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A nők elleni erőszak és a párkapcsolati, 
valamint családon belüli erőszak megelő-
zéséről és felszámolásáról szóló egyez-
mény1 elfogadásáról az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága 2011. május 11-én 
Isztambulban döntött; innen szárma-
zik közismert – Európa számos országá-
ban politikai vitákban is gyakran hallha-
tó – elnevezése: Isztambuli Egyezmény. 
A Routledge könyvkiadó emberi jogi kuta-
tásokat bemutató (Research in Human 
Rights Law) sorozatában 2020-ban meg-
jelent, Johanna Niemi, Lourdes Peroni és 
Vladislava Stoyanova által szerkesztett 
kötet a fülszövege szerint az Egyezmény 
mélyreható, kritikai elemzésére, illetve a 
(várható) hatásainak és rejtettebb rétege-
inek mérlegelésére vállalkozik. 

A kötet a bevezetőn túl tizennégy 
tanulmányt tartalmaz, amelyek a szer-

1 Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and 
domestic violence, CETS No.210 (a további-
akban: Isztambuli Egyezmény, Egyezmény). 
Az Egyezményt Magyarország is aláírta, 2014. 
március 14-én. 2017. február 14-én az Igazság-
ügyi Minisztérium az Isztambuli Egyezmény 
ratifikációjára vonatkozóan előterjesztést 
hozott nyilvánosságra, ezt azonban a kormány 
végül nem tárgyalta meg (és a ratifikációra az-
óta sem került sor). Az előterjesztés – amely 
időközben lekerült a kormányzati honlapról – 
tartalmazta az egyezmény IM által készített 
hivatalos magyar fordítását; a jelen írásban 
szereplő idézetek forrása ez a fordítás, amely-
nek archivált változata elérhető: https://nokjo-
ga.hu/wp-content/uploads/isztambuli-egyez-
meny-forditas-nane-patent-ne-2017-hu.pdf.

kesztői koncepció szerint – ezt tükrözi a 
tartalomjegyzék is – hat téma köré cso-
portosulnak: 1) az egyezmény kontextu-
sa és szerepe, 2) az egyezményben sze-
replő fogalmak, 3) büntetőjogi válaszok, 
4) áldozatvédelem, 5) az egyezmény 
migrációval kapcsolatos és menedék-
jogi aspektusai, és 6) az egyes országok 
„egyezményre adott válaszai”. A tanul-
mányok tartalmát közelebbről nézve 
azonban kiderül, hogy ez a csoportosí-
tás nem könnyíti meg az olvasó tájéko-
zódását – erőltetett; sőt, inkább félre-
vezető –, ezért nem a kötet szerkezetét 
követve mutatom be a tanulmányokat.

A szerzők közül az Egyezményt alig-
hanem Lourdes Peroni értékeli a legin-
kább pozitívan és optimistán: az álta-
la írt fejezet központi kérdése az, hogy 
hogyan „bontakoztatható ki az Isztam-
buli Egyezményben rejlő potenciál a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítá-
sára”.2 A szerző meggyőződése, hogy 
az egyezmény hatékonyan járulhat hoz-
zá a nemek hierarchikus viszonyának, 
vagyis annak a struktúrának az átalakí-
tásához, amelyben a nők elleni erőszak 
gyökerezik. (55. o.) E lehetőség valóra 
váltásában véleménye szerint kulcssze-
repet játszik az egyezmény végrehaj-
tását figyelemmel kísérő szakértői cso-

2 Lourdes Peroni: „Unleashing the Gender 
Equality Potential of the Istanbul Convention” 
43–56. o.
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port, a GREVIO,3 amely a tevékenysége 
– országértékelés és ajánlások kibocsá-
tása – során figyelembe veheti a tágabb 
kontextust is, különös tekintettel a nők 
politikai életben való részvételére és szo-
cioökonómiai helyzetére az egyes orszá-
gokban. Peroni szerint a végrehajtáshoz 
inspirációt és iránymutatást nyújthat 
az ENSZ CEDAW Egyezménye néven 
ismert nemzetközi jogi dokumentum is.4

Sara De Vido szintén bízik az Isztam-
buli Egyezményben, amely álláspontja 
szerint emelheti a nők emberi jogainak 
védelmére vonatkozó normák színvona-
lát, és ezért azt mint európai és nemze-
ti szinten is alkalmazható jogértelmezé-
si eszközt vizsgálja.5 Először is felidézi, 
hogy az ENSZ égisze alatt létrejött Bécsi 
egyezmény a szerződések jogáról úgy 
rendelkezik, hogy „[a] szövegösszefüg-
gés mellett figyelembe kell venni […] a 
nemzetközi jognak a részes felek viszo-
nyában alkalmazható bármely idevonat-
kozó szabályát”.6 Ennek értelmében az 
Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
számára az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményének alkalmazásakor, adott esetben, 
„vonatkozó szabály” lehet az Isztambuli 
Egyezmény. Az EJEB joggyakorlatában 

3 Group of Experts on Action against Violen-
ce against Women and Domestic Violence 
 (GREVIO).

4 Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women. Kihirdet-
te: 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden formá-
jának felszámolásáról 1979. december 18-án 
New Yorkban elfogadott egyezmény kihirde-
téséről.

5 Sara De Vido: „The Istanbul Convention as an 
Interpretative Tool at the European and Nati-
onal Levels” 57–74. o.

6 1969. évi bécsi egyezmény, 31. cikk 3. c). Ki-
hirdette: 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a 
szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. 
évi május hó 23. napján kelt szerződés kihir-
detéséről.

van is már erre példa: a Talpis Olaszor-
szág elleni ügyében hozott 2017-es íté-
let hangsúlyozza az Isztambuli Egyez-
mény által elvárt „különös gondosság” 
követelményét a családon belüli erőszak 
esetei kapcsán.7 A „vonatkozó szabály” 
elvének érvényesülésére messzebbről is 
említ példát a szerző, egy másik regioná-
lis szervezet emberi jogi egyezménye és 
hasonló tárgyú dokumentuma viszonyla-
tában: felidéz egy esetet, amikor az Ame-
rikai Emberi Jogi Egyezményt alkalmazó 
Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság figye-
lembe vette a nők elleni erőszak megelő-
zéséről, büntetéséről és felszámolásáról 
szóló Belém do Pará-i Egyezmény8 ren-
delkezéseit egy nemi erőszakkal kap-
csolatos ügyben hozott döntésben.9 Ami 
az Isztambuli Egyezmény és az Euró-
pai Unió joga között viszonyt illeti, De 
Vido szerint – noha az EU csak aláír-
ta, de nem ratifikálta a dokumentumot 
– a másodlagos uniós jogforrások értel-
mezésekor bizonyos esetekben érdemes 
lehet az Isztambuli Egyezményhez nyúl-
ni. Erre példának a 2004/38/EK irányelv 
egyik rendelkezését említi, amely a csa-
ládon belüli erőszak azon áldozatainak 
tartózkodási jogáról szól, akik felbontják 
uniós állampolgárral kötött házasságu-
kat vagy regisztrált élettársi kapcsolatu-
kat,10 és amelynek értelmezésekor rele-

7 Talpis v. Italy, Judgment of 2 March 2017, no. 
41237/14, § 129.

8 Inter-American Convention on the prevention, 
punishment and eradication of violence aga-
inst women (Belém do Pará Convention).

9 Fernández Ortega et al. v. Mexico, IACHR, 
Judgment of August 30, 2010.

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/
EK irányelve (2004. április 29.) az Unió pol-
gárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartóz-
kodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/
EGK rendelet módosításáról, továbbá a 
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, 
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váns lehet az Isztambuli Egyezmény 59. 
(tartózkodási jogállásra vonatkozó) cik-
ke. Végezetül: a fejezet szerzője olaszor-
szági példákkal szemléltetni, hogy miként 
válhat (a ratifikációt követő néhány éven 
belül) hivatkozási ponttá az Isztambu-
li Egyezmény a nemzeti igazságszolgál-
tatás szintjén.

A kötet leghosszabb fejezetében11 a 
szerző, Vladislava Stoyanova a „kel-
lő gondosság” (’due diligence’) fogalmát 
vizsgálja tüzetesen – párban a „pozi-
tív kötelezettség” (’positive obligation’) 
fogalmával – az Isztambuli Egyezmény 
rendelkezése és más nemzetközi jogi 
dokumentumok tükrében, illetve széles 
kitekintéssel az EJEB esetjogára. A vizs-
gálat középpontjában az Egyezmény 
5. cikkének 2. bekezdése áll: „A részes 
felek megteszik a szükséges jogalkotási 
és más intézkedéseket, hogy kellő gon-
dossággal járjanak el a jelen Egyez-
mény hatálya alá tartozó, nem álla-
mi szereplők által elkövetett erőszakos 
cselekmények megelőzése, kivizsgálá-
sa, megbüntetése és az ilyen erőszakos 
cselekményekkel kapcsolatos jóvátétel 
biztosítása érdekében.” A szerző sze-
rint a bekezdés tartalma, illetve szövege-
zése két szempontból is aggályos. Egy-
részt nem világos, hogy a kellő gondosság 
követelményét előíró bekezdés miért kor-
látozódik a nem állami szereplők által el-
követett cselekményekre, miközben az 
olyan esetek kapcsán is hasonlóképpen 
fontos a megelőzés, a kivizsgálás, a bün-
tetés és a jóvátétel, amikor állami sze-

a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, 
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/
EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 
13. cikk (2)c).

11 Vladislava Stoyanova: „Due diligence versus 
positive obligations: Critical reflections on the 
Council of Europe Convention on Violence aga-
inst Women Vladislava Stoyanova” 95–129. o.

replők az elkövetők. Másrészt a fogalmi 
tisztázatlanság jelének tartja eleve azt, 
hogy a kellő gondosság követelményére 
épül mind a négy említett kötelezettség, 
miközben az EJEB esetjoga azt mutatja, 
hogy a megelőzés, a kivizsgálás, a bün-
tetés és a jóvátétel esetében más és más 
mércével mérendő az, hogy az állam tel-
jesítette-e a kötelezettségét, illetve az, 
hogy fennállt-e egyáltalán kötelezettsége.

