütt szó szerint közlöm egy újságíró beszámolóját, ami a 

tárgyalásról való tudósítás része. „A bíró hosszan fejtegette, miért nem kellett 

szerinte az első fokú ítélettel ellentétben börtönbe küldeni a fiatalokat, elmondta, 

a fiatalkorúaknál a büntetés célja az, hogy helyes irányba fejlődjenek és a 

társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A bíró szerint ezt náluk a börtön nélkül is 

el lehet érni. Kitért arra, hogy már az előzetes letartóztatás sem "múlt el nyom 

nélkül", "valamennyi vádlott bűntudattal küzd", egyiküket pszichológus kezelte. Az 

indokláskor elhangzott, hogy a bírói gyakorlat enyhítő körülményként szokta 

értékelni a sértett meggondolatlan magatartását. A bíró előzőleg beszélt arról, 

hogy a lány önként ment fel a lakásra, jelentős mennyiségű alkoholt ivott, táncolt. 

Elhangzott az is, hogy a lány sem akarta, hogy börtönbe kerüljenek a fiúk. Az 

indoklásnál a bíró a lány meggondolatlan magatartásáról beszélt, később azzal 

folytatta: ugyanez a meggondolatlanság jellemző valamennyi vádlottra 

is. Kamaszos kíváncsiság, barátok közötti felvágás motiválta a fiúkat, amikor 

elkövették, amit elkövettek, mondta a bíró. Hozzátette, az is fontos szempont volt, 

hogy rendezett családi háttérrel és határozott jövőképpel rendelkeznek a fiatalok. 

Az ítélethirdetés végén felállította őket, és intézett hozzájuk egy kisebb beszédet. 

Egyikőjük se gondolja, hogy amit csináltak, az nem erkölcsileg elvetendő és 

mélyen elítélendő magatartás – mondta. Miközben beszélt, az egyik fiú a szemét 

törölgette. A bíró, mint egy tanár, arról adott leckét, mi a teendő egy 

magatehetetlen állapotban lévő nővel: "a nőt segítjük", "orvosi ellátásban 

részesítjük", és gondoskodunk róla, ha fiatalkorú, hogy minél előbb a szüleihez 
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kerüljön, nem pedig kihasználjuk az ő helyzetét. A fiúk csendben álltak egymás 

mellett. A bíró figyelmeztette őket: tartsák be a próbaidőre vonatkozó szabályokat, 

mert ha nem, "teljesen mindegy, ki mennyire ígéretes, mennyire tehetséges", akár 

a felfüggesztett fogház letöltését is elrendelhetik. Még egyszer nyomatékosította: 

olyat hajtottak végre, amit "minden normális ember elítél", "alapvető erkölcsi 

szabályt léptek át". Végül azzal bocsátotta el őket: „Tekintsék utolsó 

figyelmeztetésnek!” 354 

 

A bírói kioktatás aggályos kijelentéseire való reflektálás 

A bíró azzal, hogy mind a sértettet (elsőként őt), mind a vádlottakat 

egyformán meggondolatlannak nevezte, egy költői fordulattal egy szintre helyezte 

az elkövetőket az áldozattal. Ez kvázi a bűncselekmény kialakulását illetően a 

felelősségben való egyenlő osztozás képét vetíti elénk. Ez analóg azzal, amikor 

egy bántalmazó kapcsolatot igyekeznek kölcsönös vitázásnak, háztartáson belüli 

csetepaténak lefesteni, ahol mindkét fél hibás egy kicsit. Pontosan azt a hatalmi 

mozzanatot veszítik el/gyomlálják ki/hagyják figyelmen kívül, ami az egész 

dinamika hátterében áll – azzal a közhiedelemmel szemben, hogy valaki biztosan 

provokált valakit, vagy, hogy indulatos emberek között elharapózik a vita -. 

Ugyanis a bántalmazó kapcsolatokban az elkövető hatalmi fölényben van, 

jellemzően több fronton tartja alárendeltségi helyzetben áldozatát, tehát a felek 

között hierarchia van és korántsem mellérendeltség, egyenrangúság. Jelen esetben 

is ott volt a bizonyos hatalmi szál. Ahogyan az az elsőfokú ítéletben is rögzítésre 

került; a pszichiáter szakértő asszony a fényképeket nézegetve elmondta, hogy a 

fiúk egyértelműen jól érezték magukat, „feltűnően jókedvűek, ez a helyzet nem 

csupán hormon által irányított lehet, hanem a hatalmi helyzet megélése is, amikor 

egy külvilági ingerekre reagáló, magatehetetlen kislánnyal különféle dolgokat 

művelnek.” Férfiként abban a hitben cselekedtek, hogy szexuális vágyaik 

kielégítésére szabadon felhasználhatnak egy női testet, ráadásul még az esetleges 

ellenállással sem kell vesződniük. Elgondolásukat az ítélőtábla erősítette meg 

igazán, hiszen kíváncsiságból elkövetettnek ítélte meg tetteiket, ami teljesen 

helyén való kamaszoknál. Az a tény pedig, hogy egy ilyen jellegű erőszakos, 

szexuális töltetű cselekedettel fel lehet vágni a kortársak előtt, magukat spílerként 

beállítani (ahogyan a csevegő alkalmazásban létrehozott csoport elnevezése is 

mutatja), kóros képet mutat fel a társadalom lélekhangolásáról a nemi 

viszonyokat, szerepeket illetően.  

A gyermeklány sértettként való közrehatását hangsúlyozni, ami abban 

nyilvánul meg, hogy a hímnemű ismerőseivel egy lakásban merészkedett 

tartózkodni és velük iszogatni, jól érezni magát, teljes mértékben elfogadhatatlan. 

Egy gyermeklánynak vajon milyen okból kifolyólag kellene attól tartania, hogy 

ismerősei szexuális tárgyként fogják kezelni és szégyenteljes módon használják ki 

női mivoltát? Hogyan lehet bármiféle logikai kapcsolatot/összefüggést 

 
354 

http://index.hu/belfold/2016/06/14/oten_molesztaltak_egy_14_eves_lanyt_megusztak_a_bortont/ 

 

http://index.hu/belfold/2016/06/14/oten_molesztaltak_egy_14_eves_lanyt_megusztak_a_bortont/
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megállapítani egy ilyen súlyosan emberi méltóságot sértő, nemi erkölcs elleni 

bűncselekmény elkövetése és egy gyermeklány valóban(!) kamaszos tette (1,5 

deci vodkát elfogyasztani ismerősök társaságában egy buli előtt) között? Habár ez 

egy meglehetősen aggályos felvetés, az ítélőtáblán ezt még jogi köntösbe is 

burkolták. Kihasználva a fellebbviteli eljárás sajátosságait, nevesint, hogy arra is 

lehetőség van, hogy az első fok által megállapított tényállást az iratok alapján 

’kiegészítsék’. Így kerülhetett be a tényállásba, így a kötelezően értékelendő jogi 

tények sorába a gyermeklány „táncolása, bulizása” az eszméletlenségét 

megelőzően, aminek segítségével egy áldozathibáztató csavarral az ő felelősségét 

is bele lehetett szőni a történetbe.  

Az elkövetők rendezett családi állapotára és kikövezett jövőjére való 

rendszeres bírói utalgatás is messzemenően aggályos, ugyanis annak a látszatát 

kelti, hogy biztos háttérrel (nyilván ez relatív, jelen esetben bírói mérlegelés 

körébe esik) bárki bármit megtehet különösebb következmények nélkül. 

Mondhatnánk, a vádlottak tette alól mintegy felmentést jelentett a pedigré. A 

sértett jövőjéről, az őt ért sérelmek rövid és hosszú távú, már jelentkező, illetve 

potenciális hatásairól szó sem esett, nemhogy azt is a vádlottak terhére értékelte 

volna a bíró. Szavai alapján egyértelmű, hogy a fiúk jelene és jövője aggasztja, az 

ő ügyükben igyekszik a lehető legjobbra, ezzel egyidejűleg a lány jelene és jövője 

hidegen hagyja, még csak említésre méltónak sem tartja.  

Ahogyan a bíró arról oktatja ki a vádlottakat, hogyan kell a nőkkel bánni, 

az – miden bizonnyal jó szándék által vezérelve – egy elavult, sztereotípiákon 

alapuló, a konkrét cselekményt egy beláthatatlanul absztrakt szintre helyező 

modoros megnyilvánulás, ami inkább illik egy régimódi erkölcstan könyvbe, 

mintsem egy társadalmi változásokat magába szívó, elfogulatlan (a gender bias az 

egyik legzsigeribb fajtája az elfogultságoknak) jogalkalmazói megnyilvánulásba. 

Miféle üzeneteket küld ez ennek a generációnak (és szüleiknek, unokáiknak) a 

nemekről? A kamaszos kíváncsiság határairól. A még megbocsátható és a már 

nem megbocsátható kategóriákról. Hol húzza meg az erkölcsi határt? Mire való a 

nő és mit tehet meg a férfi? 

 

A bűncselekmény jellege és a sértett további életére/személyiségére való kihatása 

- Hiányosságok/elhallgatások mindkét ítéletben 

 

Olyan kérdést tárgyalok ehelyütt, amelyre való kitérést mindkét bíróság mellőzte. 

Meggyőződésem, hogy legalább annyira fontos és körbejárandó kérdéskör a 

bűncselekmény áldozatának jövője, rehabilitációja, a vele történtek 

elfogadásának/feldolgozásának foka és ennek mérlegelése, mint az elkövetők 

jövőjének hosszas ecsetelése, illetve rendezett családi hátterüknek és jövőre 

vonatkozó határozott elképzeléseik elismerése. A sértett jövőjének és sérelmeinek 

számbavételét, ennek a kérdéskörnek egyáltalán a jogi környezetben való 

megjelenítését egyik bírói tanács sem látta szükségesnek. 

Ahogyan az elsőfokú ítélet fogalmaz, a sértettet nemiségében súlyosan 

sértő cselekmény(ek) történt(ek).  Arra azonban sem első fokon, sem másodfokon 
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nem esett még említés szintjén sem szó, hogy ez az absztrakt kategória a 

valóságban mit is jelent. Az, hogy a gyermeklányként elszenvedett nemi 

erkölcsöt, szexuális önrendelkezést sértő, az emberi test legintimebb területét 

érintő – akarata ellenére, beleegyezése nélkül – rajta, mint egy tárgyon véghezvitt 

cselekedetek hosszú és rövidtávon milyen súlyú károkban és sérelmekben 

jelentkeznek, mind fizikai; mind lelki értelemben beláthatatlanok. A 

kialakulófélben levő szexuális én kifejlődésének ezen érzékeny szakaszában, 

ráadásul kortársak által megbélyegezve kell „továbblépni” a történteken. 

Kívülállóktól tudomást szerezni, rádöbbenni, szembesülni, ráadásul egy olyan 

életkorban, amikor a kortársak véleménye különös jelentőséggel bír. A sértettnek 

egy ilyen stigmával kell tovább élnie, a nővé válás küszöbén azzal kellett 

szembesülnie, hogy egy egész város az ő legintimebb testrészein csámcsog. 

Mindennek a jog világában is meg kellett volna jelennie. Az a tény, hogy a 

vádlottak tettüket népszerűsítették, elújságolták, szélesebb körben 

megismerhetővé tették, a sértettre egyébként is nehezedő terhet még súlyosabbá 

és láthatóvá tették.  

Az a körülmény, hogy a sértett nem emlékszik a megszégyenítő, rajta elvégzett 

cselekményekre, nem jelenti azt, hogy ezek nyom nélkül maradnának/maradtak 

volna (értem ez alatt a fizikai nyomokat/elváltozásokat, illetve a lelki 

vonatkozásokat egyaránt). Megjegyzendő, hogy a Törvényszék röviden ugyan, de 

mégiscsak kitért arra a körülményre, hogy a sértett számára mit jelenthetett az, 

hogy a vád tárgyává tett cselekmények áldozata lett. „A sértettnek a nyomozás 

időszakában igencsak elnehezült az élethelyzete, hiszen a vele történtek rendkívül 

hírértékűek voltak a városban, különösen a fiatalság körében.” 

 

Stanford Law, Amerikai Egyesült Államok, „campus rape” 

Álljon itt egy amerikai közelmúltbeli jogeset, ami a nyíregyházi üggyel több 

párhuzamot is mutat. Az Ítélőtábla döntése megközelítőleg Brock Turner 

elítélésével egy időben született meg. Az aggályos ítéletet hozó Aaron Persky 

szövetségi bíró azóta a közösség jóvoltából nem bíráskodik tovább.  

2015-ben az USA-beli Stanford Egyetemen egy ún. ’campus rape’ (egyetemi 

körökben elkövetett szexuális erőszak) jelenséghez tarozó eset kavarta fel a 

közvéleményt. A jó tanuló, jó sportoló, fényes jövő előtt álló – akkor elsőéves - 

atléta, Brock Turner alkoholtól eszméletlenné vált, magatehetetlen áldozatát a 

campuson egy félreeső helyen erőszakolta meg, és csupán két svéd diák 

megzavarására hagyott fel tevékenységével. A felkavaró történetet követő jogi 

procedúra az, ami miatt az ügy a mai napig a köztudatban van világszerte, és az 

alapeseten jóval túlmutató következményei is sokatmondóak.   

A magyar és amerikai eset közötti egyértelmű hasonlóságok a következők. 

Mindkét áldozat nőnemű, és a szexuális erőszaktevők férfiak, akik a nők 

eszméletlen, magatehetetlen, akaratnyilvánításra képtelen állapotát használták ki. 

Az eljáró bíró mindannyiukkal szemben meglehetősen enyhe, tetteik súlyához 
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képest elenyésző büntetést szabott ki, és az egyik legfőbb érv emellett a fiúk 

fényes, ígéretes jövőjére való utalás volt. A bírók úgy gondolták, hogy a fiúk tettei 

mintegy hirtelen meghozott rossz döntés (Turner) vagy kamaszos kíváncsiság (a 

nyíregyházi ifjak) következtében véghezvitt tettek, amiknek nem szabad, hogy 

szabadságelvonással járó büntetés legyen az eredménye, hiszen az tönkretehetné 

egész hátralévő életüket. Egyik esetben sem kapott szerepet a bírói mérlegelésben, 

ítélethozatalban az áldozatot ért sérelem súlyának, az ő életére való kihatásnak a 

számbavétele.  

Brock Turner-re Kalifornia állam joga alapján maximum 14 év állami börtön várt 

volna, de a kerületi ügyész csupán hatot javasolt. Az esküdtek az áldozat oldalán 

álltak, Turnert három bűncselekmény tárgyában is bűnösnek mondták ki, azonban 

Aaron Persky bíró a büntetést 6 hónapra enyhítette és megyei börtönben való 

letöltésre, valamint 3 évre próbára bocsátotta, amit külön meg kellett indokolnia, 

mert alapesetben a bűncselekmény jellege és súlya miatt erre nem kerülhetett 

volna sor. Hogy miért alkalmazott kivételt, az alábbiakkal indokolta: azt 

ecsetelgette, hogy egy szabadságelvonással járó büntetés milyen komoly hatással 

lehet egy börtönt eddig nem viselt, ígéretes jövő előtt álló fiatal, tehetséges 

emberre.  

A másodfokú ítéletben az öt nyíregyházi fiú büntetését oly módon enyhítették, 

hogy a büntetési tételek lettek leszállítva, a végrehajtási fokozat börtönről 

fogházra és felfüggesztették a büntetések végrehajtását. A felsőbb bíróság szerint 

az alábbiak indokolták a kedvezőbb büntetési feltételeket: „valamennyi fiatalkorú 

7 hónapot előzetes fogvatartásban töltött a javítóintézetben, ahonnan 

valamennyien igen pozitív nevelői jellemzést kaptak. Három fiatalkorú jelenleg 

érettségizik, továbbtanulási szándékaik vannak, másik két vádlott pedig ezt 

követően a következő években fog érettségi vizsgát tenni. Továbbá, e fiatalok 

igen rendezett családi körülmények között élnek, határozott jövőképpel 

rendelkeznek, cselekedetüket – melyet kamaszos kíváncsiság is motivált- 

megbánták, bűntudatuk alakult ki, bírják a sértett megbocsátását (részlet az 

ítéletből).”  

A különbözőségek: A magyar esetben öt fiatalkorú, akarategységben cselekedett 

és hüvelyi úton kizárólag ujjal hatoltak be, szándékuk nem közösülés volt, hanem 

nemi vágy felkeltése, kielégítése. Az amerikai esetben egy elsőéves egyetemista 

közösült magatehetetlen évfolyamtársával az egyetemi campus egy félreeső 

részén.  

Az amerikai ügy azért is nagyon fontos, mert a jogi eljárásban a sértett szokatlan 

fellépése következtében a bűncselekmény egy legtöbb esetben elhallgatott, 

figyelemre gyakran nem méltatott olvasata jelent meg az általános diskurzusban, 

és ivódott bele a köztudatba hihetetlen gyorsasággal 355 . Az igen részletes, 

 
355 Miután a BuzzFeed355 internetes oldalon teljes terjedelmében megjelent a 7200 szavas szöveg, 

11 millió alkalommal osztották meg 4 nap alatt. A CNN egyik prominens alakja (Ashleigh 
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plasztikus, személyes sértetti vallomás (amit a sértett maga olvasott fel a 

meghallgatásán) egy fontos kiállás, ami nem csak a jogi környezetben, de a 

közbeszéd számára is újdonságként volt képes megmutatni a valóságát egy ilyen 

jellegű cselekménynek. A vallomás így kezdődik356: „Nem ismersz engem, de már 

voltál bennem és ez az, ami miatt ma itt vagyunk.” A sértett visszaidézte, ahogyan 

felébredt a kórházban és tudatosult benne, hogy alsónemű nélkül találtak rá, 

ruhája a derekáig feltolva, kosz és tűlevelek a vaginájában. Hihetetlen 

részletességgel írta le az erőszakos cselekmény következményeit, hatásait. 

„Elvetted az önértékelésemet, a magánszférámat (privacy), az energiáimat, az 

időmet, a biztonságérzetemet, az önbizalmamat, a saját hangomat, egészen a mai 

napig.” 

Turner a tárgyaláson nem a sértett irányában történő megbánásról, 

bocsánatkérésről, sérelmeinek elismeréséről beszélt a bíróságon, hanem 

megbánása jeléül arról357, hogy reméli, más fiatal tanul majd a példájából, hogy 

egy rossz döntésben megvan a lehetőség arra, hogy megváltoztassa az ember 

egész életét. A tárgyaláson Turner apja is folytatta ezt az értéksemleges (a bűntett 

tárgyáról, természetéről megfeledkezett) narratív vonalat, amikor azon lamentált, 

hogy a fia egész életét tönkreteszik egy 20 perces cselekmény miatt. A lány 

válasza erre elemi erejű volt: „Az élet … egy élet … a tiéd … de elfelejtkezel az 

enyémről.” 

A magyar ügyben a kiskorú sértettől nyilvánvalóan nem volt elvárható hasonló 

kiállás, és az is tény, hogy az ő emlékezetéből teljesen kiesett az a pár óra 

eszméletlensége miatt. A leánygyermek a bírói kérdésekre, amik arra igyekeztek 

fényt deríteni, hogy milyen érzülettel viseltetik az elkövetők felé; határozatlan, 

bizonytalan válaszokat adott, kereste a szavakat. Az elsőfokú bíróság tiszteletben 

tartotta ezt és nyugtázta, hogy válaszai semmiképpen sem megbocsátást 

tükröznek. Ennek ellenére az ítélőtáblán különösebb aggályok nélkül jelentették 

ki, hogy a vádlottak bírják a sértett megbocsátását. Talán ebben az ügyben is 

árnyaltabb kép alakult volna ki, amennyiben egy sértetti képviselő is lehetőséget 

kap az áldozat érdekében tevékenykedni. Talán az ő életéről is szó eshetett volna, 

hasonlóképpen az elkövetők életével.  