Wojciech Burek az Isztambuli Egyez-
ményhez tett fenntartásokról és nyilat-
kozatokról12 szóló fejezetében először 
is felvázolja a kontextust: a nemzetkö-
zi jog területén régóta a legellentmon-
dásosabb témák egyikének számít a 
többoldalú egyezményekhez való csat-
lakozáskor az egyes országok által tett 
fenntartások és „értelmező nyilatkoza-
tok” kérdésköre; a felmerülő problémák 
súlyát mutatja, hogy az ENSZ Nemzet-
közi Jogi Bizottsága 2011-ben több mint 
600 oldal terjedelmű gyakorlati útmu-
tatót adott ki erről.13 Az érintett embe-
ri jogi egyezmények közül – kapcsoló-
dó témája okán is – kiemelhető az ENSZ 
CEDAW Egyezménye, melynek megfe-
lelő végrehajtását sok ország esetében 
„aláásták a tág hatókörű fenntartások”. 
(294. o.) Az Isztambuli Egyezmény lét-
rehozásakor egy ilyen forgatókönyv el-
kerülése is nyilvánvalóan cél volt, és 
ehhez segítséget nyújtott az ENSZ gya-
korlati útmutatója is. Az Egyezmény 
csupán néhány, a 78. cikkben felsorolt 
cikk kapcsán enged a csatlakozó orszá-
goknak fenntartást. Az Egyezményhez 
tartozó Magyarázó jelentés14 szerint ezek 

12 Wojciech Burek: „Reservations and Declarati-
ons under the Istanbul Convention” 277–295. o.

13 International Law Commission: Guide to Prac-
tice on Reservations to Treaties, 2011.

14 Explanatory Report to the Council of Europe 
Convention on preventing and combating vio-
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voltak azok a rendelkezések, amelyek-
ről az egyezmény megalkotása során a 
feleknek nem sikerült kompromisszumra 
jutniuk: a fenntartás lehetősége azt a célt 
szolgálja, hogy a lehető legtöbb ország 
ratifikálja az Egyezményt. A fejezet írá-
sakor az aláíró 46 ország közül 21 tett 
fenntartást, némelyik több cikkel kap-
csolatban is. A fenntartások közül egye-
sek a nemzeti jogszabályokra hivatkoz-
nak; ezek formailag érvényesek ugyan, 
tartalmukat közelebbről vizsgálva azon-
ban kiderülhet, hogy nem elfogadhatók. 
Ezek mellett van egy olyan, Lengyel-
ország által tett fenntartás, amelyről 
közelebbi vizsgálat nélkül is megállapít-
ható, hogy nem elfogadható a nemzet-
közi jog normái szerint, mivel az Egyez-
mény más rendelkezését, illetve implicit 
módon Lengyelország más nemzetközi 
kötelezettségvállalását is érinti (e fenn-
tartás értelmében Lengyelország csak 
a lengyel állampolgárságú bűncselek-
mény-áldozatoknak fizet kártalanítást). 
Nem világos, hogy az el nem fogadható-
nak minősülő fenntartások sorsa mi lesz, 
tekintve, hogy a fenntartásokat vélemé-
nyező GREVIO határozatainak nincs jogi 
kötőerejük. Még kevésbé látható, hogy 
hogyan értékelhetők az egyes országok 
által tett értelmező nyilatkozatok – ezek-
ről ugyanis egyáltalán nem rendelkezik 
az Egyezmény. A fejezet írásakor négy 
ország – Lengyelország, Lettország, Lit-
vánia és Horvátország – tett olyan nyi-
latkozatot, amely szerint az Egyezményt 
az alkotmányuk rendelkezéseivel össz-
hangban hajtják végre. Ezekkel a nyi-
latkozatokkal szemben felvethető, hogy 
valójában fenntartások; és mint ilyenek 
elfogadhatatlanok, mivel nem azokra a 

lence against women and domestic violence 
(Istanbul, 11.V.2011) – a továbbiakban: Magya-
rázó jelentés.

rendelkezésekre vonatkoznak, amelyeket 
illetően fenntartást lehet tenni; továbbá 
túl általánosak és tág hatáskörűek, ezért 
kétséges, hogy az „egyezmény tárgyával 
és céljával összeegyeztetők-e”. (291. o.)

Katarzyna Sękowska-Kozłowska feje-
zete a fent említett „problémás csatla-
kozók” egyike, Lengyelország esetében 
mutatja be a ratifikáció és a végrehajtás 
folyamatát; egyrészt a politikai, más-
részt a jogi környezet alakulására figye-
lemmel.15 A szerző mindenekelőtt törté-
nelmi visszatekintést lát szükségesnek 
a lengyel nők társadalmi szerepét illető-
en. A nemzeti függetlenség visszaszer-
zéséért folytatott küzdelem jegyében el-
telt – 1918-ig tartó – 123 éves időszak 
alatt alakult ki a hazájáért és családjá-
ért hatalmas áldozatokra kész „lengyel 
anya” máig ható eszményképe. Később, 
az államszocializmus idején ez az ide-
ál ütközött a szovjet felfogás szerinti, 
emancipált nő eszményével, aki a férfi-
akkal együtt építi az új rendszert, miköz-
ben a nők otthoni munkájának egy részét 
(főleg a gyerekgondozást) átveszi az 
állam. A társadalom azonban – mint-
egy a szocialista rendszerrel szembeni 
ellenállás jegyében – továbbra is inkább 
a gondoskodó és házias, önfeláldozó 
nőket ismerte el. A rendszerváltást köve-
tően a római katolikus egyház térnyeré-
se is a hagyományos nemi szerepeket 
erősítette, és megemlíthető, hogy 1993-
ban jelentősen szigorították a terhesség-
megszakítás szabályozását. Mindeköz-
ben azonban Lengyelország az Európai 
Unióhoz való csatlakozásra készült, és e 
folyamatban a nőkkel szembeni diszkri-
mináció – beleértve a munkahelyi sze-
xuális zaklatást – leküzdésére hivatott 

15 Katarzyna Sękowska-Kozłowska: „The Istan-
bul Convention in Poland: Between the »War 
on Gender« and Legal Reform” 259–276. o.
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jogszabályok is létrejöttek. A nemek 
közötti egyenlőség elvét illetően egyet-
értés mutatkozott egészen a 2010-es 
évek elejéig. 2012 tavaszán, amikor Len-
gyelország éppen aláírni készült az Isz-
tambuli Egyezményt, a kormányzó Pol-
gári Platform (Platforma Obywatelska, 
PO) ultrakonzervatív szárnyához tarto-
zó igazságügyminiszter, Jarosław Gowin 
felszólalt a csatlakozás ellen, úgy vélte, 
hogy az aláásná a család társadalmi sze-
repét, veszélyeztetné a férfi és nő közötti 
házasság intézményét, és a homoszexu-
alitás terjedéséhez vezetne. Lengyelor-
szág azonban még ebben az évben aláír-
ta az egyezményt, és 2015-ben – néhány 
hónappal a Jog és Igazságosság (Prawo 
i Sprawiedliwość, PiS) párt kormányra 
kerülése előtt – ratifikálta is. Az igazi 
politikai ellenállás azonban csak ez után 
kezdődött, és azóta többször is felvető-
dött, hogy Lengyelország kilép az Isz-
tambuli Egyezményből. Ami a jogszabá-
lyi környezet Isztambuli Egyezménnyel 
összefüggő alakulását illeti, a fejezet 
szerzője két büntetőjogi területet emel 
ki: a nemi erőszak és a családon belüli 
erőszak kérdéskörét. Az előbbi területen 
a hivatalból (ex officio) induló büntető-
eljárás fontos fejlemény – az Isztambuli 
Egyezmény vonatkozó rendelkezéséről 
még a fent említett igazságügyminisz-
ter is helyeslően nyilatkozott. A nemi 
erőszak szigorúbb büntetésének igé-
nye politikai szempontból összefügghet 
azzal, hogy ilyen bűncselekményt a köz-
gondolkodás szerint „idegenek” követnek 
el. Az, hogy mindeközben nem volt érde-
mi fejlemény a családon belüli erőszak 
elleni jogi fellépés terén, a szerző hely-
zetértékelése szerint azzal függ össze, 
hogy mivel „az ultrakonzervatívok szá-
mára a családi egység és a családi iden-
titás védelme elsődleges fontosságú, 

a jelenlegi lengyel kormány aligha hoz 
olyan intézkedéseket, amelyekkel családi 
ügyekbe lehetne beavatkozni.” (276. o.)

Minni Leskinen fejezetében16 a sze-
xuális bűncselekmények, azon belül is 
a nemi erőszak és a szexuális zaklatás 
definícióját helyezi az elemzés fókuszá-
ba, és ebből kiindulva jut általánosabb, 
értékelő megállapításokra az Isztambuli 
Egyezmény jelentőségéről. Az elemzés 
elején leszögezi, hogy a nemzetközi jogi 
normák kontextusában a büntetőjogot 
hagyományosan a nemzeti jogrend és 
az államszuverenitás legbensőbb mag-
jához sorolják, emiatt pedig gyanak-
vásba ütközött minden kísérlet, amely a 
nemzeti büntető jogszabályok harmoni-
zációjára irányult, és csak fokozatos vált 
elfogadottá az a nézet, hogy a bűnözés 
súlyos, nemzetközi szinten jelentkező 
fajtái esetén össze kell hangolni a sza-
bályozást. Az Isztambuli Egyezmény 
a nők elleni erőszak súlyosságát húzza 
alá azáltal, hogy nemzetközi jogi doku-
mentumként rendelkezik az ebbe a kör-
be sorolt cselekmények nemzeti szin-
tű kriminalizálásáról. Leskinen szerint 
az egyezmény „figyelemre méltó” és 
„ambiciózus”, ugyanakkor „hiányos és 
ellentmondásos”, és inkább csak tükröz 
bizonyos feszültségeket, anélkül, hogy 
feloldaná azokat. (133. o.) Összegzé-
sében „kétélű kardnak” minősíti azt a 
megoldást, hogy az egyezmény „inkább 
arról szól, hogy mit kell csinálni, arról 
kevésbé, hogy hogyan kell csinálni” – 
ez ugyanis előremutatónak tekinthető, 
amennyiben lehetővé teszi az értelme-
zés fejlődését, másrészt meg is nehezíti 
az egyezmény végrehajtásának monito-

16 Minni Leskinen: „The Istanbul Convention on 
Sexual Offences: A Duty to Reform the Wor-
ding of National Law or the Way We Think?” 
133–156. o.
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rozását. Mindazonáltal, a szerző összeg-
zése szerint a GREVIO országértékelő 
tevékenysége „nagyszerű fórum annak 
megvitatására, hogy mi az, ami legin-
kább működik”. (156. o.)