Az áldozatok védelmét ellátó szervezetek és jogi tanácsadók fel voltak háborodva 

az aránytalanul enyhe büntetésen, amit Turner véleményük szerint privilegizált 

 
Banfield) TV show-ja első felében hangosan felolvasta a szöveget, és a Kongresszus 19 tagja is 

hasonlóan tett. Ezt követően Emily hihetetlen mennyiségű támogató üzenetet kapott a világ 

minden tájáról. 
356 “You don’t know me, but you’ve been inside me, and that’s why we’re here today,” she began. 

The then-22-year-old, known as Emily Doe, recounted waking up in the hospital and learning that 

she had been found with her underwear off and her dress hiked up to her waist, dirt and pine 

needles in her vagina. She described, in excruciating detail, the effect of the assault and the trial. 

“You took away my worth, my privacy, my energy, my time, my safety, my intimacy, my 

confidence, my own voice, until today”  
357  (https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/07/brockturner-statement-stanford-rape-case-

campus-culture 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/07/brockturner-statement-stanford-rape-case-campus-culture
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/07/brockturner-statement-stanford-rape-case-campus-culture
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státuszánál fogva kaphatott; fehér férfiként és sztársportolóként. A California 

Commission on Judicial Performance 358  lefolytatott egy vizsgálatot, de nem 

találták meggyőző bizonyítékát bírói elfogultságnak. Michele Dauber, a Stanford 

Jogon évtizedek óta oktató professzor, aki szexuális erőszak témájú tárgyakat 

oktatott az évek során, több ’campus rape’ áldozattal állt kapcsolatban, és a 

Turner ügy sértettjét is ismerte személyesen. Az eset jogi eljárásában látottak és 

hallottak alapján elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy Persky bírót 

eltávolítsa a pulpitusról. Mivel Kalifornia azon nyolc államok egyike, amely 

lehetővé teszi, hogy a bírókat a polgárok szavazás útján elmozdítsák, eldöntötte, 

hogy kampányt indít annak érdekében, hogy visszahívják Persky-t. Ezt mondta a 

sajtónak: „Ez a történeti jelentőségű kampány része annak az egész társadalmat 

átitató mozgalomnak, ami azt szorgalmazza, hogy vessünk véget a sportolók és 

más privilegizált helyzetben levő/státuszú erőszaktevők immunitásának, illetve a 

nőkkel szembeni erőszaknak.“359 Az elkövetkező másfél évben 1 millió dollárnál 

is több adományt gyűjtött több, mint 5000 donortól (legtöbbjük 100 dollárnál 

kevesebbel járult hozzá a kezdeményezéshez). Önkénteseket toborzott, helyi 

politikusokat és közismert feministákat (pl. Lena Dunham vagy Anita Hill) nyert 

meg az ügynek. 2018 januárjára 95 000 aláírást gyűjtött, és „got the recall on the 

ballot” Santa Clara County-ban a június 5-i választásokra.  Az időközben 

kirobbanó „MeToo” szexuális zaklatásos ügyek áldozatainak előbújásán alapuló 

mozgalom csak fokozta a kampányt, pozitív és negatív értelemben is, így az is 

megtörténhetett, hogy Daubner a kampány alatt rendszeres fenyegető és halálos 

fenyegetéseket kapott, amiket a dolgozószobája ajtajára kifüggesztett. Ő maga is 

meglepődött, hogy vállalkozása milyen mélyen gyökerező problémákat bolygatott 

fel. Munkája sikeres volt, mert megtörtént, amit célul tűzött; Santa Clara polgárai 

visszahívták Aaron Persky szövetségi bírót. A választott bírói pozíció eredetileg 

2022-ig tartott volna, és ilyen eset nem történt 1932 óta Kaliforniában.  

 

V.2.3. „Féltékenység vagy az Életéért küzdött?”360 

 

Vád alá vont cselekmények: több késsel, Ytong téglával való támadás, meztelenül 

a földön húzza áldozatát a kertes házuk udvarán, a házba kergeti, a lány csupán 

egy szomszéd közbenjárására menekül el 

 

Minősítés: különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete 

 

 
358 „The Commission on Judicial Performance, established in 1960, is the independent state agency 

responsible for investigating complaints of judicial misconduct and judicial incapacity and for 

disciplining judges, pursuant to article VI, section 18 of the California Constitution.” lsd. 

https://cjp.ca.gov/  
359 „This historic campaign is part of a national social movement to end impunity for athletes and 

other privileged perpetrators of sexual assault and violence against women” Dauber a HuffPost-

nak nyilatkozta  
360 Budapest Környéki Törvényszék 16.B.86/2013, Fővárosi Ítélőtábla 11.Bf.198/2014/11. 

https://cjp.ca.gov/wp-content/uploads/sites/40/2016/08/CA_Constitution.pdf
https://cjp.ca.gov/
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Büntetés: 10 év szabadságvesztés börtönben, 8 év közügyektől eltiltás, Btk. 160.§ 

(1) (2) d. ; Fővárosi Ítélőtábla 11.Bf.198/2014/11. megváltoztatja fegyház 

fokozatra 

 

Kontextus, bűncselekmény jellege:  

Bántalmazó, kontrolláló, pár évig tartó kapcsolatban a szakítást követően a férfi a 

nő ellen fordul.  

A sértett apja szerint a vádlott majomszeretettel kezdte szeretni lányát, 

befolyásolta őt.  

A vádlott anyja elmondása alapján a barátnőkkel mindig minden úgy volt, 

ahogyan a fiú szerette volna, ezzel mutatta ki, hogy ő igazi férfi.  

A sértett azt nyilatkozta, hogy a vádlott egyszerűen egyfolytában zaklatta, 

hívogatta, és kapcsolatuk végére teljesen magára maradt, nem volt jóban a 

vádlotton kívül senkivel, a szociális hálója eltűnt. 

A bíró a kontextus feltárását követően a bűncselekmény elkövetésének 

motívumaként az alábbiakat jelölte meg; a sértett szakítása, a vádlott közeledése 

visszautasítása miatti szerelemféltésből eredő bosszú. A vádlottat eképpen 

jellemezte: hiúságában és érzelmeiben megsértett, kétségbe esett, a 

visszautasítástól indulati állapotba kerülő és azt uralni nem tudó férfi. 

Megállapította, hogy semmiféle elmebeli korlátozottság nem volt értékelhető nála; 

az indulatában magát egyre inkább belehergelő, ekkor már megfelelő fékekkel 

nem rendelkező ember rendkívül primitív – a nála sokkal gyengébb és 

kiszolgáltatottabb személy elleni – brutális reakciója volt a vád alá helyezett 

cselekménysorozat. Láthatjuk, hogy ebben az esetben a ’szerelemféltés’ kategóriát 

hogyan használja a bíró. Egyáltalán nem mentséget szolgáltat a férfinak, mintegy 

quasi erkölcsi alapon felmentést vindikálva neki, hanem tényként közli azt, hogy 

képtelen volt feldolgozni a párjától való különválást. Tettének motívumaként ezt 

nevezi meg, azonban büntetésének enyhítésére ez nem lesz alkalmas körülmény 

szemében. A magyar joggyakorlatra nem ez a hozzáállás a jellemző. A tendencia 

az, hogy szerelemféltésre (féltékenység) hivatkozással a büntetés enyhíthető, 

quasi azt tükrözvén, hogy a társadalom nem ítéli el olyan szigorúan az elkövetőt, 

ha bizonyos szerelmi szál keveredik a bűncselekménybe. Még az emberölést is 

képes romanticizálni ez a szófordulat, és nem csupán a közvéleményt befolyásolni 

- aminek okán például egyáltalán nem mindegy, hogyan tájékoztat a média az 

effajta esetekről -, hanem a jogi diskurzusban, az ítélkezés folyamán is rendre 

szerepet kap, mint a bűncselekmény elkövetésének motívuma. Ez a tipikusnak 

mondható emberölési ok felindulásban elkövetett emberölést alapoz meg nagyon 

sok esetben. „Ez utóbbi azt bizonyítja, hogy létezhet olyan, általános társadalmi 

empátiát kiváltó külső körülmény, amelyet a jogalkotó is akceptál”, írja Bolyki361. 

A gender dimenzió nyilvánvalóan nem kerül górcső alá, ami a bűnügyi 

statisztikákkal egybevetve rávilágíthatna a féltékenységből elkövetett emberölések 

strukturális jellegére (rendre férfiak ölik meg női partnereiket). Bolyky egy másik 

 
361 Dr. Bolyki Orsolya, 2017:12 
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írásában azt írja; a bírók „az érzelmi motívumoknál (féltékenység, régóta húzódó 

konfliktus, hirtelen keletkező indulat, krízishelyzet, félelem) átlagosan 20-22 

százalékban értékelték a mentális hátteret enyhítő tényezőként.”362  

A szerelemféltés koncepcióját jogszabályszövegben nem találjuk, mondhatni 

szokásjog jelleggel a vádlott személyi körülményei között, motívumként nevezik 

meg a bírók. Fontos volna, hogy ne aképpen hivatkozzanak rá, mint erőszakos 

cselekmények erkölcsileg igazolható indoka, azaz enyhítő körülmény, hanem úgy 

tekintsenek rá, ami; birtoklásvágy, hatalomvágy, aminek semmi köze a 

szerelemhez, a romantikához. Amíg nem így tesznek, az áldozatot, a sértettet 

hibáztatják, mivel azt sugallják, ha ő másképpen viszonyul az elkövetőhöz (nem 

hagyja el, nem választ új párt), megelőzhette volna az ellene elkövetett erőszakos 

cselekményt. Holott ennek a feltételezésnek semmi alapja nincs, és az erőszakot 

alkalmazó fél felelősségének bagatellizálásán túl nem vezet célra.  

„A bírónő abszolút empatikus, türelmes, érthetően kérdez (nem szólít senkit 

keresztnevén). Végig tiszteletteljesen fordult minden résztvevő felé. Együttérző, 

ugyanakkor lényegretörő, fontos kérdéseket tett fel.”363 Egy ilyen jellegű tisztázó 

kérdés az alábbi a sértett irányában: „A bántalmazás során mit érzett, olyan 

jellegű volt, hogy a szép csinos barátnőm ne legyen olyan szép másnak vagy az 

élet kioltása a célja? Féltékenység, megszurkálom az arcod és csak az enyém 

leszel vagy az életéért küzdött?” A sértett erre nagyon határozott választ adott: 

„egyértelműen meg akart ölni, ahogy hangoztatta is, mindig új eszközt szerzett, a 

hajamnál fogva húzott végig a betonon meztelenül, „ha nem leszel velem, akkor 

megöllek”. Fontos volt a kérdéskör tisztázása, hiszen a vádlott vallomásában ezt 

nyilatkozta: „Azt kívántam, hogy ő is élje át a fájdalmat, nem akartam kioltani az 

életét, félelmet akartam kelteni benne, talán azt a látszatot kelteni, hogy bármire 

képes vagyok (vádlott írásbeli vallomás) – direkt olyan helyeken bántalmaztam, 

ahol nem keletkezhet halálos sérülés, vívó vagyok, ezzel tisztában vagyok. (…) 

Kértem, hogy folytassuk a kapcsolatot, amit ő határozottan visszautasított, 

elkeseredésemben teljesen elvesztettem a fejem, dühroham jött rám.”  

A bírónak azt kellett eldöntenie, a vádlott szándéka miben állt; megölni, avagy 

sérüléseket okozni, tehát megállapítható –e szándékos emberölési kísérlet, vagy az 

enyhébben minősülő életveszélyt okozó vagy súlyos testi sértés befejezett 

alakzata.  

 

 

 

 
362 Dr. Bolyki Orsolya, 2016:75 
363 A szerző monitorozóként lejegyzett tapasztalatai a 2014. február 17. napján tartott tárgyalási 

napról 
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Tárgyalótermi diskurzus 

A szerző önkéntesként való feljegyzései a 2014. február 17-i tárgyalásról 

„A bírónő részletes tényállás ismertetést tartott, a helyszínről készült fotókat is a 

hallgatóság rendelkezésére bocsátotta. Ahogyan mondta, a vádlott a volt kedvesét 

szúrta meg, kizárólag esztétikai jellegű sérüléseket okozva, miután a sértett 

közölte vele, hogy továbbra sem hajlandó vele a kapcsolatot tovább folytatni. (…) 

Dulakodás közben közölte, hogy meg fogja ölni a lányt, miután saját kezét is 

megvágta, végig fenyegetőzött. Hajánál fogva vonszolta, virágcseréppel, Ytong 

téglával igyekezett a fején sérüléseket elérni. A lány az egyik szomszéd – akinek a 

meghallgatása ezen a tárgyaláson történt – hathatós segítségének köszönheti az 

életét.”  

A szerző önkéntesként való feljegyzései a 2014. március 7-i tárgyalásról 

 „A sértett megkapja a lehetőséget minden elhangzottra, látottra reagálni, 

észrevételt tenni. A bírónő elmondja, hogy mit miért kérdez újra és kiemeli, ha 

valaminek van vagy éppen nincs jelentősége. A sértettet, mint olyan személyt 

kérdez, körülményekről, amiknek leghitelesebb feltárását tőle várja. Az érződik, 

hogy abszolút hitelt ad a sértett szavának. A vádlottal is tiszteletteljesen beszél, 

megadja a lehetőséget észrevételre, kioktatja minden lényeges történésre. Leveteti 

a bilincsét, lehetőséget biztosít az édesanyjával való fizikai kontaktusra. A 

sértettnek mond ilyet: tudom, hogy nehéz, de jó lenne, ha emlékezne. (…) 

Az ügyhöz még fontosnak tartom az alábbiakat lejegyezni, amik a tárgyaláson 

felolvasott tanúvallomásokból derültek ki: 

▪ a vádlott ellenőrizte a sértett telefonját, FB oldalát, leveleit 

▪ számon kérte, hogy kivel és miért találkozik 

▪ a fiú miatt elveszítette a barátait 

▪ sülve-főve együtt voltak 

▪ féltékenységi vitákra több tanú és barát is emlékezett 

▪ amikor a sértett felvetette, hogy szakítaniuk kellene, akkor 

öngyilkossággal fenyegetőzött 

▪ a normális/egészséges határon túlment a vádlott féltékenysége 

▪ mondott olyat, hogy a lány az élete, és sírva is fakadt, amikor a szakítás 

lehetősége felmerült 

A jogeset kapcsán, a folytatólagos tárgyalásokat végighallgatva 

megfogalmazódott bennem, hogy a többszöri viktimizáció olyan mértékben 

szembetűnő és zavaró a büntetőeljárásban, hogy nehéz nem észrevételezni. A 

jegyzőkönyvek állandó, pontos ismertetése, az egyes részletek sorozatos és 

sokszoros újrarészletezése, felidézése tucatnyi alkalom arra, hogy a sértett újra és 

újra arra kényszerüljön, hogy átgondolja, átélje az adott esetben évekkel azelőtt 

megtörtént cselekményeket, aminek traumatizáló hatása van.  
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Az Ítélőtábla a cselekmény erkölcsileg elítélendő okból fakadó voltát mellőzte, 

mivel megítélése szerint a szerelemféltésből eredő bosszú az egységes bírói 

gyakorlat alapján azt önmagában nem alapozza meg. Tehát a másodfokú bíróság 

tanácsa szerint az a körülmény, hogy valaki fizikai erőszakot alkalmaz olyan 

esetben, amikor érzelmei visszautasításra, elutasításra kerülnek, nem elítélendő 

erkölcsi viszonylatban. A társadalom felé meglehetősen aggályos üzenet ez, azt 

gondolom.  

 

V.2.4. „A sérülések következményeire tekintettel mintegy végigélte lassú 

haldoklását” 364 

 

Felek:  a sértett négy gyermekét egyedül nevelő nő (szociális munkás), a vádlott 

férfi (biztonsági őr); párkapcsolatban álltak a szakítás előtt, egy hajléktalanszállón 

dolgoztak együtt 

 

Vád alá vont cselekmények: 

a vádlott különös kegyetlenséggel, brutális módon késsel agyonszúrta az áldozatot 

a házához közel, amint az munkába indult egy téli reggelen 

 

 

Minősítés: 

Különös kegyetlenséggel, előre kitervelt módon elkövetett emberölés 

A tanúk elmondása alapján a vádlott a sértett munkabeosztását kitudakolta, 

ellátogatott korábbi közös munkahelyükre és a régi kollégákkal való beszélgetés 

közben a falra, jól látható helyre kifüggesztett beosztási rend tartalmát 

megismerte. Ismerte továbbá a sértett napi rutinját, ahogyan lakóhelyét is; a 

helyszín teljes ismeretében volt. 

„Egyértelműen megállapítható, hogy a vádlott eleve azzal a szándékkal ment a 

helyszínre, hogy a sértettet megölje. (…) Ugyancsak alátámasztja ölési szándékát, 

hogy olyan eszközt vitt magával, amely alkalmas volt arra, hogy a rögzített igen 

nagyszámú és brutális sérülést okozza. (…) A bíróság egyértelműen 

bizonyítottnak látta és kétséget kizáróan megállapította, hogy a vádlott előre 

kitervelte cselekményét. (…) A különös kegyetlenség tárgyi feltétele az átlagosat 

lényegesen meghaladó, rendkívüli embertelenséggel és brutalitással, az emberi 

méltóság mély megalázásával való elkövetés.” (ítélet, 15. oldal)   

„Az alanyi oldal vonatkozásában az elkövető tudatának át kell fognia a különös 

kegyetlenséggel történő elkövetést. Jelen cselekménynél a sérülések számából, a 

bántalmazás hosszan tartó, elhúzódó voltából, és a vádlott által is felismerhető 

sértetti szenvedésből erre egyértelmű következtetés vonható le. Ehhez járul tovább 

 
364 Fővárosi Törvényszék 9.B.116/2014; Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.378/2014/9. 
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a testi gyötrelmek okozásán túl a sértett által átélt lelki gyötrelem, amely abból 

adódott, hogy a sérülések következményeire tekintettel mintegy átélte, végigélte 

lassú haldoklását.” (ítélet, 16. oldal)  

Büntetés: 

17 évi szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás fegyházban első fokon, az 

Ítélőtábla életfogytiglanra változtatja, 25 év után bocsátható feltételes szabadlábra 

 

A vádlott viszonyulása tettéhez, személyes körülményei: 

A vádlott mindvégig tagadta bűnösségét, nem kívánt tanúvallomást tenni, nem 

járult hozzá, hogy tanúként tett vallomását a bíróság felhasználja. Az előzetes 

fogvatartás ideje alatt öngyilkosságot kísérelt meg.  

„Személyisége feszültségre, túlszabályozott, túlkontrollált viselkedésre hajlamos, 

önértékelési zavar, merev, szenzitív viszonyulás jellemzi a környezetével 

szemben. Alkalmazkodási, beilleszkedési nehézségek észlelhetők nála, hajlamos 

érzelmei elrejtésére, illetve érzelem-kifejezésben elmarad, zárkózott. 365 ” 

Kriminálpszichológus is vizsgálta a vádlottat védői indítványra, aki a vádlott 

szélsőséges viselkedésére helyezte a hangsúlyt, aki hajlamos nagyon nyugodt 

lenni, de lehetnek kitöréses időszakai. Személyiségének jellemzése során 

elmondta, hogy nehezen tud elszakadni attól, aki hozzá közel kerül. Előző 

barátnőjével és a sértettel való kapcsolatainak kudarcát nem tudta feldolgozni.  