Johanna Niemi és Amalia Verdu San-
martin a társadalmi nem (’gender’) és az 
erőszak fogalmait, illetve a két fogalom 
összekapcsolását vizsgálja az Isztambu-
li Egyezményben.17 Ami az első fogalmat 
illeti, az Isztambuli Egyezmény szövege 
szerint „»társadalmi nem«: azok a tár-
sadalmilag kialakult szerepek, viselke-
dési formák, tevékenységek és jellegze-
tes tulajdonságok, amelyeket egy adott 
társadalom a nők és a férfiak tekin-
tetében helyesnek tekint”18. Vagyis az 
Egyezmény bináris felfogáson alapul 
(két nemről beszél), és konstruktivista 
szemléletet tükröz (a társadalmi nemet 
a biológiai nemen alapuló társadal-
mi konstrukciónak tekinti). Nemi iden-
titásról (beleértve feltehetően a bináris 
nemi kategorizáció keretein túli önazo-
nosítást) csupán az antidiszkriminációs 
klauzulában esik szó: „Ezen Egyezmény 
rendelkezéseinek, különösen az áldoza-
tok jogainak védelmét szolgáló intézke-
déseknek a végrehajtását a részes felek 
kötelesek […] nemi identitáson alapu-
ló megkülönböztetés nélkül biztosíta-
ni.19 Az Egyezmény fogalommeghatá-
rozó részében egyrészt szerepel a „nők 
elleni erőszak”: „az emberi jogok meg-
sértéseként és a nőkkel szembeni hát-
rányos megkülönböztetés formájaként 
értelmezendő, és a nemi alapú erőszak 
mindazon cselekményeit felöleli, ame-
lyek fizikai, szexuális, lelki vagy gazda-

17 Johanna Niemi – Amalia Verdu Sanmartin: 
„The Concepts of Gender and Violence in the 
Istanbul Convention” 77–94. o.

18 Egyezmény, 3. cikk c).
19 Egyezmény, 4. cikk 3.

sági sérelmet vagy szenvedést okoznak 
vagy okozhatnak a nőknek, ideértve az 
ilyen cselekményekkel való fenyegetést, 
a kényszert vagy a szabadságtól való 
önkényes megfosztást, akár a közélet-
ben, akár a magánéletben fordul elő”.20 
Másrészt külön meghatározása van a 
„nők elleni nemi alapú erőszak”-nak: 
„olyan erőszak, amely női mivolta miatt 
irányul egy nő ellen, vagy amely arány-
talan mértékben sújt nőket”.21 Mind-
azonáltal, az Egyezményben szövegé-
ben a „nők elleni nemi alapú erőszak”, 
a „nemi alapú erőszak” és a „nők elleni 
erőszak” szinonim kifejezésekként for-
dulnak elő. A szerzők felhívják a figyel-
met arra, hogy miközben az egyezmény 
hangsúlyozza a nemek közötti egyen-
lőtlenségek szerepét – mint a nők elleni 
erőszak okát és következményét –, nem 
utal a nők és férfiak társadalmi helyzeté-
re a családon belüli erőszak meghatáro-
zásakor: „a fizikai, a szexuális, az érzel-
mi vagy a gazdasági erőszak mindazon 
cselekményei, amelyek a családon vagy 
a háztartási egységen belül, illetve a 
volt vagy jelenlegi házastársak vagy 
partnerek között történnek, függetle-
nül attól, hogy az elkövető az áldozat-
tal azonos helyen lakik vagy lakott-e”.22 
Az Egyezmény tehát – jóllehet megemlí-
ti, hogy a jelenség „aránytalan mérték-
ben sújtja a nőket”23 – alapvetően „gen-
dersemleges” jelenségként foglalkozik a 
családon belüli erőszakkal. 

Hogy ennek a szövegezésnek, illet-
ve megközelítésnek mi áll a hátterében, 
arról a kötet bevezetőjében24 olvashatunk, 

20 Egyezmény, 3. cikk a).
21 Egyezmény, 3. cikk d).
22 Isztambuli Egyezmény, 3. cikk b).
23 Isztambuli Egyezmény, 2. cikk 1.
24 Johanna Niemi – Lourdes Peroni – Vladislava 

Stoyanova: „The Istanbul Convention as a Res-
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amelynek szerzői – Johanna Niemi, Lour-
des Peroni és Vladislava Stoyanova – be-
pillantást engednek az Isztambuli Egyez-
mény születésének körülményeibe. Az 
előkészítést és szövegezést végző, tag-
állami kormányképviselőkből álló ad hoc 
bizottság, a CAHVIO25 körében konszen-
zus övezte a nők elleni erőszakra vonat-
kozó egyezmény létrehozásának szüksé-
gességét és időszerűségét, a hatókörét 
illetően azonban a delegációk álláspont-
ja nem volt egységes: a többség olyan 
egyezményt látott volna szívesen, amely 
a nők elleni erőszak minden formájáról 
szól, míg mások a családon belüli erőszak 
jelenségét helyezték volna a középpont-
ba, az áldozatok nemétől függetlenül – „a 
végleges szövegváltozat a két megközelí-
tés közötti kompromisszum”.

A családon belüli erőszak konceptu-
alizálását illetően Niemi és Verdu San-
martin kiemelik, hogy sem az Egyez-
mény, sem a Magyarázó jelentés nem 
tekinti a családon belüli erőszakot az 
áldozat feletti kontroll megnyilvánulá-
sának, és nem helyezi „a kontrolláló tet-
tek és folyamatok kontextusába”, noha a 
fatális kimenetelű esetek mögött sokszor 
hosszú bántalmazó kapcsolat áll – vagy-
is „az Egyezmény nem fókuszál a csalá-
don belüli erőszak legsúlyosabb formá-
jára”. (80. o.)

Dolores Morondo Taramundi az Isz-
tambuli Egyezmény jelentőségét a nők 
nemi alapú üldöztetésének menedékjogi 
elismerése szempontjából értékeli.26 Ami 

ponse to Violence against Women in Europe” 
1–21. o.

25 Ad Hoc Committee for preventing and comba-
ting violence against women and domestic vio-
lence (CAHVIO).

26 Dolores Morondo Taramundi:” Gender-Ba-
sed Violence against Women and Internatio-
nal Protection Needs: The Contribution of the 
Istanbul Convention” 241–256. o.

magát a fogalmat illeti, az ENSZ Mene-
kültügyi Főbiztosságának útmutatója 
szerint a „»nemmel összefüggő üldöz-
tetés« olyan kifejezés, amelynek önma-
gában nincs jogi értelmezése. Az olyan 
különböző kérelmek körére használa-
tos, összefoglaló módon, amelyek ese-
tében a menekültstátusz odaítélését ille-
tően a (társadalmi) nem szerepet játszik 
a megfontolásban”27 – ilyenek lehetnek 
például azok az esetek, amikor a kérel-
mező nemi erőszakra, családon belüli 
erőszakra, kényszerházasságra, nőine-
miszerv-csonkításra hivatkozik. A szer-
ző öt fő „kihívást” azonosít a nemi alapú 
üldöztetés menedékjogi megítélését ille-
tően, azt vizsgálva, hogy az Isztambuli 
Egyezmény hozzájárult-e ezeknek a kér-
désköröknek a tisztázásához. Az első ki-
hívást az jelenti, hogy az 1951. évi gen-
fi egyezmény nem sorolja fel az üldözés 
alapjai28 között a nemet. Az Isztambu-
li Egyezmény vonatkozó rendelkezése 
sem írja elő az államok számára, hogy 
bővítsék ilyen irányban a jogszabálya-
ikat, csak azt, hogy megfelelő értelme-
zés révén a nők elleni nemi alapú erő-
szak az „üldözés egyik formájaként és 
a súlyos sérelem olyan formájaként 
legyen elismerhető, amely kiegészí-
tő/szubszidiárius védelmet tesz szük-
ségessé”. 29 A szerző által másodikként 

27 UNHCR: Guidelines on International Protec-
tion No 1: Gender-related Persecution within 
the context of Article 1A(2) of the 1951 Con-
vention and/or its 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 
2002, 1. pont.

28 Convention relating to the Status of Refugees. 
Kihirdette: 1989. évi 15. törvényerejű rende-
let a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. 
évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, 
valamint a menekültek helyzetére vonatkozó-
an az 1967. évi január hó 31. napján létrejött 
jegyzőkönyv kihirdetéséről, 1. cikk A. (2).

29 Isztambuli Egyezmény, 60. cikk 1.
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említett problémára – arra, hogy a nőket 
fenyegető jelenségek „inkább privát, sze-
mélyes ügynek, illetve társadalmi vagy 
kulturális normának tűnhetnek, semmint 
üldöztetésnek” (251. o.) – válaszol az 
Isztambuli Egyezmény azon rendelke-
zése, amely szerint az államoknak gon-
doskodniuk kell arról, hogy „az említett 
[1951. évi genfi] egyezményben felsorolt 
összes ok a társadalmi nemi szempon-
tokra érzékeny értelmezést kapjon”.30 
A szerző által említett harmadik prob-
léma az, hogy a menedékjogban még 
mindig nem magától értetődő, hogy nem 
állami szereplők is számításba vehetők 
mint „üldözők” (amennyiben az adott 
ország kormánya nem képes vagy nem 
hajlandó kontrollálni ezeket az aktoro-
kat), noha a nemi alapú üldöztetésre 
hivatkozó menedékkérők esetében gya-
kori, hogy a saját hozzátartozóik jelen-
tik számukra a veszélyt, ám erre a körül-
ményre csupán a Magyarázó jelentés 
utal, érintőlegesen. A negyedik problé-
ma az üldöztetés egyénre vonatkoztatott 
felfogása és a nemek közötti egyenlőt-
lenség strukturális jellege közötti feszült-
ség. A szerző idézi az ENSZ útmutató-
ját, mely szerint „az 1951-es egyezmény 
társadalmi nemekre érzékeny értelme-
zése nem azt jelenti, hogy az összes 
nőnek automatikusan jár a menekült-
státusz”,31 és hozzáteszi, hogy „ezt a ki-
tételt bírálat érte amiatt, hogy rájátszik 
a menedékért folyamodni kész, »hor-
dákba verődött nők rémképére«, amely 
igen gyakran megjelenik bizonyos poli-
tikai diskurzusokban, a menekültüggyel 
kapcsolatos morális pánik keltését célzó 
eszközként”. (248. o.) A szerző megál-
lapítása szerint „a nemek közötti egyen-

30 Isztambuli Egyezmény, 60. cikk 2.
31 UNHCR (27. lj.) 4. pont.

lőtlenség strukturális dimenziója nem 
jelenik meg az Egyezmény menedékjo-
gi rendelkezéseiben” sem, a dokumen-
tum ehelyett „a kérelmeket individua-
lizáltan, kivételességükben megragadó 
megközelítést favorizálja”, ha nemi alapú 
üldöztetésről van szó. (256. o.) A szerző 
említ egy ötödik problémát is: a nemmel 
összefüggő üldöztetésre hivatkozó kérel-
mek elutasítása gyakran azon az érven 
alapul, hogy a kérelmező nők ország-
határon belül is biztonságot találhatná-
nak, és új életet kezdhetnének (‘internal 
flight alternative’). Noha ennek az érv-
nek az alkalmazási körét illetőn kritériu-
mok meghatározására, garanciákra len-
ne szükség, az Isztambuli Egyezmény 
nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a 
Magyarázó jelentés sem ejt róla szót.