Az okozott sérülés specialitása 

A sértett a sérülések - amik külön-külön is közvetlenül életveszélyesek voltak - 

következtében a helyszínen életét vesztette. A támadás során konzekvensen, 

többszöri alkalommal, életfontosságú szervekre irányított sértésekről beszélünk, 

amik elhúzódó kivérzést eredményeztek. „Mivel nagy térfogatú, heveny 

vérvesztésről volt szó, azt nem pillanatok alatt veszti el a szervezet, a kivérzés 

alatt még van ideje a szervezetnek arra, hogy a keringést átszabályozza, és 

tulajdonképpen ez a schock. (…) A szakértő kifejtette, hogy a sérülések kapcsán a 

központi idegrendszer érdemben nem károsodott, olyan ártalom, támadás nem 

érte, amely miatt működését vesztette volna, és a szervezet ne lett volna érzetek 

közvetítésére alkalmas. A fájdalomra gondolt. A sértett tulajdonképpen a kivérzés 

okából kifolyólag eszméletvesztése időpontjáig felfoghatta a vele történteket, a 

sorozatos sértéseket, átélhette az ezzel járó halálfélelmet, tehát tulajdonképpen 

átélte a teste számtalan sértését, amelyek nagy erővel történtek, és ezek nagy, 

intenzív fájdalmat kellett, hogy okozzanak.” (szakértői vélemény, ítélet 12. oldal) 

Kontextus, a bűncselekmény jellege 

Az eljárás során 25 tanút hallgattak meg az ügyben, volt munkatársakat, a sértett 

barátait, a szomszédokat, a vádlott új munkatársait, a vádlott volt barátnőjét és 

 
365 elsőfokú ítélet, 2. oldal 
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családtagjait, a sértett nagyobbik fiát. „A tanúvallomások egyértelműek és 

egybehangzóak voltak a tekintetben, hogy a vádlott betegesen féltékeny volt a 

sértettre, a szakítás után pedig nem tudott beletörődni, hogy vége van a 

kapcsolatnak.” 366  A tanúk közül többen beszámoltak arról, hogy a vádlott 

kísérgette, ellenőrzés alatt tartotta a sértettet, aki a végén már nagyon félt tőle, 

mivel kiszámíthatatlannak látta. A vádlottat a szakítás nagyon megviselte, az 

egyik tanú szavaival: a sértett „nyakára jár”-t, „talán, ha nem lehetett az övé, ne 

legyen másé sem367. „A párkapcsolat fennállása alatt jellemző volt a vádlottra a 

párjának szoros ellenőrzés, tudni akart minden percéről, gyakran hívta, 

ellenőrizte, illetőleg internetes ismeretségi körét is feltárta.368” „A vádlott és a 

sértett kapcsolatából összefoglalóan megállapítható volt, hogy a vádlott szerelmes 

volt a sértettbe, a kapcsolat a másikat birtokolni akaró, kizárólagosságot követelő 

szerelem esete volt. Amikor a sértett számára ez soknak, fojtogatónak bizonyult, 

és megszakította a kapcsolatot, ebbe a vádlott nem tudott beletörődni. Kitartóan és 

eredménytelenül próbálta döntése megváltoztatására bírni a sértettet, miközben a 

folyamatos visszautasításoktól egyre rosszabb lelkiállapotba került. Ezt követően 

fordult a sértett ellen, és született meg benne az elhatározás, hogy megöli”369.  

Tárgyalótermi diskurzus: 

 

A szerző 2014. április 23.napján megtartott tárgyalásról önkéntesként tett 

feljegyzései alapján: 

„A bírónő kioktatása a vádlott irányába érthető és hangos, tárgyilagos. Mindvégig 

így kommunikál a vádlottal, bilincsét leveteti, kapcsolattartást engedélyez a 

tárgyalás szüneteiben. A tanúk mind megjelentek idézésre, egy kivétellel. 

Meghallgatásuk logikus, strukturált rendben történik. 3-4 a tetthely közelében 

lakóval kezdődik, akik közül volt, aki kutyasétáltatás közben vélhetően a 

helyszínről menekülő vádlottal találkozott. Volt, aki az áldozat sikítását, hörgését 

hallotta a szombat hajnali csendes órákban. Ezután az áldozat legutolsó férfi 

kapcsolata, egy rendőr. Majd a vádlott volt barátnője, akivel hosszú évekig együtt 

élt, együtt költöztek Budapestre. A munkatársak közül a szociális intézményből 

két férfit hallgattak meg, ők a vádlotthoz álltak közelebb, baráti viszonyban voltak 

vele. Legvégül a vádlott egy korábbi munkatársa/horgászpartnere és az édesanyja 

jelenlegi élettársa beszélt tanúként. A bírónő kérdései a vádlott személyiségére, 

tulajdonságaira, társas kapcsolataira irányultak. A releváns tanúkat a pár 

magánéletéről, szakítási körülményeiről kérdezte. Minél átfogóbb képet akart 

kapni arról, hogy milyen ember a vádlott és milyen volt, mi jellemezte a sértettel 

való viszonyát. Sokat kérdezett, először azonban mindig lehetőséget adott a 

tanúknak az összefüggő, szabad elbeszélésre. Mindenkitől megkérdezte, hogy mit 

 
366 elsőfokú ítélet, 14. oldal 
367 ” 3. számú tanú vallomása az ítélet 8. oldaláról  
368 elsőfokú ítélet, 3. oldal 
369 elsőfokú ítélet, 14. oldal 
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érzett, gondolt először akkor, amikor a hírt megkapta. Kitől tudta meg? Milyen 

szavakat használt? Ki lehetett a tettes, mi volt az első gondolata?” 

 

V.2.5.  Köztiszteletben álló boltos és rendhagyó alkuja370 

 

Vád alá vont cselekmények/tényállás: 

A helyi boltos férfi hitelt ajánl egy nő vásárlójának, aki nem tud fizetni a 

boltjában. A törlesztésért cserébe szexuális együttlétben állapodnak meg. A férfi 

egyre gyakrabban kéri a szexet, a nő ellenére van a teljesítés, de elkezd alkoholt 

fogyasztani, és az általa rég szedett depresszió elleni gyógyszerek hatása alatt 

tartja a megállapodást. Egy végzetes estén az erőszakoskodó férfit késsel 

megszúrja, és mivel létfontosságú szervet talál el, a boltos életét veszti. 

Minősítés: emberölés alapesete 

Büntetés: 10 év börtön, 10 év közügyektől eltiltás 

Az ügyész eljárásának kritikája 

Az ügyész perbeszéde kezdetekor leszögezte, hogy mivel az eljáró bíró személye 

az eljárás során megváltozott, ami ritka az ilyen jellegű ügyekben – tehát nem volt 

személyesen jelen a felek és tanúk kihallgatásán – ki fog térni a személyesen 

szerzett közvetlen benyomásokra, a szubjektív aspektusokra, ahol jelentőséggel 

bírnak a nyilatkozatok megítélésére. Beszéde véleményem szerint ezen szándékán 

túlmenően retorikai túlkapásokkal jellemezhető, egy személyes értékítéletre 

alapozott, hatáskeltő szöveg volt. Egy egyértelműen aggályos technikával 

kezdeném, amivel a vádlott szavahihetőségét igyekezett kikezdeni. Minden alapot 

nélkülöző módon, csupán fejtegetés szintjén és rosszhiszeműen, a bíróság által 

elfogadott szakértői vélemények ismeretében (IMEI szakértő: a vádlott 

szigetszerűen megmaradó emlékképei, részleges emlékezetkiesése teljesen 

normális egy ilyen ölési szituációban, sőt még az is elképzelhető, hogy az 

emlékezet hézagait egy máskor átélt élményével tölti ki) ilyen módon nyilatkozott 

meg a vádlotti védekezésben foglaltakról: „Szembetűnő, hogy az 

emlékezetkiesésre hivatkozás vádlott részéről csak bizonyos kényes 

mozzanatoknál jelentkezik. Meggyőző lendülettel és változatlanul hivatkozott 

végig az eljárásban a bal kezén levő ujjainak sértett által történő megcsavarására, 

mert ebben találta meg a magyarázatot saját elborzasztó tettére és ezzel adta meg 

végérvényesen az önfelmentést a cselekedetére, amivel az elkövetkező életében 

együtt kell élnie. A cselekmény idején aktuálisan benne dúló érzelmek és 

 
370 Budapest Környéki Törvényszék 18.B.58/2013, Fővárosi ítélőtábla 12. Bf.180/2014  
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indulatok hatására kialakuló motivációja tükrében a valóságtól eltérően 

felnagyította és eltorzította.” 

Mint tudjuk, a következetes vallomástétel a szavahihetőség egyik fontos pillére. 

Ezúttal az ügyész ezt éppen a vádlott terhére rója fel, azzal együtt, hogy a 

szakértői véleménnyel alátámasztott részleges emlékezetkiesését egyfajta 

manipulációs technikaként kívánja feltüntetni. Álláspontja szerint a 

„bűncselekmény motívuma, kimondatlan indítéka rejti a kulcsot: a vádlott a lelke 

mélyén véget akart vetni a kapcsolatnak, mert terhes volt számára, a vágy nélküli 

szexuális kényszer is taszította. A viszolygását, önmaga lealacsonyítását elfojtotta 

magában, amihez többek közt az alkoholban keresett menedéket. A vádlott 

huzamosabb időn keresztül őrlődött belülről és tudattalanul megpróbált kiutat 

találni az énjét, a személyiségét felemésztő feszültségből.” 

A perbeszéd kezdetén még higgadtan, tényszerűen leírja, hogy a sértett egy idő 

után érzelmileg kötődni kezdett a vádlotthoz és csalhatatlan jeleit mutatta a 

szerelmes lelkiállapotának. Ugyanakkor megállapítható volt szerinte egy 

nyomásgyakorlásra irányuló szándék is, mivel nagyon ragaszkodott a vádlotthoz, 

igyekezett őt magához láncolni. A vádlott viszonylatában kijelentette, hogy őt 

egyedül az anyagi előnyök késztették a kapcsolat fenntartására, az idő múlásával 

egyre nagyobb terhet jelentett számára a szexuális együttlét a sértettel, őrlődni 

kezdett belülről. A végzetes estéről való leírása is pontos. Szerencsés lett volna, 

ha ezt a tényállást teszi később elfogadottá a bíró, és nem engedi, hogy az ügyész 

„továbbgondolása”a jogi megítélésben, a szankcionálásban is egy egészen más 

vágányra terelődjön.  

„Amikor a sértett azon a végzetes estén igyekezett rávenni őt az együttlétre, és 

ezért nem akarta őt elengedni a boltból, a vádlott a sértett magatartását a szeszes 

ital tudatszűkítő hatása alatt olyan lépésnek tekintette, amivel szemben bármilyen 

reakció megengedett. Habár előzőleg számos alkalommal lefeküdt a sértettel, 

ezúttal kezdeményezését úgy vette, hogy meg akarja őt erőszakolni és ettől 

rendkívüli veszélyben érezte magát.”  

A perbeszéd végén azonban már így festi le a vádlottat: „A vádlottat morálisan 

súlyos felelősség terheli azért, hogy színtisztán érdekből teremtett szexuális 

kapcsolatot a sértettel, vállalva azt az árat is az anyagilag gyümölcsöző 

kapcsolatért, hogy ezzel egyszersmind lealacsonyítja önmagát a saját szemében. 

(…) Nem lehet kijelenteni, hogy a nehéz anyagi helyzetéből fakadóan 

kiszolgáltatottságának, másokkal szembeni alárendeltségének volna az áldozata, 

mivel ezt a feszültségekkel terhes életviszonyt saját maga hozta létre, majd 

fokozta is azzal, hogy a sértett érzéseivel visszaélt abból a célból, hogy 

ragaszkodását a saját hasznára fordítsa. A vádlott nem volt képes rá, hogy 

megkíséreljen önerőből megoldani a problémáit, hanem a látszólag könnyebb utat 

választotta. Ám ezt nem tudta megfelelően felmérni, hogy a függőségi viszony, a 

sértett kihasználása kiszámíthatatlan következményeket hordoz magában.” 
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Felszólalása végére már akként formálja a szót, hogy kitűnjön, a történtek 

kialakulásában egyértelműen a vádlottat terheli a felelősség. A függőségi viszony, 

ami a sértett kezdeményezésére alakul, és az ő ragaszkodása, nyomásgyakorlása 

ellenére marad fenn mindvégig annak ellenére, hogy szemmel látható nyomai 

vannak az elutasításnak; hirtelen egy erkölcsileg romlott nő mesteri terve lesz, aki 

nem viszonozza, sőt kihasználja a belé reménytelenül szerelmes jó embert.  

Az ügyész hosszas körmondatokban igyekezett tudatosítani, hogy növeli a 

cselekmény tárgyi súlyát, hogy egy köztiszteletben álló, a környezetében 

segítőkészségéről ismert, tisztességes viselkedésével osztatlan megbecsülést 

kivívó embert veszítette el az életét, akinek a halálát komoly veszteségként élték 

meg. A közösségformáló hatást gyakorló ember halála a helyi közvéleményt 

felzaklatta. Az ítéletben a bíró szűkszavúbb; kiemelten súlyosító tényezőként lett 

feltüntetve, hogy a sértett a közösségben köztiszteletben álló személyiség volt. Az 

ügyész szavai azért is feltűnően egyoldalúak, mivel a sértett egyéni, személyes 

körülményei, megítélése, azok a tények, hogy anya és nagymama, aki közeli 

családtagjainak mindennapi megélhetésén küzd hosszú évek óta, továbbá egy 

olyan nő, akit szinte egész felnőttkorában rendszeresen bántalmaztak, ezen utolsó 

kapcsolatában szexuális értelemben is férfi partnerei, egyáltalán nem kerülnek 

még csak ilyen összefoglaló módon megemlítésre sem. A férfi tettét, ami 

tényszerűen a következő: szexuális szolgáltatás igénybevételére tesz javaslatot, 

miközben anyagi előnyöket ígér, egyfajta segítő szándékú hőstettnek kívánja 

leírni, miközben az ezt elfogadó nőt egy aljas, lealacsonyult, önmagát 

szégyellnivaló személynek titulálja.  

Az ügyész már a perbeszéd elején elkezdte feszegetni a felek közötti szexuális 

megállapodás erkölcsi vetületét, és mondanivalója végére aggályos 

következtetéseket vont le, ami tudomást sem vesz a felek nemi és hatalmi 

viszonyairól. A benne élő sztereotipikus nő és férfi szexualitásról, 

párkapcsolatokról élő kép alapján a nő tette részletesen boncolásra szoruló, 

erkölcsi értelemben egyértelműen elítélendő, szégyelleni való, sőt gátlástalan. A 

férfi ebbe a típusú kapcsolatba/megállapodásra való lépésének erkölcsi megítélése 

elmarad, arról nem esik szó. Annak ellenére, hogy a tényállás alapján is 

nyilvánvaló, hogy a férfi a kezdeményező, aki felajánlja a speciális törlesztési 

módot, tudatában annak, hogy ajánlatát nyilvánvaló anyagi kényszer (vezette a 

tartozásait, tudta, hogy nem tud miből fizetni) következtében el fogják fogadni. 

Az áttételes kényszerítés, a valós akarat fogalmilag kizárt léte, mind sokat elmond 

arról, aki ilyen módon próbál meg „segíteni”. A vádlottat kérdőre vonja a teste 

áruba bocsátásáért, ugyanakkor a sértett magatartását, cselekedetét, miszerint 

kényszerít valakit arra, hogy saját magának testi örömet/kielégülést biztosítson, 

szinte természetesnek veszi, mint akinek ez miért ne járhatna különösebb erkölcsi 

megfontolások nélkül. A szóhasználat sem mindegy egyáltalán, az ügyész testi és 

lelki közelség adományáról beszél, amikor a sértett egy olyan nővel közösül 

hiteltörlesztés gyanánt, aki nem akar/kiszolgáltatottságában van vele, akinek innia 



134 
 

kell ahhoz, hogy el tudja viselni a közeledését. Ilyen módon igyekszik megérteni a 

felek viszonyát: „Mindenképpen felmerül a kérdés, hogyan vetődött fel a sértett és 

a vádlott fejében, hogy egy ennyire egyenlőtlen, és a személyes kötődést árucikké 

silányító párkapcsolatban próbálják megtalálni a számításaikat? A sértett 

sajnálatos módon a tartozásaiból kifolyólag feléje lekötelezett vádlottban látta 

meg azt az esélyt, hogy átélhesse a testi és lelki közelség adományát a megfelelő 

társsal. (…) Mi vitte rá arra a sértettet arra, hogy pénzért lényegében áruba 

bocsássa a testét? A vádlott kilátástalannak érezte a maga és a vele élő család 

anyagi helyzetét. Mindenképpen arra törekedett, hogy újabb anyagi forrásokhoz 

jusson. Nem érezte túl nagy árnak, hogy a bevásárlásai ellenértékét természetben 

róhatja le.” 

Tehát a részrehajlás megfigyelhető abban is, hogy a vádlott magatartásának 

erkölcsi vonzatát részletezi, a sértett kapcsán ezt tökéletesen mellőzi. Egy 

egyoldalú történetet közöl, ami nem hajlandó tudomást venni a másik fél 

valóságáról. Ez nagyon fontos momentum, hiszen az ölési cselekmény és az 

ahhoz vezető út mindkét fél valóságának tükrében rekonstruálható csupán.  

Összefoglalóan elmondható, hogy az ügyész az erkölcsi felelősség 

boncolgatásával nem jogi tényeket azzá igyekezett tenni; az elkövető személyiségi 

elemévé tenni olyan meglátásait, amit semmi nem támaszt alá, saját elfogult 

megközelítésmódján kívül. Egy olyan kapcsolat kialakulásában, amit saját 

értékítéletével elítélendőnek tart; egyszer elismeri az egyértelmű sértetti 

kezdeményezést, máskor egyértelműen a nőnek rója fel a létrejöttét. Annál is 

inkább érthetetlen ez a fajta pálfordulása, mivel a tényállás felállításánál, a vádlott 

vallomásából elfogadható részek megjelölésénél még egészen másként 

látta/összegezte a történéseket.  

A bíró eljárásának kritikája 

A bíró aggályos módon átvette az ügyész nemi egyenlőtlenségekre, nőkkel 

szembeni erőszak jelenségére, dinamikájára süket és zárt megközelítését, amivel 

elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy az ölési cselekményt megelőző időszakban 

és a cselekmény véghezvitelekor is a vádlott volt ennek a sajátos szexuális 

megállapodásnak a sértettje, a kiszolgáltatottja, az áldozata. Aki a folyamatos 

szexuális kényszer és abúzus súlyától megroppanva cselekedett. A bíró mintegy 

felháborodik azon, ahogyan a vádlott próbálja ezt valahogyan közvetíteni felé. 

„(…) megjegyzi azt is a bíróság, hogy a vádlott az eljárás folyamán végig próbálta 

az áldozat szerepét feltüntetni a bíróság előtt, azonban az aggálytalan, e körben 

senki által nem vitatott szakértői vizsgálatok eredményeként is megállapítást 

nyert, hogy átlagos intellektussal rendelkezik, mindvégig tudatában volt annak, 

hogy mit tesz és annak mik a következményei.” 

Megjegyzendő, hogy annak, hogy átlagos intellektussal rendelkezik, az a 

következménye, hogy pontosan tudatában volt annak, hogy kihasználják azt, hogy 
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nő, kihasználják azt, hogy ha semmi mása nincs a testén kívül. Annak is tudatában 

volt, hogy így el tudja tartani kiskorú gyermekét, és a vele egy ingatlanban lakó 

más családtagjait (fiát, menyét és közös gyermeküket, azaz az unokáját). Az, hogy 

az uralkodó jogi felfogás alapján az áldozati státusz minden esetben a 

passzivitással, tűréssel, segítségre szorulással jár, nem jelenti azt, hogy az ágencia 

lehetősége kizárt. Egy kiszolgáltatott helyzetben levő is cselekedhet, a számára 

szűken szabott cselekvési tér adta lehetőségeken belül; az áldozat szerepében álló 

anya és nagymama meghozza a döntést, hogy ha a testét használva egy darabig 

pénzhez/hitelhez juthat, akkor kibírja a számára terhes, kellemetlen történéseket. 

Elmondása alapján, alkalomadtán sikerült is kikerülnie az aktust. Attól, hogy 

végzetes módon halálos sebet ejt azon az emberen, aki hónapokon keresztül a 

beleegyezésével megerőszakolta, nem szűnt meg ennek a viszonynak az áldozata 

lenni. A bíróság súlyos félreértésben van, ha azt gondolja, azzal, hogy leszögezi, 

hogy morálisan nem ítélkezik egy ilyen magánszférába tartozó kérdésben  – 

azonban mégis megteszi  –, megszabadulhat annak a felelősségétől, hogy a felek 

közötti viszonyról érdemben beszéljen, holott az a bűncselekmény megítélésének, 

a tényfeltárásnak nagyon fontos része lett volna.  

A bizonyítékok értékelése körében a bíró önkényes módon rakta össze a 

rendelkezésére álló információ darabkákból azt, hogyan is rekonstruálható a felek 

közötti kapcsolat, ami az ölési cselekményhez vezetett. A „vádlott sértettel való 

viszonyára vonatkozó megállapításait részben fogadta el, kiegészítette azt az 

elhunyt rokonai és szomszédjai elmondásaival.” Tette ezt annak ellenére, hogy az 

ítéletben külön szerepel ez a bekezdés: „A Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az 

eljárás során a sértetti hozzátartozók képtelenek voltak elfogulatlan, objektív, 

aggálytalan vallomás tételére, felszólalásaikban csak a vádlottat terhelték, 

szidalmazták”. Tehát a vádlott szavahihetőségét kétségbe vonta, helyette elfogadta 

ezeket a kapcsolat lényegét érintően abszolút irreleváns, elfogult, 

szövegösszefüggésükből kiragadott emlékfoszlányokat, mint amik meglátása 

szerint alkalmasabbak arra, hogy leírják a felek közötti viszonyt. A főbb 

megjegyzések a tanúvallomásokból kiragadva a következők, amikre a bíró 

alapozott: 

▪ a volt feleség elmondása alapján előtte is mutatta a vádlott, hogy hajlandó 

nemi kapcsolatra a sértettel (testbeszéddel; vádlott quasi hozzá ért, hozzá 

bújt a boltban az ő jelenlétében a sértetthez, azt nem tudjuk hányszor, 

mikor, valóban-e), továbbá vele a házasságuk alatt soha nem volt agresszív 

és nem kényszerítette semmire 

▪ a sértett gyerekei szerint a vádlott mindig rámászott a sértettre, a 

nyomában volt (azt sem tudjuk hányszor láthatták együtt a feleket, milyen 

sűrűn látogatták a boltot) 

▪ egy tanú elmondása alapján a szomszédból hallotta a szexuális együttlétet, 

ami falon keresztül jó hangulatban telt  
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▪ egy másik tanú azt vallotta, hogy a sértett mesélte neki, hogy szerelmes a 

vádlottba és mindent megtesz érte (az igaz, hogy azt is mondta, hogy a 

sértettet el is akarta küldeni, de a bíró szerint ez nem volt bizonyított) 

▪ végül az összes tanú egyenlően és következetesen úgy nyilatkozott, hogy a 

sértett nagyon kedves ember volt, mindenkinek csak segíteni akart és nem 

egy alkalommal tanúi voltak, hogy a vádlott nekiesett és elkezdett vele 

kiabálni (konkrétumokkal nem tudott egyikük sem szolgálni, csak úgy 

általánosságban) 

Az alábbi, nem elhanyagolható körülményeket azonban nem firtatta, vagyis 

ignorálta. 

A vádlott vallomásában beszámolt arról, hogy a férfi az eredeti megállapodástól 

eltérően a heti két alkalomnál egyre többször, szinte nap, mint nap kívánta a 

szexet, és folyamatosan a hitel megvonásával fenyegetőzött, ha nem kapta meg. A 

vádlott többször is kifejtette, hogy a férfi még annyiban is ragaszkodott hozzá, 

hogy meg akarta szabni hova menjen, mit csináljon, mikor menjen át hozzá, 

éjszaka sms-ek-et írt és, ha nem ment át hozzá, ilyeneket írt: „dögölj meg”, vagy 

amikor vonakodott az újbóli együttléttől azt mondta neki, hogy „takarodj haza, 

nem kapsz hitelt”. Ahogyan ő fogalmazott: „ezzel sakkban tartott engem”.  Azt is 

mondta, hogy néha durva volt vele, és alkalomadtán úgy szabadult meg az 

együttléttől, hogy kiszaladt, megszökött. Amikor nem tudta meggyőzni a férfit, 

akkor kellett vele szexelni.  

 ’Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének elvei és gyakorlata 

(szerkesztési segédlet)’ c. melléklete alapján „a bizonyítékok értékelésének 

szabadsága annyit jelent: a bíróság eldöntheti, mely tényeket tart alkalmasnak a 

tényállás bizonyítására. Ennek során vallomásokat, vallomásrészeket egészében 

vagy részben elfogadhat, vagy elvethet, de köteles számot adni arról, hogy ezt 

milyen okból, milyen logikai folyamat eredményeként tette.”371 Jelen esetben ez 

az indokolás erőteljesen kifogásolható módon történt meg. „A bizonyítékok 

egyenkénti értékelése után, az összes bizonyíték együttes, racionális értékelésének 

eredményeként alakul ki a bíróságnak az a meggyőződése, hogy a vádlott 

bizonyosan bűnös, őt el kell ítélni, vagy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 

fel kell menteni. A bizonyítékok mérlegelése során erről úgy kell számot adni, 

hogy az értékelő tevékenység mindenki másban ugyanazt a meggyőződést váltsa 

ki: igen, a bizonyítékok alapján a vádlottat el kellett ítélni (fel kellett menteni). 

„Hangsúlyozni szükséges: az értékelés mindig a logika szabályai szerint, 

racionálisan és soha nem szubjektív módon történik.372” Jelen ügyben ezek az 

elvárások sem teljesültek. 

 

 
371 36. oldal 
372 39. oldal 
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A bűncselekmény kontextusára való vakság 

A kapcsolat, a viszony jellegéről a vádlott az első meghallgatásától kezdve 

következetesen ugyanazokat mondta. Elmondásából azt a részt ragadták ki, 

miszerint tényszerűen megállapítható (ebben a vonatkozásban kizárólag az ő 

elmondásaira hagyatkozva), hogy a felek között megállapodás jött létre; hitelért 

cserébe szex. A bíróságon úgy kezelték innentől ezt az egyezséget, mint egy 

minden fennakadás nélkül végrehajtott szerződést, mintha nem is két hús-vér 

ember legzsigeribb, legvalóságosabb, legfizikaibb együttlétéről lett volna szó. A 

konkrét kontextust szinte teljesen figyelmen kívül hagyták, képmutató módon arra 

való hivatkozással, hogy erkölcsi kérdésekben a bíróság nem foglalhat állást 

(ugyanakkor nyilvánvalóan megtette). Annak eredményeképpen, hogy a 

kontextust, a felek múltját, egy ilyen jellegű függőségi kapcsolat pszichológiáját, 

szociológiáját (gender összefüggéseit) tulajdonképpen figyelmen kívül hagyták 

(mint amiket a jog terrénumáról száműzni kötelesek), nem véletlen, hogy 

értetlenül álltak az ölési cselekmény előtt. Képtelenek voltak túllépni a késszúrás 

valóságán valamint a viszony szokatlanságán. Azonnal az erkölcs terrénumára 

üldözték, ezzel kivontak az esetben releváns jogi tényként értékelhető 

körülmények, történések mezejéről számosat. Ennek tükrében értékelendő, hogy 

sem az ügyésznek, sem a bírónak nem sikerült világos, érthető és konzekvens 

indokolását adnia annak, hogy miért állapított meg ilyen súlyos büntetési tétellel, 

és szándékos emberölést, és hogy miért nem lehetett (vélt) jogos védelmi 

helyzetről, szexuális kényszerítésről, illetőleg eshetőleges szándékról, vagy erős 

felindulásról beszélni a minősítés kapcsán. Az indokolások egy ellentmondásoktól 

hemzsegő tényállás elfogadását sejtetik. Ugyanaz a körülmény egyszer így, 

egyszer úgy került értékelésre. Látható, hogy nem volt egységes állásfoglalás a 

kapcsolat jellegéről, a felek felelősségéről, a történeti tények súlyának kezeléséről. 

Ahogyan Nagy írja: „Az érvek világos rendszere, áttekinthetősége ugyanis szintén 

lényeges előfeltétele a meggyőződés kialakulásának, illetőleg mások 

meggyőződésének373. Aki ezt az ítéletet elolvassa, arról van meggyőződve, hogy a 

bíróság saját elfogultságának csapdájában vergődött.  

Az arra való hivatkozás, hogy a felek között bevett gyakorlat volt a rendszeres 

szexuális együttlét, egyedül/kizárólag azt bizonyítja, hogy a sértett szándéka azon 

az estén is ugyanaz volt; szexet követelni. Azt nem, hogy emiatt a vádlott 

feltehetően minden egyes alkalommal készségesen beleegyezett (consent) az 

együttlétbe és passzív rezignáltsággal tűrte a sértett által véghezvitt aktust (hiszen 

megállapodtak, ugyebár). És azt sem bizonyítja, támasztja alá, hogy a sértett 

minden kieszközölt alkalommal kedvesen, gyengéden, szeretetteljesen közösült. 

((A bíróság mintha egy ilyen gördülékeny, már-már harmonikus kapcsolatot 

szeretett volna mindvégig vizualizálni, holott tényként azt is elfogadta, hogy a 

vádlott részéről ez nem kívánatos és kényszer alatti cselekvés volt, a sértetti 

oldalról pedig egyre fokozódó igények kielégítése, némi személyes 

 
373 Nagy, 1974:258 
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ragaszkodással)). Ez az érvelés arra a mára már történetinek mondható 

gyakorlatra rímel, miszerint hosszú évekig (Magyarországon 1993-ig) a házasság 

kötelékében előforduló nemi erőszakot a jogalkotó fogalmilag 

értelmezhetetlennek tartotta, hiszen ami egy ilyen kölcsönös akarat-elhatározás 

folytán kialakult kapcsolat keretein belül történik, az csak romantikus lehet, vagy 

éppen bizonyos kötelezettségekkel is jár ugyebár, amit panasz nélkül kéretik 

teljesíteni. 

Elmondhatjuk, hogy a bíró mulasztása többrétű. Nem volt hajlandó értékelni a 

vádlott bántalmazó kapcsolatokból származó tapasztalatainak nyilvánvaló (de erre 

egyébiránt szakértőt is rendelhetett volna) hatását, a sértettel való kapcsolatának 

nyilvánvalóan bántalmazó jellegét (erre is lehetett volna szakértőt), hogy nem 

ismerte fel a szexuális együttlétre való hajlandósága mögött a valós választási 

helyzet hiányát (kényszer), ugyanakkor a sértett rendkívül agresszív, méltatlan és 

egy másik embert saját szolgaságába állító magatartását/cselekménysorozatát. 

Ehelyett a könnyebb utat választva, egy erkölcsi ítélkezéstől (látszólag) mentes, 

jóval könnyebben emészthető forgatókönyvet rakott össze, és ehhez szabta a 

bizonyítékok értékelését. Részben fogadta el a vádlott által a maga és a sértett 

viszonyára tett leírást a vallomásból, vagyis annak egy leegyszerűsített vázát, és 

inkább olyan tanúk egy-egy jelentéktelen meglátása alapján rajzolta meg a 

viszony jellegét és működését, akiknek elfogultságát saját maga tartotta fontosnak 

kiemelni az ítéletében.  

A szakirodalom is érzékel ilyen jellegű problémákat, amikre jelen esetben 

igyekszem rámutatni. „A bizonyítékok értékelésének jóval kisebb intellektuális 

élvezetet jelentő, de igen fontos része tehát a vallomások hitelt érdemlőségének 

megítélése. Ennek különösen az ad jelentőséget, hogy az elsőfokú bíróság ebben a 

körben elfoglalt álláspontjának ellenőrzésére általában nincs mód, s leginkább itt 

vetődik fel a bizonyítékok önkényes értékelésének veszélye is. Túlzás nélkül 

állítható, hogy a büntetéskiszabás mellett a büntetőbírói tevékenység 

„legingoványosabb” részéről van szó.” 374 

A bírói kérdések a kihallgatási jegyzőkönyvben nem szerepelnek, azonban álljon 

itt egy szembetűnő válasz, amiből egyértelműen kitűnik a bíró értetlensége, 

amivel a felek kapcsolatához viszonyul: „Arra a bírói kérdésre nem tudok 

válaszolni, hogy ezt elfogadtam-e az élettől, hogy nekem így kell élnem. 

Egyszerűen nem tudom” (vádlotti vallomás). 

Az is egy nagyon fontos körülmény, amiről szintén beszámolt a vádlott 

részletesen a bíróságon, hogy az előző párkapcsolatai bántalmazó kapcsolatok 

voltak, ahol őt rendszeresen fizikai verés érte, rendőri segítséget kellett nem egy 

alkalommal igénybe vennie ezek miatt, ráadásul mindkét korábbi partnere 

 
374 Dr.Fázsi, Dr. Stál, 2012: 9 
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alkoholista volt. A személyi körülményei értékelésénél ez a momentum sem 

kapott kellő értékelést, holott a vád alapjává tett cselekmény elkövetésekor idegi 

és pszichés állapota nyilvánvalóan nagyban összefügg az általa éveken át 

elszenvedett sérelmekkel. Ahogyan vallomásában szerepel is: „Azért gondoltam 

arra, hogy megerőszakol, mert már volt rossz tapasztalatom a régebbi életemből 

(...) mivel ittas volt és az ittas emberek agresszívabbak …” Tehát ez a speciális 

körülmény, nemhogy az ügyész áldozathibáztatásának célpontja nem lehetett 

volna, hanem a cselekményre magyarázatot szolgáltató egyik igen fontos 

tényezőként kezelhették volna, amit a vádlott javára kellett volna, enyhítő 

körülményként értékelni. Ezzel szemben figyelmen kívül hagyták, vagyis az 

alábbiakban került ügyészi utalás rá, mint olyasmi, amiért ugyancsak ő felel: 

 „A vádlott az életének korábbi szakaszaiban ugyanezt a mintát követte az erkölcsi 

gyengesége miatt, jóllehet az életének korábbi hosszú távú kapcsolatai sok 

viszontagsággal és hányattatással jártak együtt. (…) Ennek a hosszútávon 

romboló hatású személyes kapcsolatnak a fenntartásáért és kialakításáért vádlott 

morális felelőssége egyáltalán nem kerülhető meg, ebben az értelemben a 

személyiségének negatív, gátlástalan összetevői kerültek túlsúlyba.” 

A sértetti közrehatást egyáltalán nem értékelte a bíróság; sem a bántalmazó 

jellegű, sorozatos szexuális kényszerítést, sem az adott estén tanúsított 

erőszakoskodását. Habár a bíró egy helyen az ítéletben szexuális irányú 

erőszakoskodásnak titulálta, ami közrejátszhatott az elkövetésben, ennél több 

figyelmet nem szentelt neki. Hasonlóképpen a sajátos megállapodás során 

tanúsított folyamatosan, egyre több alkalommal és nyomatékosabban szexuális 

aktusra kényszerítő magatartásnak sem, a vádlott „sakkban tartás”ának.  

A jogi minősítés problematikája 

Nyilvánvalóan nem lehet ezt az estét, az ölési cselekmény közvetlen körülményeit 

a felek kapcsolatának kontextusából, azaz az előzmények értékelése nélkül, 

csupán kiragadva kezelni. Mert, ha így teszünk, ellentmondó módon történnek a 

hivatkozások az eseményekre, éppen melyik (kedvezőbb) tényállás 

megállapításának kizárásán fáradozunk, aképpen felhasználva azokat. Lássuk az 

ellentmondásokat a lehetséges tényállások felmerülésekor.  

Az ügyben a cselekmény jogi minősítésének kulcsmozzanata annak a bizonyos 

ujjcsavarásnak a szerepe, amiről nincs látlelet, csupán a vádlott következetes és 

visszatérő vallomása, hogy a következtében kialakuló fájdalom miatti sokkos 

állapotban cselekedett.  

Az ügyész elfogadta a vádlott védekezéséből azt, hogy a sértett a bal kezét 

megragadva vissza akarta őt tartani abból a célból, hogy szexuális aktust 

létesíthessen vele, de a vádlott ezzel kapcsolatos többi kijelentése viszont már 

nem volt igazolható véleménye szerint. Tehát kijelenthető, hogy az ügyész 

elfogadta, hogy a sértett motivációja az volt, hogy a vádlottat maradásra bírja, és 
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visszatartásról beszélünk, tehát a vádlott akarata ellenére történt mindez. 

Megjegyzi az ügyész azt is, hogy a felek kapcsolata jellegéből adódott, hogy a 

sértett kezdeményezte az intim együttlétet, hisz már huzamosabb ideje kölcsönös 

akarat-elhatározással szexuális viszonyt folytattak egymással (az ítéletben szó 

szerint ugyanez szerepel). Tehát a vádlotti vallomásból elfogadott két igen fontos 

tényelem kapcsán világos, hogy a maradásra bírás és a szexuális aktus 

létesítésének szándéka fennállt sértetti részről (ezt értékelhetjük sértetti 

közrehatásként). Ezek valóságban kifejeződő mértéke, a vádlott által észlelt 

valóságosság foka kellett volna, hogy legyen a későbbiekben a vádlotti 

cselekmény jogi minősítése során vizsgálandó és versengő hipotézisek tárgya, 

nyilvánvalóan a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok alapján és a felek közötti 

viszony, szociális tér, mikrokozmosz fényében.  

Az ítéletben szereplő fordulatot továbbgondolva mondhatjuk, hogy amennyire az 

általános köznapi felfogás szerint nem valósít meg nyilvánvalóan nemi erőszakot 

egy maradásra bíró ujjon keresztül megvalósított kézkicsavarás, az általános 

köznapi felfogás szerint, ha valaki akarata ellenére (kényszerből, kedvtelenül, 

muszájból) szexel valakivel, az tekinthető erőszaknak, kényszernek az adott 

konkrét szituációban konkrétan lezajló cselekmények tükrében.  

„Azzal, hogy az együttléttől húzódozó, távozási szándékát kifejező vádlottat 

megpróbálta maradásra bírni, és ennek érdekében erőteljesen megfogta partnere 

kezét, az általános köznapi felfogás szerint nem valósított meg nemi erőszakot, ill. 

ezen cselekedet büntetőjogi értelemben nem minősül erőszakos magatartásnak” 

(az ítéletben szó szerint ugyanez szerepel). 