Az Isztambuli Egyezmény tartalmát 
és implikációit sajátos, ám igen lénye-
ges szempontból vizsgálja Ingrid Wes-
tendorp: fejezetének32 kiinduló állítá-
sa szerint egyértelmű az összefüggés a 
családon belüli erőszak és a nők lakha-
tási helyzete között. Sok nő él ugyanis 
olyan helyzetben, hogy lakhatási költ-
ségeit nem tudná önállóan fedezni, és 
e tekintetben férfi partnerére van utal-
va – ez pedig „egyenlőtlen hatalmi hely-
zet kialakulásához vezet, ami bántal-
mazó kapcsolat alapjává válhat”. (191. 
o.) Azoknak a nőknek, akik gazdasá-
gilag és érzelmileg is kiszolgáltatottak, 
igen nehéz lehet kilépni egy bántalma-
zóvá váló kapcsolatból – főleg, ha gye-
rekeik is vannak –, ha nincs számukra 
elérhető, elfogadható lakhatási alterna-
tíva. Westendorp szerint az Isztambuli 
Egyezmény előrelépést jelent a nők lak-
hatáshoz való jogának elismerésében 

32 Ingrid Westendorp: „The Right to Adequate 
Housing of Battered Women: The Added Value 
of the Istanbul Convention?” 191–207. o.
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ahhoz képest, hogy a korábbi emberi jogi 
dokumentumok „inkább családi jogként, 
nem pedig egyéneket megillető jogként” 
kezelték a lakhatást. (191. o.) Az Isztam-
buli Egyezmény előírja az államok szá-
mára, hogy „kellő számban megfelelő, 
könnyen hozzáférhető menhelyeket ala-
kítsanak ki, amelyek biztonságos szál-
lást nyújtanak az áldozatok, különö-
sen a nők és gyermekeik számára”.33 
Hangsúlyozandó azonban a szerző sze-
rint, hogy a menhely átmeneti megoldás-
nak tekintendő – a „megfelelő lakhatás” 
fogalmától távol áll –, és „ha a menhe-
lyeket tekintik elsődleges védelmi intéz-
kedésnek, az inkább a nők és férfiak 
közötti kapcsolat egyenlőtlenségét, tulaj-
donjogi helyzetük eltérő voltát hangsú-
lyozza, és fenntartja azt a hagyományos, 
sztereotip megközelítést, miszerint az 
áldozat az, akinek el kell mennie otthon-
ról”. (201. o.) Ehhez képest az, ha csalá-
don belüli erőszak előfordulása esetén az 
elkövetőnek kell távoznia, „korszerűbb, a 
nők és férfiak közötti egyenlőség eszmé-
jéhez jobban illeszkedő” megoldás (195. 
o.), aminek távoltartási végzéssel vagy 
más védelmi intézkedéssel lehet érvényt 
szerezni egyes országokban.34 Sok nő 
fél azonban otthon maradni, és innova-
tív technológiai megoldások bevetésé-
re is szükség lehet – például az elköve-
tő hollétének GPS-alapú ellenőrzése –, 
hogy az áldozatok biztonságban érez-
zék magukat a lakhelyükön. Felmerül, 
hogy adott esetben „észszerűbb és költ-
séghatékonyabb lenne az elkövetők szá-
mára előírt tartózkodási helyként men-
helyeket létrehozni, mivel családonként 
csak egy személyt – nem az áldozatot, 
a gyerekeivel együtt – kellene elszállá-

33 Isztambuli Egyezmény, 23. cikk.
34 Isztambuli Egyezmény, 52–53. cikk.

solni” (főleg, hogy vannak olyan menhe-
lyek, ahová fiúgyermekek egy bizonyos 
kor – például tizennégy év – fölött nem 
kísérhetik el anyjukat). (206. o.) Továb-
bá, a GREVIO-nak benyújtott jelenté-
sekből kiderül, hogy Albániában például 
szociális lakhatási programmal segítik a 
családon belüli erőszak áldozatait, a dán 
jóléti rendszerben pedig a bántalmazot-
takkal dolgozó szociális esetmunkások 
adott esetben a lakhatás megoldásában 
is asszisztálnak. (204. o.)

A bántalmazott nők elszállásolásának 
kérdéskörét tárgyalja Ulrika Andersson 
és Sara Bengtson fejezete is,35 az Isz-
tambuli Egyezmény vonatkozó cikke 
alapján, amelynek értelmében az álla-
moknak a családon belüli erőszak áldo-
zatai számára menhelyeket kell működ-
tetniük. A menhelyek vonatkozásábanl 
a szerzők két különböző – egymás-
nak feszülő – megközelítést azonosíta-
nak: az egyik a nők közötti testvériség, 
a „nővériség” (’sisterhood’) eszméjén 
alapul, a másik a „professzionalitáson”. 
A két megközelítést a szerzők esetta-
nulmány keretében elemzik, a svédor-
szági menhelyek több évtizedre vissza-
nyúló történetén keresztül, bemutatva a 
kapcsolódó vitákat, mozgalmi törésvo-
nalakat, jogszabályi és szakpolitikai fej-
leményeket. Svédországban a hetvenes 
évek végén indult civil „menhelymozga-
lom” képviselői a nők ellenei erőszakot 
strukturális eredetűnek, a nemek társa-
dalmi egyenlőtlenségében gyökerező-
nek tekintik, módszerük és értékrendjük 
a nővériség eszméjén, a nők iránti lojali-
táson alapul: „olyan teret nyújtanak, ahol 
hisznek a nőknek. A menhelyeken dol-

35 Ulrika Andersson – Sara Bengtson: „Support 
to Battered Women in Sweden: Non-profits 
and Public Authorities Collaborating, Counter-
acting and Competing” 208–222. o.
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gozó nők meghallgatják a bántalmazott 
nőket, megerősítik őket, és nem kérdő-
jelezik meg azt, amit mondanak. Segítik 
az áldozatot annak megértésében, hogy 
nem ő tehet az elszenvedett erőszak-
ról.” (220. o.) Ennek a megközelítésnek 
a kulcsszava a „képessé tétel” (’empow-
erment’). Hamarosan kialakult azonban 
egy másik megközelítés is, amely az nők 
elleni erőszak okait inkább az egyes pár-
kapcsolatokban, illetve az egyéni, pszi-
chológiai sajátosságokban keresi, és 
episztemológiai szempontból is más 
talajon áll: a neutralitás jegyében nem-
csak a nők narratíváját hallgatja meg, 
hanem a többi érintettét is. Ez utóbbi 
szemlélet, illetve a professzionalizmus 
követelménye határozta meg az időköz-
ben kibontakozó állami szerepvállalást 
is a bántalmazott nők ellátása terén: az 
önkormányzati fenntartású menhelye-
ken szakemberek dolgoznak, és „terá-
piaszerű munka folyik, minek keretében 
a nőknek önvizsgálatot kell végezniük, 
és felelősségét vállalniuk azért, hogy 
ne hozzák magukat és a gyermekeiket 
veszélyes helyzetbe”. A szerzők a vázolt 
megközelítéseket az Isztambuli Egyez-
ményre vetítve rámutatnak egyrészt arra 
a diszkrepanciára, hogy miközben az 
Egyezmény deklaráltan a nemi egyen-
lőtlenségekkel kapcsolja össze a nők elle-
ni erőszakot, vagyis strukturális szemlé-
letet alkalmaz, implicit módon jelen van 
benne az individualizáló megközelítés 
is. (215. o.) Másrészt feszültséget érzé-
kelnek a Magyarázó jelentésben is, ahol 
a menhelyekre vonatkozó rész első be-
kezdése a nővériség szellemét tükrözi: „a 
nők számára fenntartott menhelyek […] 
funkciója túlmutat azon, hogy biztonsá-
gos szálláshelyként működnek. Támo-
gatást nyújtanak a nők és a gyermekeik 
számára, képessé teszik őket arra, hogy 

megküzdjenek a traumatikus élménye-
ikkel, kilépjenek az erőszakos kapcsola-
tokból, visszanyerjék az önbecsülésüket, 
és megteremtsék az alapját az általuk 
választott, független életnek.”36 A követ-
kező bekezdés viszont az intézményesí-
tettségre és a professzionalitásra helyezi 
a hangsúlyt: „Az elsődleges feladat be-
töltése, vagyis a nők és a gyermekek biz-
tonságának és védelmének szavatolása 
érdekében minden menhelynek megha-
tározott normák szerint kell működnie.”37

Részben az erőszak és a lakhely össze-
függéseinek kérdésköréhez kapcsolódik 
Fulvia Staiano fejezete is: e tanulmány 
abból a szempontból vizsgálja az Isz-
tambuli Egyezmény jelentőségét, hogy 
mennyiben mozdította elő az Európában 
élő migráns nők helyzetét.38 Kritikájának 
lényege, hogy az Egyezmény ex post 
megközelítést alkalmaz a migráns nők-
kel szembeni erőszakot illetően, vagyis 
azokra fókuszál, akik már áldozattá vál-
tak, figyelmen kívül hagyva a vonatkozó 
jogszabályi keretek azon elemeit, ame-
lyek alárendelt helyzetbe hozzák a mig-
ráns nőket családi és munkaügyi kap-
csolataikban, és amelyek fokozzák az 
erőszakkal szembeni kiszolgáltatottsá-
gukat. Azok a munkavállalói vízummal 
érkező migráns nők, akik számára az 
egy munkáltató általi, huzamosabb idejű 
alkalmazás a tartózkodási engedély fel-
tétele, aligha vannak olyan helyzetben, 
hogy adott esetben panaszt tegyenek 
az őket zaklató, bántalmazó felettesük 
ellen. Ilyen hatásúak azok a szabályok 
is, amelyek a családegyesítési vízum-
mal érkezők számára a házastárssal 

36 Magyarázó jelentés, para. 133.
37 Magyarázó jelentés, para. 134.
38 Fulvia Staiano: Protection beyond Victimiza-

tion: „The Significance of the Istanbul Conven-
tion for Migrant Women” 225–240. o.
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való együttéléshez kötik a tartózkodási 
engedélyt: azoknak a migráns nőknek, 
akik számára a családon belüli erőszak 
megjelenésekor a szétköltözés jelent-
hetné a megoldást, adott esetben kény-
szerűen benne kell maradniuk a bántal-
mazó kapcsolatban, hogy ne veszítsék 
el a tartózkodási engedélyüket. Noha 
az együttélési követelmény nyilvánva-
lóan a tartózkodási engedély megszer-
zése érdekében kötött álházasságok ki-
küszöbölésére szolgál, a szerző szerint a 
migráns nők áldozattá válásának meg-
előzése szempontjából „elengedhetetlen 
lenne alternatív megoldásokat találni a 
házasságok valódiságának ellenőrzé-
sére, amelyek egyúttal nem zárják el a 
nők elől annak lehetőségét, hogy szük-
ség esetén elhagyhassák a házastársuk-
kal közös lakhelyet”. (232. o.)

A  migráns nők helyzetének téma-
köréhez kapcsolódóan további prob-
lémát vet fel Ruth M. Mestre i Mestre, 
aki az Isztambuli Egyezmény nőinemi-
szerv-csonkításról szóló cikkét értelme-
zi, illetve vizsgálja az interszekcionalitás 
fogalmának fényében.39 Az utóbbi foga-
lom kialakítása egy feminista jogász, 
Kimberlé Crenshaw 1989-ben és 1991-
ben publikált tanulmányai révén vált 
ismertté,40 elnevezése pedig a halma-
zok metszetére, azaz interszekciójára 
utal. Annak a jelenségnek a megraga-

39 Ruth M. Mestre i Mestre: „Exploring Intersec-
tionality: Female Genital Mutilation/Cutting in 
the Istanbul Convention” 157–172. o. 

40 Kimberlé Crenshaw: „Demarginalizing the 
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Femi-
nist Theory and Antiracist Politics” University 
of Chicago Legal Forum 1989/1. 139–68.; uő: 
„Mapping the Margins: Intersectionality, Iden-
tity Politics, and Violence Against Women of 
Color” Stanford Law Review 1991/6. 1241–
1299.

dásra irányul, hogy a társadalmi alá-fö-
lé rendeltség rendszerei, a diszkriminá-
ció különböző formái nem külön-külön, 
hanem egymásra hatva, illetve össze-
fonódva határozzák meg az érintettek 
helyzetét, vagyis azokét, akiket egyszer-
re több tulajdonságuk – etnikai vagy faji 
csoporthoz, társadalmi osztályhoz tar-
tozásuk, nemük – miatt szenvedhetnek 
hátrányos megkülönböztetéstől, elnyo-
mástól. A szerző hangsúlyozza, hogy 
az interszekcionalitásról mint analitikus 
fogalomról beszél, és nem mint „közpo-
litikai célról” (157. o.) – feltehetőleg azt a 
félreértést kívánva ezzel eloszlatni, hogy 
az interszekcionalitás hasonló lenne a 
diverzitáshoz, aminek a fenntartása és 
kezelése (nem pedig felszámolása) a cél, 
legalábbis a liberális multikulturalizmus 
keretei között. „Az interszekcionalitás 
nem a különbözőségről és az identitásról 
szól – hanem a hatalomról és az egyen-
lőtlenségről” – szögezi le (160. o.), ezzel 
is elhatárolódva a XXI. századi („balol-
dali”) identitáspolitikai mozgalomra jel-
lemző megközelítéstől: a társadalmi 
problémák individualizálásától.41 Ami a 
nőinemiszerv-csonkítást illeti, az ENSZ 
égisze alatt kiadott definíció szerint „az 
olyan, nem orvosi indokú – hanem kul-
turális vagy más okból végzett – beavat-
kozásokat értjük alatta, amelyek a külső 
női nemi szervek részleges vagy teljes 
eltávolításával vagy bármilyen módon 
való megsebzésével járnak.42 A nőine-
miszerv-csonkítás a világ sok részén – 
Afrika számos országában, a Közel-Ke-

41 Az interszekcionalitás fogalmának fejlődéséről 
és kritikájáról magyarul lásd: Csányi Gergely 
– Kováts Eszter: „Túl az excelszemléletű femi-
nizmuson: Az interszekcionalitás koncepcio-
nális és politikai kihívásai ma” TNTeF 2020/1. 
39–66., doi.org/10.14232/tntef.2020.1.39-66.

42 Female genital mutilation: a joint WHO/UNI-
CEF/UNFPA statement (Geneva: WHO 1997).
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let néhány térségében, valamint egyes 
ázsiai és latin-amerikai közösségekben 
elterjedt gyakorlat; Európában migráns 
közösségek révén van jelen. Az Isztam-
buli Egyezmény 38. cikke szerint bün-
tetendő „a nagyajkak, a kisajkak vagy 
a csikló teljes vagy részleges kimetszé-
se, infibulációja vagy bármilyen más 
módon történő csonkítása”. A könyv-
fejezet szerzője éles szemmel észrevé-
telezi, hogy ez a felsorolás nem teljesen 
fedi le a nőinemiszerv-csonkítás minden 
fajtáját, amennyiben az ENSZ-kontex-
tusban alkalmazott tipológiát vesszük 
alapul: I. klitoridektómia (a csikló eltá-
volítása), II. excízió (szeméremajkak ki-
metszése), III. infibuláció (a hüvelybe-
menet leszűkítése/lefedése), IV. „egyéb 
beavatkozások” (pl. a szeméremajkak 
átszúrása, bevágása).43 Az a megoldás, 
hogy az Isztambuli Egyezmény rendel-
kezése a IV. típust lényegében nem fedi, 
illetve nem rendeli kriminalizálni, azzal 
a körülménnyel lehet összefüggésben, 
hogy miközben a bevándorló közössé-
gekkel asszociált nőinemiszerv-csonkí-
tás emberijogsértő „káros hagyomány-
nak” minősül, addig a nemi szervek 
orvosi indok nélküli módosításának 
gyakorlata jelen van a nyugati társadal-
makban is – intimplasztika, intim-pier-
cing és hasonlók formájában –, és elfo-
gadott azon az alapon, hogy a (felnőtt) 
nőknek joguk van rendelkezni a testük 
felett. Erre a – faji alapúnak tekinthető 
– „kettős mércére” figyelemmel javasol-
ja a szerző, hogy a paternalista szemlé-
letet mellőzve, az állami szereplők part-
nerként vonják be az érintett, bevándorló 

43 OHCHR–UNAIDS–UNDP–UNECA–UNES-
CO–UNFPA–UNHCR–UNICEF–UNIFEM–
WHO: Eliminating Female genital mutilati-
on: An interagency statement (World Health 
Organization 2008) 3.

közösségekhez tartozó nőket a nőinemi-
szerv-csonkítás elleni küzdelembe.

Az interszekcionalitás fogalmi kere-
tét használja egy másik szerző, Danie-
la Alaattinoğlu is.44 Gondolatmenetének 
kiindulópontja az Isztambuli Egyez-
mény kényszersterilizációról szóló ren-
delkezése: „olyan műtét elvégzése egy 
nőn, a nő előzetes és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezése nélkül vagy anél-
kül, hogy az eljárást megértené, amely-
nek célja vagy hatása a nő természetes 
fogamzóképességének megszűnése”.45 
Ennek a jogsértő gyakorlatnak – amely 
„nem minden nőt fenyeget egyformán”, 
hanem azokat célozza, akik a „hegemón 
kultúra szerint nem »ideális nők«, nem 
»felelős« anyák, illetve anyaságuk nem 
»kívánatos«” (185. o.) – az EJEB eset-
joga alapján még a legutóbbi időben is 
áldozatául estek kelet-közép-európai 
nők. A szerző azonban egy másik, sajá-
tos helyzetű csoporttal is kapcsolatba 
hozza a kényszersterilizáció fogalmát: 
azt problematizálja, hogy egyes európai 
országokban nemváltás esetén a nem 
jogi elismerésének előfeltétele, hogy az 
illető művi úton meddővé tétesse magát. 
Aggályosnak találja ennek kapcsán eleve 
azt, hogy az Egyezmény „nem tisztáz-
za, hogy a »nők« definíciója kiterjed-e 
a transznőkre is”, és hogy a Magyará-
zó jelentés „sem nyújt túl sok útmutatást 
ez ügyben”, illetve az államokra bízza 
az értelmezést; következésképpen „az 
Egyezmény jogi kötőerejű dimenziói, ha 
szűken értelmezik, nem vonatkoznak a 
transznőkre, a transzférfiakra, valamint 
a bináris nemi kategóriákba nem sorol-

44 Daniela Alaattinoğlu: „Forced Sterilisation in 
the Istanbul Convention: Remedies, Intersec-
tional Discrimination and Cis-Exclusiveness” 
173–188. o.

45 Isztambuli Egyezmény, 39. cikk b).
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ható személyekre”, és „a transz embe-
rek védelme az egyes államok jóindula-
tára van bízva”. (187. o.)

Egy további fejezet46 szerzője, Lorena 
Sosa is aggodalmának ad hangot, ami-
kor felidézi, hogy az Isztambuli Egyez-
mény előkészítésének idején, 2009-ben 
az ILGA Europe nevű szervezet47 petíciót 
nyújtott be a CAHVIO-nak, benne azzal a 
sikertelennek bizonyuló javaslattal, hogy 
az Egyezmény explicit módon írja elő az 
államok számára „a leszbikus, biszexuális 
és transznemű nők – köztük a nemváltó 
beavatkozásokon (’gender reassignment’) 
át nem esett transznők – vonatkozásában 
az erőszak megelőzésének és visszaszo-
rításának kötelezettségét”. (30. o.) 

A  fentieket tekintve nem meglepő, 
hogy az Egyezmény fogalmi kerete-
it vizsgáló fejezetben48 Johanna Niemi 
és Amalia Verdu Sanmartin is úgy érté-
keli, hogy „az Egyezmény nem ismeri el 
strukturálisan az LMBT-jogokat”, követ-
kezésképpen „a »genderizmust« ellen-
ző kelet-európai mozgalmak, úgy tűnik, 
célt tévesztettek, ha az Egyezmény szö-
vegét nézzük” (81. o.). A szerzők megíté-
lése szerint ugyanis az Isztambuli Egyez-
mény „nem túl progresszív egyezmény. 
Szilárdan bele van cövekelve a rögzített 
és binárisan meghatározott nemek – fér-
fiak és nők – világába; sőt, a társadalmi 
nem (gender) kifejezést általában a bio-
lógiai nemmel felcserélhetően használ-
ja”. (93. o.)

Mint látható, ami az Isztambuli Egyez-
mény jelentőségének értékelését ille-

46 Lorena Sosa: „The Istanbul Convention in the 
Context of Feminist Claims” 25–42. o.

47 Az International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association (nemzetközi leszbi-
kus, meleg, biszexuális, transz és interszexu-
ális egyesület) európai szervezete.

48 Niemi – Verdu Sanmartin (17. lj.).

ti, a kötet szerzőinek észrevételei meg-
lehetősen széles skálán helyezhetők el. 
A magyarországi olvasó számára pedig 
különösen érdekes lehet – ha ismeri a 
vonatkozó politikai diskurzusban el-
hangzó érveket  –, hogy az elemzők 
éppenséggel mely pontokat illetően von-
ták kétségbe az Isztambuli Egyezmény 
transzformatív potenciálját. A fejezetek 
igen eltérők olyan szempontból is, hogy 
az olvasó részéről mennyire igényelnek 
alapos jogi ismereteket – főleg a nemzet-
közi jog, az emberi jogok és a büntetőjog 
terén – vagy jártasságot egy-egy közpo-
litikai területen. A szerzők a tekintetben 
is eltérően közelítették meg a fejezetírás 
feladatát, hogy mennyire tág szövegkör-
nyezetbe helyezik az Isztambuli Egyez-
ményt, és hogy vizsgálatuk középpontjá-
ba állítják-e egyáltalán. Mindenesetre, a 
kötet igen sok információt és nézőpontot 
kínál, és a témában mégoly jártas olva-
sók körében sem valószínű, hogy akad 
olyan, akinek nem szolgálhat új ismer-
tekkel vagy meglepő felvetésekkel.