Talán nem életszerű, hogy egy olyan kapcsolatban, amikor az egyik fél a másik 

anyagi kiszolgáltatottságát kihasználva, olyan típusú intimitásra, szexre 

kényszerít, ami tudvalevőleg a másik ellenére van, támadó jellegűnek kizárólag 

olyan sértetti fellépést lehetne megítélni, ami külsérelmi nyomokat eredményez és 

látlelettel bizonyítható.  Annál is inkább, mivel a Btk. 459.§ (1) 4. alapján 

erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű 

fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására. 

Ezt a jogszabályhelyet sem találta alkalmazhatónak a bíróság a sértett általi 

ujjcsavarás értékelésekor. Tulajdonképpen sehogyan sem értékelte; mivel azt 

mondta, hogy a vádlott hivatkozik egyedül erre (igaz, már a tettét követő a legelső 

külvilág felé tett kommunikációs aktus során is; a mentőszolgálat diszpécserének, 

akinek egy őt ért támadásról és annak kivédéséről beszél). 

Ha ez egy feminista ítélet volna, így hangzana a bekezdés: 

Azzal, hogy az együttléttől húzódozó, távozási szándékát kifejező vádlottat 

megpróbálta maradásra bírni, és ennek érdekében erőteljesen megfogta partnere 

kezét, az általános köznapi felfogás szerint nemi erőszakot ugyan nem valósított 

meg, azonban ezen cselekedet büntetőjogi értelemben erőszakos magatartásnak 

minősül, mivel a felek kapcsolatának jellege, a szexuális kényszeren alapuló 
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viszony előrehaladtával kimondható, hogy támadó jellegű volt, annak ellenére, 

hogy a vádlott testén bizonyítható külsérelmi nyomokat nem eredményezett 

(habár alkalmas volt testi sérülés okozására is). 

Kényszerítés? Szexuális kényszerítés? 

Az ügyész, majd a bíró szerint Btk. 196.§ (1)375 nem merülhet fel, hogy szexuális 

cselekményre vagy annak eltűrésére akarta volna kényszeríteni (ítéletben szó 

szerint ugyanez szerepel, hivatkozással a töretlen bírói gyakorlatra). Hogy mitől 

lett ez ennyire nyilvánvaló a fentiek tükrében, nem tudni.  

„Nyilvánvaló, hogy a kéz megragadása a maradásra bírás érdekében nem irányult 

közvetlenül a nemi aktus létesítésére és nem volt alkalmas arra sem, hogy vádlott 

akaratának kinyilvánítását megakadályozza376” (az ítéletben szó szerint ugyanez 

szerepel). Ez az érvelés ellentmond a tényállás megállapításainak, tehát iratellenes 

is.  Mindkét tagmondatot igaznak, valósnak kellett volna megállapítani.  Tehát: a 

felek kapcsolatának sajátosságait ismerve, elfogadva teljes körűen a vádlotti 

vallomást e tekintetben egy feminista ítélet részeként így hangzott volna: „a kéz 

megragadása aktusában megvalósuló ’maradásra bírás’ közvetlenül nemi aktus 

létesítésére irányult és alkalmas volt arra, hogy a vádlott akaratának 

kinyilvánítását megakadályozza.” 

A bíróság ellentmondásba kerül önmagával, mikor egy másik helyen azt írja 

ugyanerről a momentumról: 

„A Törvényszék hivatkozik arra is, hogy a sértett szexuális irányú erősködése sem 

ad alapot egy ilyen bűncselekmény elkövetéséhez, különös figyelemmel arra a 

tényre, hogy korábban közöttük ilyen jellegű konfliktus nem volt” (az ilyen 

jellegű konfliktus hiánya alatt vélhetően azt feltételezi a bíró, hogy a nő minden 

eddigi alkalommal tűrte szó nélkül az aktusokat; a férfi jelezte szükségét és ő 

készen állt, nem volt ebből gond).  

Tehát elismeri, hogy szexuális irányú, és, hogy erősködés, ami történt, ami a bíró 

szóhasználatából is látszik, hogy arra irányul, hogy valaki megtegyen valamit, 

amit ő nem akar. Továbbá a kontextusból, a felek kapcsolata jellegéből fakadóan 

is kétséget kizáróan megállapítható, hogy szexuális együttlétre irányult a rábírás. 

A nő akaratának hajlítására, befolyásolására a kimondott szavakon túl kezének 

megragadása volt az eszköz. 

 „Az ujj megragadása a maradásra bírás érdekében nem tekinthető a sértett 

részéről olyan erőszakos magatartásnak, ami arra irányult volna, hogy a vádlottat 

meg akarja erőszakolni. Ezt támasztják alá többek között a fenti tanúk is, akik 

 
375 Szexuális kényszerítés 196. § (1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére 

kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
376 Kényszerítés Btk. 195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit 

tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem 

valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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határozottan állították, hogy a sértett soha nem bántott senkit, az agresszivitás 

személyiségétől nagyon távol állt, továbbá a volt feleség is arról számolt be, hogy 

soha nem akart olyan dolgot ráerőltetni, amit ő nem akart.” Látható, az egyébként 

elfogultnak ítélt tanúk vallomásait a bíró a felek kapcsolatának leírásán túl akkor 

is alkalmazta, amikor az ügyész meglátásain osztozva az ujjcsavarás és a 

potenciális nemi erőszak kapcsolatát vizsgálja. Egészen sajátos érvelésének egyik 

fő pillére, miszerint a sértett soha senkivel nem erőszakoskodott a kérdéses estét 

megelőzően, tehát egészen bizonyos, hogy akkor sem.  

(Vélt) Jogos védelmi helyzet?377 Gondatlanság? 

Az ügyész szerint jogos védelmi helyzet akkor sem volna megállapítható, ha az 

ujjcsavarás megtörténtét ítéleti bizonyossággal meg lehetne állapítani, hiszen az új 

Btk. szerint is csak akkor szabad erőszakkal elhárítani a támadást, ha a védekező 

fél részéről erőszak alkalmazása szükséges.  

„A fájdalommal együtt járó ujjcsavarást hipotetikusan megállapítva azt kellene 

mondani, hogy semmi esetre sem szükséges életfontosságú szervre irányzott 

késszúrással kivédeni a megtámadott személy keze egyik ujjának netalán 

bekövetkező sérülését.” 

A jogos védelem megítélésénél kiragadni ezt a momentumot a tágabb 

kontextusból azt eredményezi, hogy a vádlott védekezését bagatellizálja. 

Egyébiránt félrevezető a megfogalmazás is, hiszen a megállapított tényállásból is 

következik, hogy a vádlott nem az ujjának sérülése elkerülése/megakadályozása 

végett lépett fel/védekezett, hanem a szexuális önrendelkezése védelmében, 

vagyis a szexuális aktus elleni tiltakozása/védekezése öltött a késszúrással formát. 

Ténykérdés, hogy mozdulatával életfontosságú szervet talált el, azonban erre 

irányuló szándéka az eljárás során fel sem merült, erre utaló bizonyíték sem 

szerepelt. Egy átlagember a viszonyrendszer, a kapcsolat jellege, az ölési 

cselekményt megelőző egyéb részletek ismerete nélkül erre a kicsontozott 

meglátásra, miszerint egy ujjcsavarásra nem lehet elfogadható egy szíven szúrás; 

egyértelműen bólintana. Az ügyész korábban azzal a technikával próbálkozott, 

hogy a vádlott az ujjcsavarásban testet öltő sértetti támadásra való hivatkozása 

eltúlzott, felnagyított, mégpedig azért, mert ehhez ragaszkodik a vádlott, mint 

olyan momentumhoz, amiben saját feloldozását látta meg, illetve mentséget talált 

a tettére. Ehelyütt pedig azzal, hogy a jogos védelem jogintézmény 

alkalmazhatósági szabályait a tényállás lecsontozott, kiüresített változatára vezeti 

le, ezáltal nevetségessé és eltúlzottá téve a vádlotti reakciót, a támadás mikéntjét 

pedig elbagatellizálja.  

 
377 22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, 

javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás 

elhárításához szükséges. 

(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból 

lépi túl. 
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Ha ez egy feminista ítélet része volna, a bekezdés így hangzana: 

A fájdalommal együtt járó ujjcsavarást hipotetikusan megállapítva azt kellene 

mondani, elképzelhető, hogy egy, a másik test irányába ejtett (ténykérdés, hogy 

életfontosságú szervet ért) szúró mozdulat volt szükséges ahhoz, hogy a 

megtámadott személy azt gondolja, ezzel kivédheti támadója agresszív fellépését, 

ami egyértelműen a szexre kényszerítésre irányult. A kezét megragadó és azt 

kicsavaró támadó további sérelem okozásának elkerüléséhez adott indulati 

állapotában és ítélőképessége mellett szükségesnek tűnt eszköz igénybevétele és 

az azzal való fellépés. A vádlott szándéka nem a létfontosságú szerv megsebzése, 

halál okozása volt, hanem a támadó hatástalanítása, saját menekülésének 

előkészítése, biztosítása, amire egyéb módot abban a pillanatban nem talált.  

A „vélt jogos védelmi helyzet” megállapítására is kitért mind az ügyész, mind a 

bíró. Az új Btk. 20.§ (3) büntethetőséget kizáró okok között szerepel a tévedés, 

így azt vizsgálták, hogy a jogos védelmi helyzet tekintetében lehetett-e a vádlott 

tévedésben. Vélhette-e azt, hogy olyan jogtalan támadás éri, ami személyét 

közvetlenül fenyegeti. A kontextushoz hozzátartozott volna annak megemlítése is, 

hogy a vádlott vallomásában arra is hivatkozott, hogy a sértett verbálisan is az ott-

tartását szorgalmazta, amint azt kiabálta: „márpedig itt maradsz”, és azt is 

említette, hogy többször volt vele durva korábban is, hogy nem egyszer 

megszökött, kiszökött a boltból előle. Ebben a viszonylatban annak megítélése, 

hogy valóban veszélyben érezte-e magát, fenyegetőnek-e a sértett azon az estén 

való közeledését, egészen más, mintha egy rutinszerűen ismétlődő, mindkét fél 

által elfogadott, közömbös cselekvést vizionálunk a kapcsolat hátterében, amiben 

egyszercsak egy az egyik fél elhalálozik. Az ügyész olvasatában a vádlott a 

kapcsolat végetvetésének alkalmát érezte meg az ölés estéjén, és egy általa kitalált 

támadásra való reakcióként igyekezett később feltüntetni azt.  

A bíróság 20.§(3)378  alapján azt mondta, mivel a vádlott önhibájából eredő 

alkoholos befolyásoltság alatt és gyógyszerek együttes behatása alatt cselekedett 

(ítéletben szó szerint ugyanez szerepel, valamint a következetes bírói gyakorlatra 

való utalás), ezért nem lehet a helyzet megítélését illető tévedését 

elfogadni/méltányolni. Tehát ha még el is fogadná a bíróság, hogy a vádlott 

tévedésből a támadást saját magára, nemi szabadságára nézvést fenyegetőnek élte 

meg és emiatt úgy ítélte meg, hogy veszélyben van, amit jogosan kivédhet; nem 

tekinthető jogi értelemben mentesíthetőnek a felelősség alól, mivel alkohol és 

gyógyszerek hatása alatt állt, ami önhibájából eredt. Hasonlóképpen, 

gondatlanságból 379  elkövetett emberölés megállapítása is kizárt az önhibából 

 
378 Nem zárja ki a büntethetőséget a tévedés, ha azt gondatlanság okozza, és e törvény a gondatlan 

elkövetést is büntetni rendeli. 
379 8. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges 

következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges 

következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést 

elmulasztja. 
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eredő alkoholos állapot, illetve a tudatmódosító szerek hatása alatt való cselekvés 

miatt.  

Az ittasság és gyógyszerek kérdése 

A vádlott a tényállás szerint a szokványos részegség állapotába került.  A vádlott 

ittassága mellett szól saját e körben teljes mértékben elfogadott vallomása, 

miszerint pálinkát fogyasztott (azt nem tudjuk hányat). A bíróság ezt alátámasztó 

bizonyítékként értékelte a kamerafelvételt, amin az látszik, hogy bizonytalanul 

közlekedik, továbbá azt a tényt is, hogy a sértett ittas volt (a sértett középfokú 

befolyásoltságát a boncolás igazolta.) A vádlott vér és vizeletmintája szakértői 

megvizsgálásra nem került a nyomozóhatóság adminisztrációs hibája miatt. 

Gyógyszerszedéséről már a kezdetekkor beszámolt, amiket depressziójára szedett. 

Tehát saját vallomása ezekre a szerekre is kiterjed.  

Erős felindulás380? Gondatlanság? 

Azért is problémás az ügyészi hozzáállás, mert a bíró nem csupán a vádiratban 

szereplő megállapításokra hagyatkozik (ítélet szövege: „A vádirat tényállását és 

annak jogi minősítését változatlan tartalommal fenntartotta”), hanem az élőszóban 

előadott érvelése, kijelentései is mély nyomot hagytak a bíróban az ítélkezési 

folyamat során. Az a fajta retorika, ezáltal értelmezési keret, amit az ügyész 

használt, több ponton is kimutatható, hogy a bíróra milyen mély hatással volt. 

Annak ellenére, hogy az ítéletben kijelentette: „Megjegyzi a Törvényszék, hogy a 

megállapodás megkötésének oka a vádlott konkrét cselekvősége szempontjából 

irreleváns, ennek erkölcsi megítélése nem tartozik a bíróságra”, kizárta a 

méltányolható okból származó erős felindulás megállapíthatóságát, mivel „az 

indulat oka nem értékelhető az irányadó tényállás alapján társadalmilag 

elfogadott, méltányolható oknak. Tettének kiváltó oka a bíróság megítélése szerint 

alapvetően a kiszolgáltatott élethelyzetéből, a belső viszolygása ellenére a sértettel 

létesített szexuális viszonyából fakad. (…) Önmagában pedig az anyagi helyzete 

miatti elkeseredettség feszült állapota és ennek mintegy cselekvőségben történő 

kirobbanása, ill. az akarat elhatározás és az elkövetés közötti nagyon rövid időköz 

a hirtelen kialakult szándék, a fentiekre is figyelemmel szintén nem 

eredményezhette a gondatlansággal elkövetés megállapítását.” 

A szakmai ajánlás az erős felindulás megítéléséről 

A Kúria 3/2013. BJE jogegységi határozata szerint az indulat hatása alatt történő 

elkövetés egymagában még nem alapozza meg az emberölés privilegizált 

alakzatát. Az erős felindulásban elkövetett emberölés megállapításához az indulat 

olyan – fiziológiai eredetű – magas foka szükséges, amelynek következtében az 

 
380 Erős felindulásban elkövetett emberölés Btk. 161. § Aki mást méltányolható okból származó 

erős felindulásban megöl, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 
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elkövető belső egyensúlya megbomlik, tudata elhomályosul és ennek folytán a 

megfontolás szokásos mértékének megtartása lehetetlenné válik. (…) Az erős 

felindulás fennállta és foka nem elmeorvos-szakértői, hanem a bíróság által 

eldöntendő tény- és jogkérdés, amelyet az elkövető konkrét pszichikai 

tulajdonságai alapján kell megítélni. A felindulást kiváltó ok megítélése nem 

szűkíthető le a cselekmény elkövetését közvetlenül megelőző eseményekre, 

hanem a történések egész folyamatát, az eset összes körülményeit 

kölcsönhatásukban és folyamatosságukban kell vizsgálat alá vonni. Az erős 

felindulást kiváltó  külső okok közül az egyik leggyakoribb a sértett magatartása, 

amely az elkövető felháborodását, haragját idézi elő, vagy benne félelmet okoz. 

Önmagában azonban nem alapozza meg az erős felindulásban elkövetett 

emberölés megállapítását pl. az elkeseredettség, a bánat, a szomorúság, a 

magárahagyatottság érzete, a sértődöttség, a puszta személyi ellenszenv vagy 

kizárólagosan az idegfeszült állapot, és ugyancsak nincs alap ennek 

megállapítására, ha az elkövető a sértett fellépésére maga szolgáltatott okot. Az 

erős felindulásnak méltányolható okból való származása akkor állapítható meg, ha 

az bizonyos fokig igazolható és erkölcsileg menthető. A méltányolható ok 

megítélésénél jelentősége van az elkövető és a sértett között fennálló 

viszonynak, érzelmi kapcsolatnak. Ezzel összefüggésben kell vizsgálni, hogy az 

elkövetést kiváltó ok súlyossága, valamint az arra reagáló magatartás objektíve is 

arányban áll-e. Így a jelentéktelen sérelmet követő túlméretezett indulatkitörés – 

méltányolható ok hiányában – nem alapozza meg az erős felindulásban elkövetett 

emberölés megállapítását. Ettől eltér azonban az az eset, amikor a hosszan tartó, 

folyamatos gyötrésből, megaláztatásból egy viszonylag kisebb jelentőségű 

sérelem hatására tör ki a fékezhetetlen indulat.”  

Meggyőződésem, hogy jelen esetben helye lett volna a megállapíthatóságnak! A 

péceli esetben a bíró nem helyesen alkalmazta ezt az elvi döntést. Saját szavával a 

vádlott motivációjaként a kiszolgáltatottságot nevezte meg, ami nem elfogadható 

társadalmilag. Vélhetően itt a vádlott megromlott anyagi helyzetére és 

reménytelenségére utalt, ami életét akkoriban jellemezte. Mintha ezen körülmény 

vezette volna az ölési cselekményhez. Megítélésem szerint azonban a hangsúlyt a 

szexuális erőszakra kellett volna helyezni, aminek terhe alatt hónapokig 

roskadozott a vádlott – annak ellenére, hogy verbálisan, valós választási helyzet 

hiányában maga is „beleegyezett” – és aminek egyre fokozódó intenzitása, 

egyáltalán nem kizárható módon fokozódó erőszakossága vezetett odáig, hogy a 

végzetes estén féktelen indulatkitörést eredményezett akár a fájdalmas 

ujjcsavarásra való reakcióként, akár az újabb viszolygást keltő testi közösülés 

kilátásba helyeződése okán.  

Tárgyalótermi diskurzus 

A szerző monitorozóként tett feljegyzései alapján a 2014. április 10. napján zajló 

ítélethirdetési tárgyalásról: 



146 
 

„Az elhunyt sértett hozzátartozóinak hangos reakcióit már csírájában elfojtotta, 

nyomatékosan figyelmeztetett a tárgyalás rendjének megtartására. A védőbeszéd 

alatti reakciója (gúnyos nevetés) miatt pedig egy hozzátartozót (vádlott fia) 

kiutasított a teremből, majdnem kivezettette, kiment az őrökért, mire a személy 

magától kiment). (…) 

A bíró minden szünetben engedélyezett kapcsolattartást a vádlott és a lánya 

részére. Az édesanyja késve érkezett a tárgyalásra, de nem küldte ki. Az elhunyt 

rokonai figyelmét többször nyomatékosan felhívta a tárgyalás zavarásának 

elkerülésére. (…) 

A bíró az ítélet kihirdetésekor külön hangsúlyozta, hogy szinte mindennel egyetért 

a váddal. Különösen abban, hogy egy köztiszteletben álló ember halt meg, ami 

nyomatékosan súlyosító körülmény, és a helyi közössége felháborodása a 

haláleseten. A motiváció körében nem értett egyet. Álláspontja szerint a felek 

közötti megállapodás természete irreleváns, nem feladata azt senkinek erkölcsileg 

feszegetni. Tény, hogy van egy ilyen megállapodás, amit maga egy prostitúció-

féle dolognak tart. Amit vizsgált, hogy mi volt az oka a konkrét cselekménynek 

(ami indulati jelleggel elkövetésre került). Kitért arra, hogy a jogos védelem 

megállapíthatósága az erőszakosságot megkívánja, itt pedig nem volt külsérelmi 

nyom. Korábban sem volt arra utalás, hogy a sértett erőszakos lett volna a 

vádlottal szemben. A bírónő szavaival „kirobbant” valami a szokásos esték során 

azon az egyen, ez vezetett a bűncselekmény elkövetéséhez. Hozzátette, hogy a 

vádlott motivációja, a kilátástalanság, társadalmilag nem elfogadható.” 