Balogh Lídia*

* PhD, tudományos munkatárs, Társadalomtudo-
mányi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, 
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. E-mail: 
balogh.lidia@tk.mta.hu.
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1. A jogszociológusok számára a 2019-es 
év egyik izgalmas hazai eseménye volt a 
jelen recenzióban tárgyalt kötet megje-
lenése. Az elmúlt évek eredményei egy-
értelműen azt mutatták, hogy a jogszo-
ciológia Magyarországon újra fejlődési 
pályára állt,1 és ezt a tendenciát erősíti H. 
Szilágyi István és Kelemen László mun-
kája is. Történeti perspektívában a jelen-
legi dinamikus fejlődés még érdekesebb, 
hiszen a rendszerváltást követő időszak-
ban jelentősen beszűkült a jogi jelenségek 
empirikus kutatása iránti igény, és ez a 
helyzet csak a 2010-es éveket követően 
kezdett megváltozni, amikor több ilyen 
jellegű kutatás is elindult OKTA-finanszí-
rozásban, és ezek most – az elmúlt évek-
ben – „értek be”, fokozatosan. A jogszoci-
ológiai kutatások e váltakozó ár-apálya2 
hazánkban biztosan nem független attól, 
hogy a rendszerváltást követő két évti-
zedben leginkább az új, immár nyugati 
mintájú, jogállami jogrendszer technikai 
és fogalmi kialakítása kötötte le a kutatók 
energiáját,3 és a jogrendszer „új” keretei-

1 Összefoglalóan lásd: Bencze Mátyás: „Nincs 
füst, ahol nincsen tűz.” Az ártatlanság vélel-
mének érvényesülése a magyar büntetőbí-
róságok gyakorlatában (Budapest: Gondo-
lat 2016); Fleck Zoltán – Kiss Valéria – Tóth 
Fruzsina – Neumann László – Kenéz Anikó – 
Bajnok Dávid: A jogtudat narratív értelmezé-
se (Budapest: ELTE Eötvös 2017); H. Szilágyi 
István (szerk.): Jogtudat-kutatások Magyar-
országon 1967–2017 (Budapest: Pázmány 
Press 2018).

2 A hazai jogszociológiai szocialista időszakáról 
lásd: Fekete Balázs – H. Szilágyi István: „Jog-
tudat-kutatások a szocialista Magyarországon” 
Iustum Aequum Salutare 2014/4. 5–40.

3 Alapvetően Badó Attila, H. Szilágyi István és 

nek megszilárdulását követően ébredt fel 
újra az igény a jog társadalmi működésé-
nek alapos vizsgálatára és jobb megér-
tésére, ami nyilvánvalóan csak lépésről 
lépésre – kutatásról kutatásra – történ-
het meg. E kötet is fontos hozzájárulás 
e sokszínű jogvalóság megismeréséhez, 
melyre gyakran utalunk – elnagyoltan, 
ámde találóan – magyar jogi kultúraként.

2. A kötet két nagy részből épül fel. 
Az első nagy egység az elméleti kérdé-
sek összefoglalása. Ebben a részben az 
első fejezet a kutatás céljait részletezi; a 
második az elméleti hátteret dolgozza ki; 
a harmadik fejezet pedig az alkalmazott 
módszertant illetően igazítja el az olvasót.

A kutatás céljairól szóló rész bemu-
tatja a projekt történetét, mely egészen 
2007-ig nyúlik vissza. A projekt keretei 
közé illeszkedő első adatfelvétel ugyan-
is 2007-ben történt, amikor az ELTE és 
a Károli egyetem joghallgatóinak – köz-
életi, politikai és jogi – attitűdjeit mérték 
fel kérdőíves módszerrel egy elsős és egy 
ötödéves hallgatói mintán.4 Ez a kutatás 
2010-ben folytatódott, azonban hang-
súlyeltolódásokkal, hiszen sor került egy 
nagymintás, reprezentatív országos fel-
mérésre, melyet egy nagyobb, profesz-
szionális jogászokból álló mintával vetet-
tek össze.5 A projekt harmadik fázisában 
a kutatás visszatért a joghallgatók atti-

Loss Sándor személyét és munkásságát lehet 
megemlíteni, akik a jogszociológiai kutatást 
átsegítették ezen a meglehetősen nehéz idő-
szakon.

4 Lásd: Kelemen László: Joghallgatók a jogról 
(Budapest: Sprinter 2009).

5 Lásd: Kelemen László: Miként vélekedünk a 
jogról? (Budapest: Line Design 2010).

H. SZILÁGYI ISTVÁN – KELEMEN LÁSZLÓ: MIKÉNT VÉLEKEDÜNK 
A JOGRÓL? SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI KUTATÁS 2018  
(BUDAPEST: HVG-ORAC 2019) 256.
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tűdjeihez, az ELTE elsős és végzős jog-
hallgatóiból alkotott minták vizsgálatá-
val.6 Később ezeknek a tapasztalatoknak 
a birtokában fogalmazódott meg az igény 
egy átfogó és longitudinális vizsgálat-
ra, mely a 2010 és 2018 közötti időszak 
közötti változások feltérképezésére vál-
lalkozik. Ennek alapjául a 2010-ben már 
felhasznált nagymintás kérdőív „ránc-
felvarrt” változata – jelentősebben „fris-
síteni” kellett például a médiaviszonyok 
átalakulása miatt a médiafogyasztásra 
vonatkozó részt – szolgált, melyet egy 
újabb nagymintás, reprezentatív kutatás-
nál használtak fel újra 2018-ban. A kötet 
gerincét a 2010-es és 2018-as nagymin-
tás kutatások összehasonlító bemutatása 
és elemzése alkotja.

A kutatás elméleti hátteréről szóló rész 
a kötet egyik legkidolgozottabb és leg-
izgalmasabb fejezete (15–54. o.), amely 
H. Szilágyi István korábbi eredménye-
ire épül,7 és szintézisteremtő igénnyel 
vázolja a jogtudat fogalmi modellezé-
sének lehetőségét. A szerző lényegében 
makromodellt alkot – az elmúlt évtizedek 
hazai és nemzetközi eredményeit össze-
hangolva – a jogtudat és a jogi kultúra 
működéséről. E modell középpontjában a 
jogtudat egyéni és társadalmi szintjének 
megkülönböztetése áll, és annak feltéte-
lezése, hogy e két szint között összetett 
kölcsönhatások finom rendszere műkö-
dik. Vagyis az egyént több csatornán 
keresztül is befolyásolja a társadalmi 
tudat jogi vetülete – a jogalkalmazás, a 
kommunikáció és a szocializáció folya-
matain keresztül –, és az egyén is több 

6 Lásd: Kelemen László – Hollán Miklós: Jog-
hallgatók a jogról II. (Budapest–Pécs: Dialog 
Campus 2013).

7 Vö. H. Szilágyi István: „A jogtudat-kutatások 
elméleti kérdései” Iustum Aequum Salutare 
2017/1. 15–36.

módon hat a jogról vallott elképzelések 
társadalmi szintjére – a kommunikáció, 
a jogilag releváns cselekvések és a ki-
fejezett jogi cselekvések útján. Látható 
tehát, hogy H. Szilágyi számára a jogtu-
dat és az egyéni meggyőződések viszo-
nya dinamikus valóság, mely hatások és 
a visszahatások folyamatos interakciójá-
ból formálódik ki. (16–28. o.) 

Más nézőpontból egészíti ki e viszony-
rendszer dinamikáit az egyén és a jog 
közé ékelődő közvetítő struktúrák lété-
nek elfogadása; ez teszi nyilvánvalóvá a 
szerző jogi antropológiában gyökerező 
felfogását. Hogy milyenek ezek a köz-
vetítő struktúrák, arra döntően hat a tár-
sadalmi rétegződés, mely számos pon-
ton meghatározhatja az egyének joghoz 
való viszonyát. (29–30. o.) Ugyanilyen 
fontosak a különböző – professzionális 
vagy magántermészetű – „csoporttag-
ságok”. Ezek összessége adja azt a köze-
get, mely közvetíti az egyén irányában 
a hivatalos elvárásokat, illetve alakítja 
az egyén jogról alkotott képét, jogilag 
releváns cselekedeteit pedig motiválja. 
Izgalmas ezen a ponton, hogy H. Szilá-
gyi nem utasítja el a jogi kultúra fogal-
mának alkalmazását (33. o.), noha lát-
hatóan tisztában van azzal, hogy milyen 
kockázatokat hordoz magában ennek az 
igen attraktív, ám fogalmilag igencsak 
bizonytalan koncepciónak a használata.8

A fejezet további részében a szerző a 
fenti modell prizmáján keresztül értéke-
li a kortárs jogszociológiai relevanciájú 
hazai kutatásokat (44–54. o.), és ezzel 
rámutat, hogy az utóbbi évek kutatásai 
számos ponton és jelentősen járultak 
hozzá a magyar jog valóságának feltér-

8 Vö. Fekete Balázs: „A jogi kultúra „korai recep-
ciója”: a „jogi kultúra” fogalmának beépülése 
a ’80-as és korai ’90-es évek jogirodalmába” 
Jogtudományi Közlöny 2019/9. 349–358.
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képezéséhez. H. Szilágyi István koráb-
bi kutatásokból alkotott mozaikja ugyan-
akkor azt is tisztán mutatja, hogy bőven 
marad még kutatni való a jövő jogszoci-
ológusai számára is.

Az elméleti kérdések összefoglalását 
a módszertant bemutató fejezet zárja. 
Itt az olvasó rövid magyarázatot kaphat 
a kérdőív összeállításának logikájáról, 
illetve megtudhatjuk, hogy melyek azok 
a részek, amelyeknél korábban kidolgo-
zott, nemzetközi megoldást vettek ala-
pul. Ismertetik továbbá a minta jellem-
zőit – 1000 fős, országos mintáról van 
szó, amely reprezentatív nem, kor, tele-
püléstípus és megye szerint –, valamint 
a válaszfelvétel módszerét – „Standard 
Véletlenszerű Haladás” – is röviden be-
mutatják. (55–60. o.)

Az elméleti részt követi a kutatá-
si eredmények elemzését tartalmazó 
második tartalmi egység. Ez a 170 oldal 
kicsit csalóka: a cím alapján az érdek-
lődő olvasó részletes elemzést várna, 
melyet releváns adatokat tartalmazó, az 
érvelés jobb megértését segítő tábláza-
tok színesítenek. A szerzők azonban nem 
ezt a stratégiát követik, hanem gyakorla-
tilag alcímek hálózatába rendezve közlik 
a kutatási adatokból összeállított meg-
oszlási táblázatokat, valamint a – sok 
esetben szociodemográfiai változókhoz 
kapcsolódó – kereszttáblákat. E tábláza-
tokat általában egy- vagy kétmondatos 
deskriptív leírások előzik meg, melyek 
a táblázatokból „kiolvasható” legfonto-
sabb következtetéseket foglalják össze 
(pl. „A férfiak nagyobb arányban élve-
zik azokat a helyzeteket, amelyekben új 
megoldásokat lehet találni, mint a nők” 
– 78%, illetve 72%; 112. o.).