Fellebvitel (az ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet) 

Az ítélőtábla előtti eljárásban az új védő is kiemelte, hogy a jelentős számú 

enyhítő körülményről az alapeljárásban szinte szó sem esett. Sorolta többek 

között, hogy az elítélt kiskorú gyermeket nevel, vannak más, vele egy 

háztartásban élő családtagjai, akiknek ellátásról részben gondoskodik; feljelentette 

saját magát, azonnal hívta a mentőket, igyekezett a sérülés enyhítésére, nem 

szökött el, megbánta tettét. Enyhe depressziója és anyagi kiszolgáltatottsága is 

ismét megemlítésre került, mint amiket szinte mellőzött az első fok. A kifelejtett 

motívumok közt elmondta, hogy a vádlott kiszolgáltatott volt, kénytelen volt 

szexuális kapcsolatot létesíteni a sértettel. Hangsúlyozta, hogy robbanásszerűen 

megjelenő indulat következménye volt az ölési cselekmény, amit szintén nem 

értékeltek javára, holott ez erkölcsileg menthető indulat.  

Legvégül a szakirodalmat hívom segítségül, ami iránymutatóul szolgálhat arra, 

milyen módszer alkalmazásával lett volna elkerülhető ez a több ponton is vérző 

ítélet, és hogyan születhetett volna egy igazságos döntés.  

„A bírói meggyőződés ésszerűségének előfeltétele, hogy a bíró az értékelt adatok 

alapján a gondolatilag kialakított ténymegállapítás „tervezetét” gondolati, tudati 
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modellnek vizsgálati alapnak tekintve, ezen az alapon önellenőrzést végezzen381 

(…) Az önellenőrzési művelet legfontosabb eleme a kétkedés. A bírónak ugyanis 

tárgyilagosan kell megfigyelnie és megismernie a bizonyító adatokat s azokból a 

következtetéseket részrehajlás, beállítottság nélkül kell levonnia. Az irodalom ezt 

úgy értelmezi, hogy – a filozófiai kétkedésen alapuló teljes szellemi szabadsággal 

– egyetlen kérdésben sem lehet bírónak önkényesen kialakított álláspontja, hanem 

a mások által megalapozottnak feltüntetett, vagy általa ilyeneknek értékelt 

kételyek láncolata alapján kell megvizsgálnia minden bizonyító adatot s a 

bizonyosságot minden ilyen kétely megdöntésével és kizárásával kell elérnie” 382 

 

V.2.6. „Az „összecsomagolt” sértett a leszorításból szabadulni nem tudott”383 

 

Tényállás, vád alá vont cselekmények:  

„Legalább két alkalommal a lakás különböző helyiségeiben a közöttük levő vita 

lezárásaként a padlón vagy az ágyon a sértettet kezén és lábán lefogva leszorította 

úgy, hogy ne tudjon megmozdulni, majd az akkor kb. 100 kilós testsúlyával 

ránehezkedett és néhány percig így tartotta. Az ilyen módon „összecsomagolt” 

sértett a leszorításból szabadulni nem tudott.  A vádlott ezen cselekménye addig 

tartott, amíg a sértett nyugodtan nem feküdt. Az akkor kb. 50 kilós, a vádlottnál 

jóval gyengébb fizikumú sértett számára ez a magatartás rendkívül megalázó volt 

mind lelkileg, mind pedig fizikálisan, és csak akkor tudott megmozdulni, mikor a 

vádlott őt elengedte. Egy alkalommal a sértett háta mögött állva hátulról megfogta 

úgy, hogy két karját a törzséhez szorította, majd ugyanezzel a mozdulattal a 

sértettet arccal lefelé a kőpadlóra dobta, a sértett fejét a padlóra szorítva tartotta őt 

azzal, hogy majd akkor megy el, amikor ő akar. 

Minősítés: személyi szabadság megsértése, testi sértés, kényszerítés 

Büntetés: szabadságvesztés 1 év 6 hó, végrehajtás felfüggesztés, próbaidő 2 év; 

elsőfokon 2 év börtön volt, 3 évi próbaidőre felfüggesztve 

Tárgyalótermi diskurzus: 

„A bíró csak úgy, mint az előző tárgyaláson, végig ingerült volt (…) Míg az előző 

tárgyaláson többször is azzal fojtotta bele a szót a sértettbe, hogy „tudom, mit akar 

mondani”, mondván, hogy sok hasonló ügyet vitt már, most folyton azt 

hangoztatja, hogy „nem tudom, mit akar mondani”384 

 
381 Nagy, 1974:258 
382 Nagy, 1974:259 
383 Budapest XVIII-XIX. Kerületi Bíróság 3.B.XVIII.464/2015., Fővárosi Törvényszék 

28.Bf.XVIII.6362/2014  
384 Patent Egyesület, 2016: 22 MON#55 BÜNT 
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„A bíró nekem végig ingerültnek és türelmetlennek tűnt (…) Szinte folyamatosan 

belefojtotta a szót a sértettbe. Kérdéseire gyakran csak egyszavas válaszokat várt, 

igen vagy nem. Egy ízben olyan mértékben felemelte a hangját a sértettel 

szemben, hogy én szorongtam tőle. Többször is hangoztatta, hogy már jó néhány 

pert vitt végig, tudja, mi a dolga. Mikor a sértett megjegyezte az eljáró rendőrök 

hibáit, akkor pedig ismételten felhívta figyelmét a hamis tanúzásra. Az volt az 

érzésem, hogy a bírónak nincs fogalma sem a bántalmazó személyiségről, sem a 

bántalmazás mechanikájáról. Kifejezetten áldozathibáztató megjegyzései, 

kérdései voltak. „Kikívánkozik belőlem a kérdés: kényszerítette Önt valaki ebbe a 

kapcsolatba?” „Azért nem mondhatja végig a gondolatát, mert én tudom, hogy mit 

szeretnék kérdezni.” „Mikor és miért döntött úgy, hogy xy napján után csak yy 

napján tesz feljelentést?” „Óhatatlanul fel kell tennem a kérdést, hogyhogy nem 

tört el Önnek semmije, ha Ön akkor csak 50 kilós volt?” „Ennél sokkal súlyosabb 

következményekkel járó ügyet is letárgyaltam már.”385  

A Patent önkéntesek által aggályosnak megnevezett bírói kérdésekre, 

magatartásra igyekeztem mintát keresni az ítéletben. Arra jutottam, hogy a szöveg 

a tárgyalóteremben elhangzottak ellenére hozzáértést, empátiát és lényeglátást 

mutat.  Ezzel együtt az áldozathibáztató, laikusnak mondható élőszóban elhangzó 

kérdések, felvetések, illetve modor továbbra is elkeserítőek és elítélendőek.  

Miért később jelentette?! 

A vádlott szóban fenyegette a sértettet, hogy amennyiben feljelentést tesz ellene a 

rendőrségen, kitöri az összes fogát, eltöri a kezét, „nagyon durva dolgok fognak 

történni, mindenki sírni fog”. Ezen fenyegetések hatására a sértett félelmében nem 

mert feljelentést tenni, annak megtörténtére csak a végleges elköltözést követően 

került sor.  

Miért nem volt konkrét sérülés? A szakértő véleményére hagyatkozás 

„A bíróság számára a szakértő minden tekintetben megnyugtató választ adott arra 

nézve, hogy hogyan lehetséges az, miszerint a sértettnél sokkal súlyosabb 

erőteljesebb fizikai testfelépítésű vádlott, amennyiben a sértetti előadást tekintjük 

kiindulási alapnak, nem okozott a sértett testén szemmel látható vagy később 

érzékelhető bármilyen sérülést. Általánosságban kifejtette, hogy az emberi test 

felépítésénél fogva rugalmasan tűri a kis és közepes erőhatásokat, különösen 

akkor, ha az ilyen jellegű erőbehatások nagy felületen oszlanak el. Így az egész 

testfelület egységnyi területén kicsi a nyomás és így ezért nem keletkezik 

feltétlenül sérülés.”  

„A vallomásokon túl rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok köréből a bíróság ki 

kívánja emelni azt a minden kétséget kizáró abszolút objektív bizonyítékot, mely 

végül a bíróságot a döntés meghozatalában legfőképpen segítette. Ez az 

 
385 Patent Egyesület, 2016:22 MON#47 BÜNT 
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igazságügyi orvos szakértő vélemény, különös tekintettel a szakértő tárgyaláson 

tett, azt pontosító nyilatkozatára.” 

A szakértő kategorikus véleménye szerint a sértett által előadottak elfogadhatóak, 

életszerűek. Különös nyomatékkal bírt, hogy a tárgyaláson közvetlenül meg tudta 

nézni a sértett arcszerkezetét és mind a sértett, mind a vádlott bemutatta azokat a 

mozdulatsorokat, ahogyan a vallomásuk szerint az események lezajlottak. 

„A szakértő nem azt mondta, hogy a vádlotti előadás elfogadhatatlan, hanem 

szakértői bizonyossággal nem tudott határozott igennel válaszolni a vádlotti 

előadás hiányosságai következtében. Ugyanez nem vonatkozott a sértetti 

előadásra, aki pontosan, mozzanatról mozzanatra játszotta el a történteket, így 

valóban kellő kiindulási alapot nyújtott a szakértő részére. A sértetti előadás pedig 

következetesen megegyezett az addigi vallomásaival.” Úgy nyilatkozott a 

szakértő, hogy amennyiben a bíróság a sértetti vallomást fogadja el, akkor az 

szakértői bizonyossággal a sérülések kapcsán minden tekintetben alátámasztható. 

„Mivel a bíróság a szakértői véleményt minden tekintetben elfogadta, azzal 

egyetértett, ezért elfogadta a sértett által tett vallomást is, de nem csak és 

kizárólag ezen konkrét eseti történés kapcsán, hanem a vád tárgyává tett összes 

tényállás kapcsán, hiszen a sértett mindvégig egybehangzó és következetes 

vallomásokat tett a történtekről.” 

A sértett ÉS a vádlott szava – mérlegelés, állásfoglalás 

A bíró munkájának kiemelkedő mozzanata, ahogyan az ítéletben a sértett, illetve a 

vádlott vallomásának értékeléséről beszél. Az általa észleltek és az általa 

alkalmazni szükséges jogelvek, bizonyítási elvi szabályok egymásra vetítése 

mintapéldája az átláthatóságnak. Az érvelés flow-szerű, gördülékeny, a tárgyalás 

közvetlenségének elvéből eredően a felek megítélése kapcsán nem kizárólag az 

ún. objektív bizonyítékokra helyezi a hangsúlyt, hanem az észlelhető szubjektív 

elemeknek is tulajdonít jelentőséget.   

A sértett mind a nyomozati, mind a tárgyalási szakban lényegét tekintve 

egybehangzóan nyilatkozott a történtekről, a kapcsolatuk jellegéről, a ténylegesen 

vád tárgyává tett cselekmények történéséről, mely vallomás szinte minden 

tekintetben ellentétben állt a vádlotti vallomással. Ugyanakkor nem tudta 

elfogadni a bíróság a vádlott által előterjesztett védekezést a közvetlenség elvéből 

fakadóan: mind a vádlott, mind pedig a sértett részéről érzékelhető volt egy 

rendkívül feszült idegállapot, amely az egész tárgyalás menetére a felek részéről 

rányomta a bélyegét. Mind a sértett, mind a vádlott az eljárás során a lényegét 

tekintve következetes, önmagukban nézve ellentmondás-mentes vallomásokat 

tettek, melyek azonban a vád tárgyává tett cselekmények kapcsán és az ahhoz 

szorosan kapcsolódó tények vonatkozásával homlokegyenest ellenkező 

tényállításokat tartalmaztak. Önmagában mind a vádlotti, mind a sértetti vallomás 
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nemcsak egybehangzó volt, hanem egyben logikusnak is tekinthető, mindketten a 

saját szemszögükből nézve a történteket életszerűen adták elő.  

A bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy a tanúvallomások , köztük a sértetti, 

alkalmasak -e arra, hogy a bíróság büntetőjogi megítélés szempontjából teljes 

értékű bizonyítékként értékelhesse.  

„A sértett vallomása kapcsán elvi éllel kell rögzítenie a bíróságnak azt, miszerint 

már a perbeli pozíciója folytán jogdogmatikailag kizárható az, hogy elfogulatlan 

nyilatkozatot tudjon tenni, azonban ez semmiféleképpen nem zárhatja ki a 

szavahihetőségét, különösen akkor nem, hogyha a vallomásában előadottakat más, 

akár objektív bizonyíték is alátámasztja. A közvetlenség elve útján a bíróság azt 

tapasztalta, hogy a sértett igen terjedelmes megnyilatkozásai a vele történteket 

abszolút mértékben élményszerűen, néha teljes beleéléssel, a történtek 

újraélésével adta elő, elismerte magáról, miszerint könnyen indulatossá, haragossá 

tud válni, nem vitatta a hangfelvétel anyagában levő nyilatkozatait, amelyek igen 

nagy mennyiségben vulgáris kifejezéseket is tartalmaztak. Mindezekből a bíróság 

számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sértett a tanúzási kötelezettségének minden 

tekintetben eleget tud tenni, különös tekintettel arra is, miszerint a vallomását a 

hamis tanúzás törvényes következményeire történt kioktatás útján tette meg.”  

A bűncselekmény jellege, a kontextus 

A bíró munkájának egy másik kiemelkedő mozzanatát is szükséges kiemelni. Ez 

pedig a bűncselekmény jellegének pontos ismerete, a tágabb kontextusban való 

gondolkodási képesség megnyilvánulása. A konkrét eset sajátosságait képes egy 

nagyobb, mindenki által ismert élethelyzet szintjére emelni, ezáltal egy szélesebb 

értelmezési keretet is megmutat. Mint egy feminista ítéletíró, az érdektelen, 

távolságtartó bíró mítoszát bontja le, hiszen engedi magát belevonódni az 

ítélkezési folyamatba. Tárgyilagos és egyszerre empatikus is, helyes ténybeli 

következtetéseket von le és felvállalja, hogy kifejezetten nők általánosnak 

mondható élethelyzetéből, tapasztalataiból indul ki. A bűncselekmények 

megítélésénél a hangsúly nem a sértett viselkedésének megkérdőjelezésén, vagy a 

vádlott személyiségén való lovagláson alapul, hanem a konkrét élethelyzet 

aprólékos, szisztematikus elemzésén, mindkét fél valóságának feltárásával. 

Indokoltnak tartom a vonatkozó részt az ítéletből szó szerint ide másolni: 

„Mivel a bíróság a sértetti vallomást elfogadta és a tényállásokat erre, valamint 

az azt alátámasztó bizonyítékokra alapította, megállapította azt is ezen 

bizonyítékok alapján, hogy a sértett valóban mind fizikálisan, mind pedig 

pszichésen kiszolgáltatott helyzetben volt a vádlottnak. A kapcsolatuk 

megromlását követően egyikük által sem vitatottan végeredményben a vádlott volt 

a családfenntartó, ez egy addig önálló keresettel rendelkező, a tanúvallomásokból 

kitűnően egy addig független nő esetében nyilván anyagi függést okoz. 

Köztudomású tény, miszerint az újszülött gyermekek gondozása, nevelése, ellátása 

igen nagy terhet jelent a velük otthonmaradó szülő számára. Különösen igaz ez, 
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amikor ikergyermekekről van szó. Egybehangzó vallomások szerint a vádlott a 

gyermekek születése után is rengeteget dolgozott, így nyilvánvalóan mind a 

gyermekek nevelése, mind a háztartás szinte kizárólag a sértettre hárult. Nem volt 

véletlen az sem tehát, hogy a szülést követően a tanúvallomások szerint –melyet a 

vádlott sem vitatott – a sértett rendkívül lesoványodott. Nem kíván különösebb 

szakértelmet annak megállapítása, hogy a sértett minden tekintetben igen nagy 

megterhelésnek volt kitéve.  

Minden kétséget kizáróan meg tudta állapítani a bíróság azt tehát, hogy a sértett 

kiszolgáltatott helyzetbe került, így nem volt véletlen az, miszerint hosszú ideig 

nem kért rendőri intézkedést, illetve az intézkedések során nem kért azonnali 

távoltartást például, hiszen okkal félhetett és tarthatott attól, hogy amennyiben a 

vádlottal szemben bármilyen további intézkedést kér, ez ránézve azzal járhat, hogy 

egyedül marad a vádlott anyagi támasza nélkül. Tehát okkal tartotta 

kiáltástalannak a helyzetét. Valóban okkal tarthatott attól is, hogy a vádlott 

beváltja azt a fenyegetését, hogy elveszi a gyerekeket, hiszen a későbbiek során be 

is bizonyosodott, hogy maga a vádlott is keresetet nyújtott be a gyermekek nála 

történő elhelyezése végett. Tehát a sértett mind fizikálisan, mind pszichésen olyan 

helyzetben volt, mely kiszolgáltatottá tette őt.”  

Másodfokon furcsaságok 

Megítélésem szerint másodfokon a Be.352.§ (1) alapján az iratok alapján történő 

tényállás kiegészítésére nem lett volna szükség. A fellebbviteli tanács úgy érezte, 

hogy „A sértett lelki és fizikai megalázottságára utalást” a tényállás 1., 2., 3., 

pontjából mellőzni szükséges, mivel –e következtetésre bizonyíték nem állt 

rendelkezésre.” Elgondolkodtató, hogy milyen bizonyítékot vártak volna el, ill. 

képzelnek el ebben a körben.  

A fellebbviteli tanács egy új, meglehetősen nyakatekert, aggályos enyhítő 

körülményt is felvezetett, miszerint a vádlott személye kisebb fokú társadalomra 

való veszélyességet mutat, és azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 

megszűnt az az élethelyzet, mely a bűncselekményhez vezetett. Felmerül a kérdés, 

hogy ez mennyiben köszönhető neki? Milyen logika alapján írható az ő javára, 

amikoris a sorozatos bántalmazó magatartása okán elmenekültek tőle?  

Továbbá az elsőfok tévedését látta a személyi szabadság bűntett minősítésével 

kapcsolatban, mivel álláspontja szerint az elkövetés nem volt sanyargatással 

elkövetetett, továbbá a kényszerítés bűntett vonatkozásában is, mivel azt 

befejezettnek ítélte (és nem kísérletnek, ahogyan az elsőfok azt megállapította). 