Az adatokat a szerzők a következő fő 
csomópontok köré rendezve mutatják 
be: a társadalom aktuális kérdései irán-

ti érdeklődés; pártpreferencia; egyén 
és társadalom; jog, bűnözés, igazság-
szolgáltatás; rendszerkritika és világ-
kép. A táblázatok hosszú sorát követő-
en olvashatjuk „A kutatási eredmények 
összefoglalása” című, rövidebb részt 
(225–230. o.), mely tézisszerűen ismer-
teti a táblázatok elemzésének legfonto-
sabb eredményeit, részben a korábbi – 
2010-es – eredményekre is utalva, ahol 
a longitudinális elemzés valóban rele-
váns lehet. Sajnálatos, hogy a szerzők 
nem lépnek túl az egyes összefüggé-
sek és változások konstatálásán – hogy 
például csökkent a súlyosabb bünteté-
sek visszatartó erejébe vetett hit (227. 
o.); hogy a társadalom erőskezű vezető-
re bízná a korrupció elleni harcot (229. 
o.); vagy hogy erős, pozitív korreláció 
mutatkozik az igazságszolgáltatás el-
fogadása és a rendszerigazolás között 
(230. o.) –, ugyanis az olvasó kifejezet-
ten igényelné, hogy e megállapításokat 
a láthatóan jól felkészült szerzők meg-
próbálják szélesebb összefüggéseikben 
is megmagyarázni.

A kötetet a kérdőív, valamint a külön-
féle táblázatok listája zárja.

3. Lehetetlen nem az elismerés hang-
ján írni H. Szilágyi István és Kelemen 
László kötetéről. Minden szempontból 
nyilvánvaló, hogy milyen komoly mun-
kát és mennyi energiát fektettek a szer-
zők a kutatásba és a kötet megírásába. 
Ez már önmagában elismerésre méltó. 
Külön ki kell emelni, hogy a kötet egyesíti 
az elmélet és az empíria világát, és ezzel 
igazolja a jogszociológia létjogosultsá-
gát. Nagyon fontos, hogy a kötet több 
szempontból is szintézisteremtő, össze-
foglaló jellegű, hiszen egyrészről az itt 
felvázolt elméleti modell H. Szilágyi Ist-
ván sokéves munkájára épül, másrészt a 
Kelemen László nevéhez fűződő elméleti 
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kutatás pedig a korábbi kutatások egyfaj-
ta megkoronázásként fogható fel.

A kötetben található táblázatok sok-
irányú elemzésre adnak lehetőséget. 
A recenzens hosszabb ideje foglalko-
zik a jogosultságtudat hazai összefüg-
géseinek elemzésével, és örömmel fede-
zett fel több olyan táblázatot, melyek e 
téren is releváns információt közölnek. 
Az „Emberek természete” című részben 
három táblázatot is találhatunk a szemé-
lyes autonómiaigény – mely a jogosult-
ságokban való gondolkodás alapja is – 
szociodemográfiai háttérváltozókkal való 
összefüggéseiről. E táblázatok azt mutat-
ják, hogy az egyéni autonóm cselekvési 
igény9 pozitív összefüggésben áll mind a 
végzettségi szinttel – egyedül a kevesebb 
mint nyolc osztályt végzettek többsége 
ért egyet a kérdőív állításával –, mind 
a vagyoni helyzettel – a súlyos anyagi 
problémákkal küzdők többsége hajlamo-
sabb csak egyetérteni. Érdekes módon e 
szempontból a lakóhelynek nincs jelen-
tős hatása: minden településtípus esetén 
többségben vannak az autonóm cselek-
vést igénylő válaszadók. (136–137. o.) 
E táblázatok tehát igazolják az a feltéte-
lezést, hogy az iskolázottság és a vagyo-
ni helyzet jelentős hatással van az egyé-
ni autonómiaigényre.

Az autonómiaigény ugyanakkor – 
amennyiben egy jogosultsággal kap-
csolódik össze – egyáltalán nem biz-
tos, hogy bírósági jogérvényesítésben 
ölt testet. A kötet adatai megerősítik a 
jogosultságtudat jogi mobilizációs kom-
ponensével kapcsolatos megállapításo-
kat, vagyis azt, hogy a bírósághoz for-
dulás egyáltalán nem magától értetődő, 
hanem számos pozitív s negatív motivá-

9 A kérdőív 27.3. számú állítása: „Jobban sze-
retem, ha valaki megmondja, mit kell tennem, 
mintha nekem kellene mindenről döntenem.”

ció összjátékának a függvénye Magyar-
országon.10 A 224. diagram azt mutat-
ja, hogy csak a válaszadók fele ért egyet 
azzal, „hogy mindig érdemes igazun-
kat a bíróságon keresni”. Ezt az adatot 
izgalmassá teszi, hogy a 2010-es ada-
tokkal összevetve jelentős elmozdulást 
láthatunk, 2018-ra ugyanis 14 száza-
lékkal nőtt az egyetértő válaszok ará-
nya. (183. o.) Érdekesen árnyalja ezt a 
jelenséget a 234. táblázat, mely szerint a 
legnagyobb arányban a fővárosban élők 
vállalnák ügyük bíróság elé vitelét – 
közel a válaszadók kétharmada –, és ez 
finoman ismét a státuszváltozók – külö-
nösen a végzettség és a vagyoni hely-
zet – jelentőségére mutat,11 ismerve a fő-
városi lakosság országos átlagtól eltérő 
társadalmi és demográfiai jellemzőit.

Összegezve, a kötet mind az elmélet, 
mind az empirikus adatok iránt érdek-
lődő olvasó számára tartogat érdekes 
tanulságokat és inspirációt. Egyetlen 
hiányosságként talán azt lehet megem-
líteni, hogy a szerzők nem éltek a ren-
delkezésre álló adatok átfogó elemzé-
sének lehetőségével, hanem ehelyett az 
adatok deskriptív bemutatására helyez-
ték a hangsúlyt.

Fekete Balázs*

10 Lásd: Bartha Attila – Fekete Balázs – Gajdu-
schek György: „A jogosultságkultúra empirikus 
elemzése: a jogi mobilizáció komponense” JTI 
Blog, 2020. március 24., https://jog.tk.mta.hu/
blog/2020/03/a-jogi-mobilizacio-komponense.

11 Vö. Róbert Péter – Fekete Balázs: „Ki ellen 
nyerne meg ön egy pert? Attitűdök jogról, 
bizalomról, rétegződési szempontból” Iustum 
Aequum Salutare 2017/1. 92–93.

* PhD, habilitált egyetemi docens, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.; 
tudományos főmunkatárs, Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 1097 
Budapest, Tóth Kálmán utca 4. E-mail: fekete. 
balazs@tk.mta.hu.
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1. A Gellér Balázs és Ambrus István szer-
zőpáros első büntető anyagi jogi tanköny-
ve 2017-ben jelent meg A magyar bün-
tetőjog általános tanai I. címen, amely 
célja deklaráltan az ELTE iskola tanai-
nak önálló egyetemi tankönyvbe fogla-
lása is volt.1 A 2017-es (továbbá 2019-
ben javított és hatályosított kiadás)2 így 
tovább erősítette azt a célt, hogy az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának hallgatói a bünte-
tőjog elsajátításakor ne pusztán az anya-
gi jogi normákat és a fontosabb bírósági 
gyakorlatot ismerjék meg, hanem a bün-
tetőjog dogmatikai vizsgálata során az 
intézmény által képviselt álláspontot, az 
ELTE iskolát is. Ez a vállalkozás a szó-
beli oktatás során korábban Békés Imre, 
majd Gellér Balázs tanszékvezetői mun-
kájának köszönhetően eddig is megjelent 
az egyetemen belül, a szerzőpáros a hall-
gatók által elsődlegesen felhasznált for-
rásanyag megírásával folytatja tovább 
ez irányú munkáját. A második kötetben 
Gellér és Ambrus mellé társszerzőként 
csatlakozott Vaskuti András, aki több év-
tizedes egyetemi oktatói és bírói tapasz-
talata mellett a fiatalkorúak büntető igaz-
ságszolgáltatása kérdéskörében szerzett 
kimagasló ismereteivel járult hozzá a 
munkához.

A sorozat I. kötete a büntetőjog jog-
rendszerbeli helyét, alapelveit és jogfor-

1 Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar 
büntetőjog általános tanai I. (Budapest: 
ELTE Eötvös 2017) 10.

2 Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar 
büntetőjog általános tanai I. (Budapest: 
ELTE Eötvös 22019)

rásait, valamint a bűncselekménytanon 
belül a tényállás elemeit, továbbá a bün-
tethetőséget kizáró vagy korlátozó oko-
kat, a stádiumokat, a tettesség-részes-
ség, valamint az egység-halmazat tanát 
ismertette, amelyet a szakma is mélta-
tott.3 A II. kötet kizárólag a büntetéstan-
nal foglalkozik, amely így egyértelműen 
mutatja a szerzőknek a büntetőjog ezen 
ága iránti elkötelezettségét. Ezt támaszt-
ja alá az is, hogy az ELTE által a hall-
gatói követelményrendszer arányosítá-
sát célzó 2017-es tanrendi reformban4 a 
büntető anyagi jog oktatására szánt négy 
szemeszter közül továbbra is egy sze-
meszternyi anyagot fed le a büntetéstan. 
Az ELTE iskola képviselőinek e törekvé-
sével teljes mértékben egyet lehet érte-
ni, mivel így a hallgatók stabilabb anyagi 
dogmatikai alapokra építhetik különösré-
szi tanulmányaikat, valamint mélyebb és 
átfogóbb ismereteket szerezhetnek a bün-
tetés fogalmáról, céljáról és joggyakorla-
táról, így segítve elő az egyetemi okta-
tásban a „demokráciára nevelést” is.5

3 „Egy valódi tankönyvhöz nemcsak a kriti-
kai megközelítés tartozik, hanem az is, hogy 
az olvasót gondolkodásra, továbbgondolás-
ra késztesse. Gellér Balázs és Ambrus István 
kötete ezeknek az elvárásoknak maradéktala-
nul megfelel” – Mészáros Ádám: „Recenzió az 
ELTE büntetőjogi tankönyvéről” Ügyészségi 
Szemle 2018/1. 128–141.

4 Az egyes évfolyamok tantervéhez a tanrendi 
tájékoztatókat ld. a https://www.ajk.elte.hu/
tanrend oldalon.

5 Navratil Szonja: Az egyetem szerepe a 
demokratikus szocializációban (Budapest: Eöt-
vös Károly Intézet 2016) http://ekint.org/lib/
documents/1491905216-DrNavratilSzonja_
Az_egyetem_szerepe.pdf.

GELLÉR BALÁZS – AMBRUS ISTVÁN – VASKUTI ANDRÁS: A MAGYAR 
BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI II. BÜNTETÉSTAN (A BÜNTETŐJOGI 
JOGKÖVETKEZMÉNYEK TANA) (BUDAPEST: ELTE EÖTVÖS 2019) 361.
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A kötet azonban nem pusztán a Bün-
tető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény (Btk.) büntetéstani rendelkezé-
seit ismerteti, hanem magában foglalja 
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény (Be.) és a büntetések, az intéz-
kedések, egyes kényszerintézkedések 
és a szabálysértési elzárás végrehaj-
tásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
(Bv. tv.) vonatkozó szabályait is. Szá-
mos kérdésben kiemelkedő jelentősé-
get tulajdonít emellett a különböző jog-
rendszerek összehasonlításának, főként 
(de nem kizárólagosan) az angolszász, a 
német jog (és számos esetben gyakorlat) 
ismertetésével, valamint a nemzetközi 
fórumok jogalkalmazását is bemutatva 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(EJEB) és az Európai Unió Bíróságának 
(EUB) jelentős ítéleteivel. A szerzők így 
annak a célkitűzésüknek is eleget tudnak 
tenni, miszerint a kötet nem pusztán a 
joghallgatóknak, hanem a büntetéstannal 
foglalkozó elméleti és gyakorlati jogá-
szoknak is készült. (10. o.)