Az ítélet a BH 2008.205 eseti döntést hivatkozza a sanyargatásról, ami szerint ez 

a minősítő körülmény csak akkor állapítható meg, ha ha a sértettet olyan mértékű 

fizikai vagy lelki ártalmas hatás éri, mely meghaladja a személyi szabadságtól 

megfosztástól együtt járó, annak végrehajtásához szükséges mértéket. Ha a 

cselekmény nem okoz lényegesen nagyobb mértékű szenvedést annál, mint ami 
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szükségszerűen előáll egy ilyen jellegű bűncselekmény elkövetésekor, akkor nem 

alkalmazható. „Jelen ügyben a másodbíróság a bűncselkmény alapesetének 

keretei között látta értékelhetőnek a vádlott cselekményét.” Nyilvánvalóan – 

ahogyan a büntetőjogi kommentárból is kitűnik - a sanyargatást az elkövető 

szándékának át kell fogni. Meglátásom szerint aggályos, hogy egy sorozatosan 

előforduló, rendre alkalmazott, ún. bevált módszer az elkövető részéről nem 

minősül súlyosabban minősülő esetként, tekintve példának okán arra, hogy az 

újabb „becsomagolások”-tól való lelki félelem, stressz, az alkalmak közötti 

időszakban való rettegés érzése és a bántalmazások időpontjának 

kiszámíthatatlansága értékelése és figyelembe vétele miféle adalékot jelenthetett 

volna.  
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VI.  Záró gondolatok 

 

A disszertáció tekinthető egy átfogó kísérletetnek feminista jogelmélet(ek) 

magyar joggyakorlatra történő alkalmazására, ahogyan azt elsőévesként a 

jubileumi doktori konferencián is felvezettem. Írásommal a hazánkban ismeretlen 

páros, a feminizmus és jog együttes alkalmazásával végzett jog világát elemző, 

értékelő kritikai munka lehetőségeit igyekeztem bemutatni. Ahhoz, hogy a 

tudományterületet tudomány-rendszertani szempontból könnyebb legyen 

elhelyezni, a modern kritikai elméletekhez való viszonyában kezdtem el írni róla, 

így a CLS mozgalommal közös gyökereit, közös vonásait, illetve az attól 

megkülönböztető alapvető álláspontját középpontba állítva. A hazai, sőt európai 

hagyománytalanság okán nem hivatkozhattam másokat, mint elsősorban 

tengerentúli, ill. angolszász szerzőket, így a kutatási anyag feldolgozásához 

szükséges szakirodalom túlnyomó többsége külföldi. A jogesetek elemzésén 

keresztül reményeim szerint világosan látszik, mi az, ami miatt hasznosnak és 

gyümölcsözőnek tartom a jog elemzését hazánkban is a feminista elméletek 

meglátásainak tükrében, egyfajta feminista metodológia segítségével. Az 

ítélet(át)írási projekt, mint kritikai módszer értő közönség előtti bemutatása 

különös motivációt jelentett számomra. Ehhez hozzájárult, hogy személyesen is 

találkoztam egy-egy  szakmai interjú erejéig Rosemary Hunter és Rosemary 

Auchmuty professzorral Londonban. Szenvedélyes elköteleződésük és vibráló 

energiájuk nem csupán az ítéletátírási projekt, hanem a feminista jogkutatás 

egészének irányában nagy hatással volt rám. Arra, hogy én magam is ezzel a 

speciális módszerrel éljek, és ily módon átírjam a kutatásra részemre bocsátott 

ítéleteket, ez a disszertáció nem nyújtott megfelelő keretet. Legfőképpen azért 

nem, mert az elsődleges célom a tudományterület, a ‘jog és feminizmus’ átfogóbb 

bemutatására irányult, aminek tulajdonképpen illusztrálására fogtam hozzá az 

ítéletek elemzéséhez. Az átírás önmagában egy hatalmas és önálló szakmai 

kihívás lett volna, és amint az a dolgozatból is kiderült, egy közösségi, több kutató 

együttgondolkozásából származó folyamatnak kellene lennie, amihez én magam 

egyedül kevés lettem volna. Ily módon maradt a feminista bírói talár magamra 

öltése, és az ebben a szerepben való kritika megfogalmazása más bírók (illetve 

egy adott esetben ügyész) munkájáról. A kritériumrendszer, a normatív elvárások 

a ‘feminist judgment writing’ projektből származnak, a kritikai diskurzuselemzés 

az FJP által kitaposott nyomvonalon haladt a kezeim között.  

A feminista jogelméletről és metodológiáról nem egy tankönyvszerű leírást 

szándékoztam adni, mivel úgy gondolom, az nagyon távol állt volna a terület 

szellemiségétől. Igyekeztem minél több szerzőtől gondolatokat hozni, azokat 

egységbe szervezni, így reményeim szerint kirajzolódik egy színes kép, ami 

jelenleg is dinamikus fejlődésben van. Kitértem külön arra, mi mondható el a 

diszciplina intézményesüléséről; tekinthető-e külön tudományágnak, vagy inkább 

egy speciális kutatói körről, tudásanyagról beszélhetünk. A gender, mint elemzési 
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kategória használatáról beszélni kikerülhetetlen, ahogyan egy feminista nézőpont 

létezéséről vagy sajátosságairól is. Joanne Conaghan gender felfogását érzem 

jelenleg legközelebb magamhoz, ami nem identitás kategóriaként, hanem, mint 

társadalmat szervező faktor kezeli a nemeket, és egymáshoz való viszonyukban 

tekint rájuk. A feminista módszerek bemutatása céljából igyekeztem a szerzők 

által folytatott hagyományt megragadni, igyekeztem azt az utat megörökíteni, 

amin keresztül én kezdtem el megtanulni, mit is jelent(het) feminista módra jogról 

gondolkodni, jogot elemezni. Ez az út azonban több, mint gyakorlati tanácsok 

magunkévá tétele. Szükséges számos elemzést elolvasni, ezáltal különféle 

problémakörök más-más szerzők általi megvilágításával megismerkedni, 

feltérképezni a visszatérő dilemmákat és az arra adott sokszínű magyarázatot. 

Rábukkanni a közös felismerésekre, felfejteni a szerzők közötti párbeszédben 

rejlő tanulságot, bekapcsolódni egyfajta közös alapokon nyugvó gondolatiságba 

és erre építkezve igyekezni hozzájárulni a közös tudáshalmaz gyarapodásához. 

Gyakorlati megfontolásból célszerű volt egyfajta fejlődési ívet felvázolni, hova és 

hogyan is jutott el mára a tudományterület. Igyekeztem egy nyitott, laza 

szerkezetű rendszert bemutatni arról, milyen hullámokról, irányvonalakról 

beszélhetünk a feminista jogi kutatások mezőben, és, hogy azoknak időbeni 

megjelenése mikorra tehető. Így szó esik arról, mit nevezhetünk liberális, 

radikális, kulturális, marxista/szocialista, posztmodern jogi feminizmusnak, mit 

értünk a dominancia elmélet alatt.   

Szándékom az volt, hogy a magyar joggyakorlatot közelítsem meg feminista 

elköteleződéssel, feminista jogász szerzők útmutatását követve. Miután elkezdtem 

a Patent Egyesület bíróságfigyelő projektjében önkénteskedni, nyilvánvaló volt 

számomra, hogy a bírók munkája, az ítélkezési folyamat érdekel leginkább. A 

dolgozat írásakor egy külön fejezetet szántam arra, hogy a hazai szakirodalomban 

megtalált gondolatokat megosszam a magyar bírók előtt - az ítélet 

meghozatala/megírása közben - álló kihívásokról. Kifejezetten az érdekelt, hogy 

milyen technikai jellegű segítséget kapnak a mesterséghez, az alkotáshoz, illetve, 

hogy a bírói szubjektum milyen módon kap teret megnyilvánulásra. Mivel 

ugyebár kutatásom a bírói fejekben társadalmi nemi szerepekről/viszonyokról 

való berögződések felszínre jutását boncolgatja. Külön kitérek a bírói narratíva 

szerepére, a tényállások konstruálásnak nehézségeire és fontosságára, valamint a 

köztudomású tényekben rejlő lehetőségekre és veszélyekre.  

A büntetőügyek, a nőkkel szembeni erőszak témaköre ugyancsak a monitorozások 

kapcsán vált a PhD kutatás középpontjává, annak igen korai szakaszában. Az első 

monitorozó lapok kitöltésével már világossá vált számomra, hogy 

diskurzuselemzést fogok végezni, amihez felhasználom majd a tárgyalóteremben 

elhangzottakat, ill. az ügyeket lezáró ítéletet is.  Az általam kiválasztott jogesetek 

megítélésem szerint tökéletesen rámutatnak arra, hogy van jelentősége annak, 

hogy a jogalkalmazók mit gondolnak a gender-ről, a gender viszonyokról. A 

jogban pedig megvannak az eszközök arra, hogy mindezeknek érvényt is 
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szerezzenek. Arra is látunk példát, hogyan lehet a jog nyelvére, egyes jogtechnikai 

eszközökkel lefordítani ezeket az elgondolásokat, feltevéseket. Arra is látunk 

példát, hogyan vannak ezek rögzülve quasi a szokásjogban, és az írott jogban 

egyaránt.  

A jogesetek elemzését követően a nőkkel szembeni erőszak bírói értelmezési 

kerete kétféle diskurzusban tűnik megjelenni.  

A negatív példa, amikor a bíróság egyfajta áldozathibáztató attitűddel az 

áldozat ún. közrehatását igyekszik bizonygatni az általa elszenvedett erőszakos  

cselekmény létrejöttében. Amikor a felelősséget quasi igyekszik megosztani a 

felek között, ahelyett, hogy kizárólagosan az elkövetőt vonná felelősségre. Ebben 

a megközelítésben a nőknek és férfiaknak merev, hagyományos, “klasszikus” 

nemi szerepei vannak és ezeknek köszönhetően elvárásoknak kell megfelelniük. A 

határátlépőket szigorúan büntetik. Az általam hivatkozott jogesetek alapján a 

nőknek nem tanácsos (kifejezetten egyedül) egy férfitársasághoz csatlakozniuk, 

hiszen ezzel bajba sodorják magukat (amiről azután maguk tehetnek), és 

vállalniuk kell a következményeket. Amennyiben “odamennek”, együtt 

szórakoznak, vagy korábban/rendszeresen “engednek”, ne érje meglepetésként 

őket egy esetleges támadás, szexuális természetű visszaélés. Ha a péceli 

elszegényedett asszony nemet mond a ‘hitelért-szex’ ajánlatra, akkor a férfi ma is 

köztünk volna. Ha a nyíregyházi kislány nem megy fel egyedül a fiúk lakására, 

akkor nem erőszakolják meg. Ha a debreceni fiatal lány nem ugrik be éjjel a 

laktanya kerítésén, nem fognak fegyvert rá és nem erőszakolják meg. Ha Jade 

nem fenyegtőzik a nálánál kétszer akkorra férjénél, hogy elhagyja, akkor még ma 

is élne. Ha a McGlynn jogeset áldozata nem létesít szexuális kapcsolatot három 

héttel megerőszakolása előtt támadójával, akkor nem volna akadálya, hogy 

megállapítsák, valóban nemi erőszak történt. Van jogeset, aminek során konkrétan 

kimondásra kerül, nem csupán a fenti burkolt áldozathibáztató mantrákon 

átszűrve, hogy amennyiben egy nő erkölcsös, a testét soha nem bocsátaná áruba, 

ez saját maga lealacsonyítása volna. Elképzelhetetlen az, hogy passzivitásában, 

sorsának áldozataként aktív cselekvőként lép fel és a korlázott lehetőségeivel élni 

tud kényszer hatására. Továbbá magyarázat nélkül marad, hogy a 

kényszerhelyzetben szexuális szolgáltatásra való felhívás egy kényszerítési 

cselekmény, nem a férfi hálaajándéka az általa kiszemelt nőnek, hanem a hatalom 

kiélésének eszköze. Marad a nő erkölcseinek sárba tiprása, személyiségének 

degradálása, ezzel párhuzamosan a köztiszteletben álló férfi hős szerepében való 

elképzelése.  

A pozitív példa, amikor a nemek viszonyáról kizárólag az adott ügy összes 

körülményére, a rendelkezésre álló tényekre támaszkodva ítélkeznek. Amikor 

képesek sztereotípiáktól mentesen a felek közötti viszonyt kontextusában látni, 

felismerni a hatalmi viszonyokat, azaz rálátni a függőségi viszonyokra, és nem 

ragaszkodni a felek egyenrangúságának mítoszához. Bántalmazó kapcsolatokról 

jelentős szakirodalom érhető el, aminek egyik alapvetése a felek közötti hatalmi 
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egyensúly felborulása, rendre a nők hátrányára. Ily módon a felelősség 

megállapításánál sincs szükség arra, hogy mindenképpen osztozzanak abban. 

Az elemzett hazai jogeseteken kívül, amiket az ítéleteken keresztül elemeztem, 

további esetek feminista jogi elemzését is bemutattam. A brit ítéletátírási 

projektből két jogesetet foglaltam össze az alapprobléma feminista kritikáját 

középpontba állítva. Baroness McGlynn nemi erőszak tárgyú ügyekben a 

szexuális előéletre való hivatkozás megengedhetőségéről, Baroness Auchmuty a 

családi házakra felvett hitelek mögötti kezesség kapcsán a házastársak sajátos 

anyagi és felelősségi viszonyairól, egy sajátos megtévesztő, csalárd gyakorlatról 

gondolkodik el. Rosemary Hunter Marcia Nauve ausztrál bírónő munkásságát 

elemző írásának bemutatása során is hivatkozom több esetet.  

Munkámat útkeresés jellemzi, számos elágazása van, amivel a jelenlegi projekt 

kapcsán nem volt alkalmam behatóan foglalkozni, azonban a későbbiekben 

szívesen tenném. Elsőként rögtön megjegyzem, hogy mennyiségben jóval több 

ítélet kvalitatív elemzésére volna szükség, mivel hiszem, hogy a gyakorlat 

feltárásával jönne elő még több aggályos, nemi alapú elfogultság következtében 

létező gyakorlat, jogintézmény. Mint ahogyan a dolgozatban problematikusként 

lett megnevezve a szerelemféltés, a köztiszteletben álló férfi mítosza, a jogos 

védelem alkalmazásának férfi tapasztalaton alapuló rutinja, a sértetti közrehatás 

értékelése a szexuális önrendelkezést sértő esetekben, az erős felindulás esetében 

a társadalmilag elfogadott indokok körének értelmezése. A sor nagy 

valószínűséggel; folytatódna. Továbbá fontos lenne nem csupán a büntetőjog 

területén vizsgálódni, és nem visszatérő módon a nőkkel szembeni erőszakot 

elemezni. Ahogyan a dolgozatban is felmutatott tanulmányok, esszék is mutatják, 

például polgári jogi területen, akár a szerződések jogát vesszük, akár a kártérítést, 

vagy alapvető családjogi jogviszonyokat, mindenhol találunk gender 

vonatkozásokat. Amikor pár évvel ezelőtt a brüsszeli Université Libre (ULB) 

Institute for European Studies kutatószemináriumán386előadást tartottam a doktori 

kutatásomról, a hallgatóságból nem egy olyan visszajelzést, ill. kérdést kaptam, 

hogy miért ilyen már klasszikusnak tartott témában végzem a terepmunkát, mint a 

nőkkel szembeni erőszak, hiszen olyan sok új, érdekes téma merült már fel a 

’feminist legal scholarship’ quasi megalapozása óta. A teremben levő lengyel 

kolleganőm magára vállalta a válaszolás terhét, miszerint a mi régiónkban még ez 

a téma is újdonságnak fog hatni, hacsak nem ellenérzéseket kiváltani. Számunkra 

jelenleg az a prioritás, hogy egy effajta párbeszéd egyáltalán elkezdődjön a jogról, 

és majd ezt követően vezérelheti a téma és problémaválasztást saját kutatói 

érdeklődésünk, ami szívesen kapcsolódna napjaink nemzetközi színtéren zajló 

jogi feminista tanulmányaihoz.   

 
386 2015-ben ’visiting researcher’ votlam itt, elsősorban az Equality Law Clinic munkáját 

vizsgáltam  
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DISSERTATION THESIS 

 

I. The area examined; foundations and arguments. Summary of 

research objectives, and the justification of the questions studied  

 

The topic and approach of research  

This endeavor is a socio-legal study examining law as a social construct from a 

special approach: that of gender.387 I approach my research material through a 

‘gender/feminist lens’, that is, foregrounding its gender aspects, and study it 

through this special filter. (In this paper I use ‘feminist’ and ‘gender’ perspectives 

as synonyms.)  

My dissertation is a critical feminist legal analysis, which tries to question the 

myth of the gender neutrality of law by pointing out the naturalized and therefore 

hidden gender implications embedded in legal practice. Carol Smart claims that 

the task of feminism is to deconstruct naturalistic, gender-blind discourses. This is 

what I as a feminist legal researcher do within the world of law.  

The special focus of my research is the critique of legal measures and court 

practices in the area of violence against women; a study of criminal judgments 

and judgment writing in contemporary Hungary. As the area I work in is virtually 

unknown in Hungary, I felt no need to include a comparison with other – even 

Eastern European – countries. This could be a future goal, but this paper has an 

introductory mission by bringing into the Hungarian context the works of authors 

who are classics in this field overseas, such as Ann Scales, Clare Dalton, Deborah 

Rhode, Martha Minow, Robin West, Catherine Bartlett, Rosemary Hunter, Joanne 

Conaghan and Judith Baer. These feminist legal scholars introduce several 

concepts, ideas and connections that make possible a new reading of the law 

resulting from feminism. My research objective is to give a new perspective to the 

analysis of Hungarian legal practice by showing these models.  

My research hypothesis for analyzing legal practice was that legal practitioners 

apply and thereby perpetuate the socially embedded schemas about gender and 

traditional gender roles. The different gender expectations can be uncovered in 

situations during the legal procedure, gender roles are crystallized and stabilized 

in legal discourses, language use, and the communication of actors in legal 

institutions. As a result, women suffer several disadvantages, which are important 

 
387 For the purposes of this study and for practical reasons I understand ‘gender’ as everything that 

means ‘men’ and ‘women’ in a context broader than biological sex, in their interrelatedness, so not 

as exclusive and essential identity categories. I do not tackle various identity categories within the 

notion of gender, while acknowledging their existence.  
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to point out. Here I would only mention a few of these: trivializing the harm 

suffered by women, questioning or renaming it, blaming the victim.  

An empirical research is necessary to prove that schematic thinking about gender 

roles surface from time to time in court, in the minds of judges and other 

participants of the legal procedure – sometimes in traces, sometimes as deeply felt 

convictions, sometimes automatically, sometimes as reflexes.  

The focus of my dissertation is thus the differential treatment and biases in 

relation to gender in legal practice, and the resulting problematic use of legal 

measures and judges’ decisions.  

The aim of this dissertation is a review of the conceptual framework, authors 

and methods of feminist analysis of law and legal practice and of feminist legal 

theory, as well as analyzing a small slice of Hungarian legal practice in the spirit 

of a specific feminist legal practice: feminist judgment writing.  

My work contributes to the strengthening of legal presence within feminist 

research, as well as to the recognition of gender as a valuable and useful analytical 

category, and of the applicability of feminist perspectives and methods, in the 

field of legal studies.  

Justification of the questions studied 

The field of ‘violence against women’ in Hungary, compared to international 

standards, is not a well-developed and consistent policy and legal policy area from 

a legal or public policy perspective. The social presence of the problem is 

demonstrated in international studies and in national crime statistics, but on the 

level of public policy it is trivialized. In Chapter III. of my dissertation I give a 

detailed description of data and facts related to this issue.  

In terms of ‘violence against women’ it is essential to talk about legal regulating 

mechanisms and about law as a field transmitting norms and values, which 

informs public opinion and plays a huge role in deterring potential individual 

perpetrators. It is equally important to discuss the people applying the law, in our 

case judges.  

My dissertation gives a true picture to decision-makers and anyone interested 

about how a randomly selected Hungarian court handles the harm suffered by 

women in abusive relationships. Obviously, this study is not representative, but 

qualitative methods enable us to get a detailed, in-depth picture.  

It is everyone’s vested interest that judges’ work be public, and the justice system 

should function efficiently and reliably. Therefore, monitoring it is possible, 

necessary and a citizenship right. The quality of judges’ work is crucial, as it 

directly impacts on individual life courses, and also shapes public opinion. I 



167 
 

consider all work that gives us a glimpse into this closed world useful and 

welcome.  

 

II. Research methodology, the selection of sources that serve as a basis 

for analysis  

Based on the methodology detailed in Chapter II, I consciously tackle gender 

aspects, try to channel women’s experiences into discourse to complete the 

context of a given case and the historical background. In my argumentation I pay 

special attention to seemingly unimportant details, causes and explanations. I 

attempt to start out from concrete cases, not abstractions; I reflect on the source of 

knowledge, pointing out stereotypical phrasings and conclusions, thus exposing 

the gendered double standard. Overall, I express my critique in line with feminist 

legal studies.  

In order to draw conclusions about attitudes to gender in Hungarian law from my 

primary sources, the texts of court judgments, to expose practices that are 

worrisome from a feminist point of view and to name the major dilemmas, I 

approach these texts with a ‘close reading’ technique, a form of qualitative text 

and content analysis. This method is called critical discourse analysis (CDA). As 

the texts I work with (court judgments) are products of the world of law, I can 

also connect to a method used by feminist legal criticism: feminist judgment 

writing. This practice provides guidelines to the discourse analysis of legal 

judgments, as it dispels the myth of the unbiased, neutral judge, which is widely 

believed (and promoted). It exposes how certain interpretative frameworks and 

discourses are embedded into legal texts in and through the sentencing activities 

of judges. I weld the two methods when analyzing court cases: I perform critical 

discourse analysis from a feminist perspective, and from the stance feminist legal 

scholars take to texts produced by judges in feminist judgment writing.  

Anglo-American feminist legal studies 

On the whole, in European legal culture there is no tradition of examining law 

from a realist, sociological perspective. I found no author I could connect to in 

this field, therefore I turned to Anglo-American authors and theories that can 

provide a foundation for a legal discourse exceeding the boundaries of rigid 

positivism. In my case the very nature of my research material and the research 

problems arising during my study necessitate the opening up of my interpretative 

framework and methods. Thus, my reliance on Anglo-American feminist authors 

and their ideas is also a scholarly adaptation process born ‘out of necessity’, as 

there is no tradition I could connect to in Hungary or Europe.  

My most important theoretical dilemma with regard to the foundations of this 

research was: how can ’feminist legal thought’/’feminist jurisprudence’, an 
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originally Anglo-American school of thought and its analytical schemes, 

developed in a legal environment of precedent cases grounded in judges’ 

decisions and criticizing the American liberal interpretation of law, interpreted in 

a completely different legal environment?  Can I, by professing myself to be a 

feminist, dedicated to gender equality in both my professional and private life, 

bridge this – by no means slight – difference? I find it important to assert: the fact 

that the vast literature on feminist perspectives to the interpretation of the law and 

critique of legal practice was mostly developed with regard to Anglo-American 

legal systems should not become a limitation, that is, we should be able to apply 

this to Continental legal systems as well.  

Though obviously the socio-historical context, the approaches to legal theory and 

the procedures of legal practice are very different, the inspiration behind such 

work is the same. By this I do not mean that there is a universal feminist 

standpoint valid for all states, continents and legal systems – as a contemporary 

feminist I vehemently deny this and take every opportunity to explain that 

feminists no longer think such a standpoint exists or should have legitimacy388  – 

which would make it possible to apply the findings and methods of my overseas 

colleagues automatically, merely by virtue of being a feminist. This is not what I 

claim. However, I am in a research position that I have an overview of the 

development of Anglo-American feminist legal criticism, and I can see the goals 

of their fight and the interpretative framework they have fought against. I am 

aware of their interpretation of law, philosophical background, as well as the 

doctrines and legal institutions they set out to expose, to offer a different 

perspective on them with the purpose of initiating change. Their work is not for its 

own sake; they have wanted to achieve substantive gender equality also in the 

world of law. Gender inequalities, women’s low level of influence, male-

dominated hierarchies, recognizing and exposing the power potential of law have 

been their motivation and the field of their resistance, though which they have 

wished to restore balance. The roots of this imbalance lie in historical facts; by 

excluding one gender from the world of law from centuries, it has become, not 

surprisingly, a world dominated by men. Feminist critique has been formed in 

opposition to a male-centered legal approach focusing on men’s experiences. 

Therefore, it is irrelevant whether we tackle Anglo-American or Continental legal 

systems. In principle commonality is created from this common female 

experience, from systemic underrepresentation over the years, and the aim of 

bringing to the surface the silenced voices of women. Difference, on the other 

hand, obviously comes from the different legal environment (in the broadest 

possible sense of context).  

 

 

 
388 Although initially some theories assumed this. Generalization, reference to and naming uniform 

experiences can still be useful and necessary in certain situations.  
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The Feminist Writing Project method 

I spent a long time searching for a feminist method that can plastically 

demonstrate the practical applicability of feminist theories that criticize the legal 

system. In other words, how can what the studies describe become reality; how 

we can turn ‘should have beens’ into different approaches, interpretations and 

decisions. How I could conduct a systematic analysis of Hungarian law with a 

feminist approach. The solution lay in the Feminist Judgment Writing Project 

(hereinafter abbreviated as: FJP). In these projects, which have been conducted in 

several countries (Canada, United Kingdom, Australia, Ireland, Scotland, India389) 

feminist legal experts take closed (usually symbolic) legal cases and rewrite the 

final judgment, taking into account the professional and procedural requirements 

of judgment writing and the legal provisions in force at the time of the decision, 

but with a feminist theoretical and practical background knowledge and 

commitment. They would like to highlight that judges can interpret cases 

differently, and the argument and even final judgment is influenced by who makes 

it and what background knowledge and information they have. The projects show 

that this can also come to life in a legal text; they provide a mirror to the original 

and thus to the myth of unquestionable, exclusive judgements. The historical 

reconstruction of the original case, even its legal qualification and the sentence 

may change. In my work I did an in-depth study of the project realized in the 

United Kingdom, and its final report is one of my main sources.  

The court monitoring project of Patent Association  

The association is dedicated to the notion that judges’ work must be made visible 

and challengeable in the name of democracy. This legal aid association has 

experienced over many years that courts are often unprepared and inconsequent in 

cases of domestic violence, their behavior towards the often traumatized survivors 

is a matter of concern, and their unprofessional attitudes and decisions can cause 

serious harm in the lives of women (and in some cases their children). This 

recognition has prompted their court monitoring project, in which I was also a 

court monitor volunteer. During this work we visited civil and criminal trials of 

violence against women cases and took notes of our experiences in the courtroom. 

Our emphasis was on what was said, the attitudes and behaviors we experienced. 

In this project I took a step further, and based on my experiences as a court 

monitor (and my knowledge about specific important cases, which I analyze in 

detail in my dissertation) I focused on the judgments closing the cases and the 

legal provisions applied.  

 

 

 
389 See https://www.kent.ac.uk/law/fjp/index.html ; https://www.sfjp.law.ed.ac.uk/judges/ ; 

http://www.feministjudging.ie/ ; https://fjpindia.wixsite.com/fjpi/call-for-papers   

https://www.kent.ac.uk/law/fjp/index.html
https://www.sfjp.law.ed.ac.uk/judges/
http://www.feministjudging.ie/
https://fjpindia.wixsite.com/fjpi/call-for-papers
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Critical discourse analysis (CDA) 

Discourse analysis is a method that can point out the sociological aspects of legal 

thinking and thus can expose the questions of sex and gender. It is not easy to 

identify discourses in legal texts, but feminist theories create a theoretical 

framework to do so. NIEMI-KIESILAINEN, HONKATUKIA and RUUSKANEN390 

claim that there are many common features of legal studies and discourse 

analysis: both try to interpret texts and uncover their meaning, and both think that 

texts have a life independent of their authors.  Discourse analysis focuses on how 

meaning is constructed through linguistic expression, thus analyzes discourse 

independently of its participants. Meanings do not necessarily or typically reflect 

what the participants wanted to convey. My Scandinavian colleagues also admit 

that discourse analysis stands in contrast to the general legal reading of sources, 

especially in the Continental civil law tradition, where lawyers tend to search for a 

systematically coherent interpretation of law. Discourse analysis identifies 

contradicting discourses, this way if cannot contribute to the theoretical study of 

law based on traditional interpretations of legal texts. What it does is to provoke 

generally accepted interpretations by critically analyzing and exposing the taken-

for-granted assumptions and concepts behind them. Constructionist readings do 

not criticize legal dogmatic in search for the ‘most correct’ interpretation of the 

law, but study how cultural and societal values are reflected in legal concepts and 

interpretations.  

The method is based on the close reading of texts, its arguments stem from their 

language use; it studies the process through which social meanings are 

constructed. As meanings are never fixed but rather debatable, challengeable and 

always open to alternative readings, so researchers should also be receptive to the 

critical reflections of others on their observations.  Their aim may however be to 

offer a convincing reading which they believe is valid and useful. This is a 

reflexive method; I keep revisiting my own assumptions, critically examining the 

whole process of study and its effect on the results.  

I outlined the possibilities of using this method in practice through a paper by 

Tonkiss391, who considers it a fluid, explanatory process based on a close reading 

of texts. It includes a commitment to challenge mainstream knowledge and 

examine taken-for-granted assumptions about life in society. It emphasizes 

obtaining the information hidden in the text; what matters is not the number of 

texts, as the goal is not a representative overview but e.g. examining how certain 

attitudes are exposed, converted, reproduced and legitimized through the use of 

language. “[D]iscourse analysis is not centrally concerned with ’some general 
 

390 NIEMI-KIESILAINEN, Johanna – HONKATUKIA, Päivi – RUUSKANEN, Minna (2007) 

Legal Texts as Discourses. In SVENSSON, GUNNARSSON and DAVIES M. (eds) Exploiting 

the Limits of Law. Swedish feminism and the challenge to pessimism. Ashgate. Aldershot, 75. oldal  

 
391 TONKISS, Fran (2004) Analysing discourse. In SEALE, Clive (ed) Reseraching Society and Culture, 
SAGE: London (245-260) 
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idea that seems to be intended’ by a text (Potter and Wetherell, 1987:168), it is 

good research practice to aim be ’faithful ’to a text’s overall meaning, even when 

analysing its detail. Indeed, the overall discursive effect of a text provides a 

framework in which to consider its inconsistencies, internal workings and small 

strategies of meaning”.392  

 

III. The structure of the dissertation 

My dissertation consists of six major chapters. An introductory “Researcher’s 

position and interpretative frameworks” (I) and a conclusive “Summary” (VI) 

frame two larger units (II-III-IV and V): a theoretical introduction and an analysis 

of legal practice based on it.  

‘Researcher’s position and interpretative frameworks’ (I) 

I have discussed my interpretative framework in detail in the first part of this 

Dissertation thesis. Here I would emphasize that as a legal expert specialized on 

anti-discrimination law, I dealt with claims of sexual harassment, this turned me 

towards the discipline of gender studies. The complexity I experienced as a result 

of this special focus, as well as interdisciplinarity, intersectionality, self-reflection 

and a critical approach has remained my research motivation throughout the 

creation of this dissertation.  

’Legal feminism – Feminism in Law’ (II.) 

In setting up my research hypothesis I relied on the relevant Anglo-American 

literature I have processed and discussed. As a result, the first larger structural 

unit of my paper is a theoretical introduction to the characteristics, 

representatives, development, main methods and dilemmas of feminist 

jurisprudence and feminist critique regarding the world of law.  

First, under the headline ‘Feminist legal theory’ I have collected characteristics of 

this scholarly field, then I discuss the question of ‘institutionalization’, that is, 

whether feminist legal thought can be considered an independent discipline, and 

also the developmental path and historical waves created by the emergence of new 

authors and theories. I pay special attention to two key elements of feminist 

jurisprudence: the possible interpretations of the category ‘gender’ and the 

question of the gender-neutral legal subject.  

Under ‘Feminist legal methodologies’ I have compiled a picture, guided by expert 

authors in this field, about the methods and tools used by feminist legal analysis. I 

give a detailed description of one particular method, ’Feminist Judgment Writing’, 

as this formed the basis of my own research and analytical method.  

 
392 TONKISS: Analysing discourse, p. 253.  
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Violence against women as a subject of public policy and legislation in Hungary 

(III.) 

Before entering a qualitative analysis of the legal practice of Hungarian courts, in 

this chapter I wish to familiarize the reader with the actual national and 

international policy and regulatory framework in the field of ‘violence against 

women’, which is the topic of my dissertation. It is important to place this topic 

on the palette of human rights, within the broader context of non-discrimination 

and more specifically of gender equality. In the chapter I touch upon Hungary’s 

international legal commitments in this area, I point out gaps and inconsistencies 

in public policies, legislative processes and the establishment of institutions. I also 

write about the role of the Hungarian women’s movement (all the more because 

the judgments I discuss in the analytical part of this dissertation I could access due 

to a project of Patent Association, which is an important player in this field), the 

political potential and social usefulness of their work, as well as the state’s 

irresponsiveness to them.   

 (Criminal) judgment writing as a profession in Hungary (IV.) 

As in my dissertation I analyze judgments and critique the sentencing activity of 

judges, I found it necessary to also write about the process of passing – and 

especially of writing – judgments and its technique based on sources in Hungarian 

legal scholarship.  

In this chapter I introduce works by Hungarian authors which provide information 

about the process of structuring a judgment, the challenges judges face and the 

expectations they should live up to. I tried to find literature that tackles practical 

problems, judges’ everyday procedures of writing and structuring judgments. I 

separate literature on the formal requirements and or the content and essence of 

judgments. In my experience there are very few sources in this field, and only a 

negligible number dealing with the knacks of the profession I am interested in. I 

emphasize the areas of judges’ narratives and taken-for-granted facts as 

problematic areas which may enable arbitrary procedures and the channeling of 

beliefs and biases into legal practice.  

A feminist critique of Hungarian judgmental practice: violence against women in 

court (V.) 

This chapter describes the empirical study itself that I used for testing my 

hypothesis; it gives a picture of the extent and form different attitudes and biases 

related to gender are present in Hungarian courts today, and the legal solutions 

and tools resulting from these.  

As an introduction I discuss the Court Monitoring Project of Patent Association, 

its objectives, methods and results, as it was my work as a volunteer in this project 

that helped me choose the five judgments and cases which I analyze with 
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qualitative methods. I conduct a legal analysis from a critical feminist perspective, 

which is experimental.  

 

IV. A short summary of the conclusions of the study, the usefulness of the 

research outcomes  

Analyzing legal practice through a gender lens is an experimental, pioneering 

endeavor in Hungary. My project wishes to examine how the scholarly area 

known (especially in the Anglo-American context) as ’feminist jurisprudence’ or 

’feminist legal theory’ can be used for analyzing Hungarian legal practice, 

especially the application of the law in courts. My work is thus exploratory, 

driven by a motivation to find the right topics and the adequate methods for them.  

Conclusions 

In my opinion, the court cases I have selected are a perfect illustration to how 

much it matters what legal practitioners think about gender and gender relations. 

The law provides the tools to enforce these views. We can see examples of how 

these notions can be translated into the language of the law through technical 

tools; but there are also cases when these are fixed both in written and in 

customary law.   

Based on my analysis of court cases I see two discursive frameworks used by 

judges in their judgments on violence against women.  

The negative example is when the court tries to blame the victim and prove her 

so-called involvement in the violent act that she suffered. The court considers 

responsibility as quasi shared between the parties, rather than condemning only 

the perpetrator. In this approach men and women must live up to expectations 

resulting from their rigid, ‘traditional’ gender roles. Those who overstep the 

boundaries are severely punished. The cases I examined suggest that women 

should not join a group of men (especially alone), because this might get them 

into trouble (which is their own fault) and they must suffer the consequences. If 

they ‘go there’, party together, have ‘let him do it’ before/regularly, they should 

not be surprised by an attack or sexual abuse. If the impoverished woman from 

Pécel had said no to the man who offered him a loan in return for sex, he would 

still be alive. If the young girl from Nyíregyháza had not visited the boys’ 

apartment alone, she would not have been raped. If the Debrecen girl had not 

jumped over the fence of the army barracks at night, she would not have been 

raped at a gunpoint.  If Jade had not threatened her husband twice her size with 

leaving him, she would still be alive. If the victim of the McGlynn case had not 

had a sexual relationship with her attacker three weeks before the rape, it would 

be possible to establish whether she was really raped. There are cases when it is 

openly said, and not only filtered through the victim-blaming mantras above, that 

a virtuous woman would never put her body on sale, as this would be self-
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degradation. There is no way to imagine a woman who, as a victim of her fate, 

takes agency and uses her limited possibilities when forced to do so. There is no 

mention of the fact that when a woman in a tight situation is asked to provide 

sexual services, it is coercion, not a gift from a man to a woman he likes, but a 

form of exercising his power. The woman’s morals are defiled, her personality 

degraded, while parallel to this the respectable man is framed as a hero.  

The positive example is when the judgment on gender relations is made 

exclusively on the basis of all the circumstances and facts in the given case. The 

court can see the relationship between the parties in its context, free of 

stereotypes, it recognizes the power relationship, the fact that one party was 

dependent on the other and does not stick to the myth of equal parties. There is a 

wide range of literature on abusive relationships, which emphasize the power 

imbalance, usually with the woman ending up in the disadvantaged position. 

Thus, the responsibility for the act is not equally shared between them either.  

Naturally I am aware that the qualitative analysis of far more judgments would be 

necessary, as I believe that uncovering legal practice would expose even more 

practices and legal institutions founded on gender bias. I have identified such 

harmful notions as that of ‘fearing the loss of love’ as a code name for jealousy, 

the myth of the respectable man, the idea of rightful self-defense as based on a 

male experience, the evaluation of the involvement of the victim in cases 

concerning sexual autonomy, the socially accepted reasons for ‘passion crime’ – 

and I am afraid there are many more. It would also be useful not to limit research 

to the area of criminal law, and to violence against women. 

Usefulness 

An important yield of this paper is that it gives us a glimpse of the way legal 

practitioners think about gender and gender roles, their embedded notions and the 

way these notions influence judgment and the communication, behavioral norms 

and forms during the legal procedure.   It tries to show that beyond the 

grammatical interpretation of the word of law, ideas about gender ‘activate’ legal 

interpretation, influence judges’ attitudes to and expectations towards participants 

in the case, and ultimately the judgment itself.  

With a view to this, I argue that in Hungarian legal training a module should be 

introduced to tackle gender issues and everyday legal questions that can be 

interpreted along the interplay of law and gender. I see education as the most 

important field to shape and ‘fine tune’ embedded gender stereotypes and as an 

opportunity for future legal practitioners to learn the importance and techniques of 

self-reflection that would make them aware of their own biases. Beyond this, the 

feminist theories and methods discussed in this dissertation can offer law students 

a critical approach to relate to legal tools, legal thinking and the word of law. 

Through these works they can meet the human face of law and the inevitably 

present effects of the social context.  
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The analytical part of this paper can also be useful for judges, as it offers a fresh, 

unusual perspective on the thought processes behind judgment making. It offers 

them a possibility to discover their own biases (which are rather visibly present in 

the case of gender) and realize the importance of continuous self-analysis and 

self-reflection. These approaches and recognitions can be useful for all the 

participants in the legal process.  

My dissertation may have explanatory power for those who feel they regularly 

‘lose’ in courts and legal disputes, almost as a community experience. It points 

out reasons and connections, and the fact that the outcomes are the result of 

systemic problems and not individual shortcomings. This paper puts legal 

processes in a social context and gives a glimpse into the ivory tower of courts.  
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