2. A tankönyv felépítése igazodik a 
Btk. szerkezetéhez, azonban számos 
elméleti és jogtörténeti alapozóismere-
tet kínál a Btk. normaszövegének ismer-
tetése előtt. Az első fejezet a szankció 
jelentőségét és fogalmát elemzi, ismer-
tetve a hasonló témában jellemzően 
vizsgált Kelsen és Bentham elmélete-
in túl a II. világháború utáni jogirodal-
mat is (Hart, Androulakis) (13–17. o.). 
Kiemelést érdemel, hogy a hazai jogiro-
dalom legfontosabb megállapításaival 
külön részben foglalkoznak, és a hazai 
szankciótan egyik legjelentősebb képvi-
selőjeként Nagy Ferenc6 munkásságát is 

6 Lásd pl. a szankciórendszert rendkívüli lényeg-
látással átfogó tanulmányát; Nagy Ferenc: 
„A szankciórendszer” Jogtudományi Közlöny 
2015/1., 1–15.

részletesen ismertetik. (20. o.) Az angol-
szász gyakorlatból a Legfelső Bíróság 
Nestor- és Mendoza-tesztjeit hasonlít-
ják össze részletesen (a két teszt utóéle-
tét is bemutatva). (18–19. o.) A tankönyv 
az EJEB gyakorlatából a Welch v. Egye-
sült Királyság, a Jamil v. Franciaország 
ügyeket, illetve az A. és B. v. Norvégia 
ügyeket ismerteti a legrészletesebben.

A ne bis in idem elvének ismertetése 
kapcsán az EJEB gyakorlatán túl az EUB 
ítélkezésének is kiemelt részletességet 
tulajdonít, amelyet a kötetről megjelent 
további recenzió7 is kiemelt; valamint 
ismerteti az európai elfogatóparancs és 
az Európai Unió tagállamaival folytatott 
bűnügyi együttműködésről szóló 2012. 
évi CLXXX. törvény kapcsolódó rendel-
kezéseit is. (34. o.) A fejezet e rendkívül 
komplex problémát számos jogeset rész-
letes ismertetésével és a problémát jelen-
tő jogkérdés külön kiemelésével szemlél-
teti, hogy az idem meghatározása miért 
eredményezett rendkívüli kihívást szá-
mos jogalkalmazónak. A recenzens oszt-
ja azon észrevételeket,8 miszerint (fenn-
tartva a ne bis in idem elvének kiemelt 
jelentőségét a jogállamiság, továbbá a 
nemzetközi együttműködés szempont-
jából) megfontolandó lett volna az elv 
értelmezési spektrumát e könyvben le-
szűkíteni a büntetőjogi jogkövetkezmé-
nyekre, az egyes eljárásjogi kérdéseknél 
pedig a szerzők további tanulmányaira9 
utalni, különösen, hogy más témakörök 

7 Gál Andor: „Gellér Balázs – Ambrus István – 
Vaskuti András: A magyar büntetőjog általános 
tanai II. Büntetéstan c. tankönyvéről” Magyar 
Jog 2020/7–8. 467–470.

8 Lásd Gál (7. lj.) 477. 
9 Pl. Ambrus István: „A ne bis in idem elve a leg-

újabb európai joggyakorlatban, kitekintéssel a 
princípium érvényesülésére különböző jogte-
rületek találkozása esetében” Európai Tükör 
2019/3. 122–135.
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tekintetében is alkalmaz hasonló megol-
dást a kötet. (44. o., 105. lj.) 

A második fejezet a büntetés jogalap-
ja és célja körén belül kellő részletesség-
gel ismerteti az abszolút, a relatív és az 
egyesítő teóriákat, kiemelve ezek kri-
tikáit is. Örvendetes, hogy az abszolút 
határozott és relatíve határozatlan jelle-
gű szankciók jogállami szempontú kriti-
káit is bemutatják a szerzők, azonban a 
kötelező szankciókat az angolszász jog-
rendszerben elfogadhatónak tartják az 
eljárásjog primátusára és a kontinentá-
lishoz képest kevésbé kiforrott dogmati-
ka egységesítése céljából. (94. o.) Ezzel 
szemben később azt olvassuk, hogy az 
abszolút határozott szankciók gyakran 
minősítési tévutat jelentenek. E körben 
említés (vagy akár lábjegyzet) szintjén 
érdemes lett volna az abszolút határozott 
szankciók okozta eljárásjogi disszonan-
ciákat megemlíteni.10

A Btk. hatályos büntetési céljainak 
ismertetésekor érdemes megjegyez-
ni, hogy az új törvénykönyv kodifiká-
ciója során a megtorlással kapcsolatos 
kérdéskört is taglalja, így erősítve az 
„ELTE Iskola” elkötelezettségét a tele-
ologikus jogértelmezés fontosságának 
hangsúlyozása körében, amelyre már az 
előző kötet is mutatott példákat.11 

10 Pl. Kansas állam joga szerint murder vádja 
esetén a bírónak nincs diszkréciója az ítélkezés 
során, a büntetőjogi felelősség megállapítása 
esetén az esküdtbíróság határozhat halálbünte-
tés és a tényleges életfogytiglan között. Éppen 
ezért számos vádlott ismeri el bűnösségét le-
mondva a tárgyalásról manslaughter tényál-
lásában, mivel így egy hosszú, de határozott 
szabadságvesztés büntetés mellett kerülhetik el 
a két legsúlyosabb szankciót. Sanford C. Gor-
don and Gregory A. Huber: „The Effect of Elec-
toral Competitiveness on Incumbent Behavior” 
Quarterly Journal of Political Science 2007. 
107–138., 118.

11 Lásd Gellér–Ambrus 2017 (1 lj.) 139–140.

A Btk. szankciórendszerével kapcso-
latosan lényeges kiemelni az együtt-
alkalmazási tilalom (a korábbi szak-
irodalomnál részletesebb és példákkal 
szemléltetett) ismertetését. Szintén itt 
lehet megemlíteni, hogy a kötet talán 
egyik legjelentősebb újítása a hazai 
büntetőjog-irodalom terén a szankció-
rendszer diszpozitivitását és kógenci-
áját taglaló alpont, amely a magánjog 
ismert fogalompárját vetíti rá a bünte-
téstani szabályokra. (84–91. o.) Ezen al-
pont Ambrus korábbi publikációjának12 a 
szakirodalmon belül úttörő eredményeit 
elsőként emeli tankönyvi szintre.

E körben azonban támadhatónak tar-
tom (egyébként a számos találó példa 
mellett egyedüliként) azt a megállapítást, 
hogy „a járművezetéstől eltiltás kötele-
ző alkalmazásától való kivételes bírósági 
eltekintést lehetővé tevő szabályt alkal-
mazni lehet például makulátlan közleke-
dési előéletű, illetve a […] 0,50 gramm/
litert alig meghaladó alkoholfogyasz-
tásból származó véralkohol-koncentrá-
ció mellett járművet vezető személy ese-
tében. Az említett, nyomatékos enyhítő 
körülmények hiányában – például egy 
közepes vagy súlyos fokban ittas elkövető 
kapcsán – ennek azonban már nem lehet 
helye, az eltiltás kiszabása tehát ilyen-
kor de facto kötelező.” (91. o.) Ez a pél-
da azt a látszatot kelti, hogy a Btk. 55. §  
(2) bekezdése az ittasság fokához kap-
csolódik, miközben a (kötetben később 
idézett) 38/2007. BK-vélemény nem az 
ittasság fokára, hanem az elkövető élet-
helyzetére alapítja a méltányosság alkal-
mazhatóságát, nem említve az ittasság 
fokát: „[m]ellőzhető az eltiltás az olyan 

12 Ambrus István: „Együttalkalmazási tilalmak, 
valamint valódi és látszólagos kógencia a bün-
tetőjog szankciórendszerében” Belügyi Szemle 
2018/6. 88–107.
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élethelyzetek megállapítása esetén, ami-
kor váratlan és méltányolható ok kész-
teti az alkoholt fogyasztó személyt arra, 
hogy a törvényi tilalom ellenére jármű-
vet vezessen. (Pl. sürgős orvosi segítség 
kérése vagy nyújtása, egyéb szolgálati, 
esetleg családi kötelezettség teljesítésé-
nek kényszere.)” E büntetés kapcsán hiá-
nyolható a Btk. 56. § (2) bekezdése sze-
rinti beszámításra vonatkozó szabály is, 
különös tekintettel arra, hogy az előzetes 
fogva tartás szabályainak beszámításá-
val a könyv egy külön pontban részlete-
sen foglalkozik. (301–304. o.)

A büntetésekkel és intézkedésekkel 
foglalkozó fejezetben egyéb hiányosság 
vagy téves következtetés nincs. Észre-
vételként azonban megjegyezhető, hogy 
– tekintettel a ne bis in idem részletes 
ismertetésére – a kiutasítással foglal-
kozó pontnál erre az elvre szemléletes 
példa lehetett volna a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tar-
tózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
(Harmtv.) 45. § (7) bekezdése, amely 
szerint idegenrendészeti kiutasítás, 
valamint önálló beutazási és tartózkodá-
si tilalom nem alkalmazható olyan bűn-
cselekmény elkövetése miatt, amelynek 
elbírálásakor az eljáró bíróság büntetés-
ként nem rendelt el kiutasítást a harma-
dik országbeli állampolgárral szemben.

A büntetéskiszabással kapcsolatos 
rész megfelelő részletességgel ismer-
teti a vonatkozó anyagi – ideértve sok 
esetben eljárási, illetve végrehajtási – 
szabályokat. E körben ki kell emelni a 
bűnszövetségben való elkövetés rész-
letes kifejtését. Itt a szerzők helyesen 
mutatnak rá a támadható kúriai gyakor-
latra, valamint az alsóbb szintű bírósá-
gok korrekcióira. Első látásra célszerűbb 
megoldás lehetett volna, ha a bűnszer-
vezet ismérveinek részletes, a nemzet-

közi jogra is kiterjedő ismertetése helyett 
utal az első kötetre, e tankönyvben pedig 
a büntetéskiszabási következményekre 
és az ebből eredő ítélkezési torzulások-
ra összpontosít; azonban a bűnszerve-
zet definíciója az első kötet hatályosítása 
után módosult, így valóban szükséges-
sé vált a definíció részletes ismertetése 
is. E körben azonban lényegesnek tar-
tottam volna az „[a]ktuális kérdések a 
bűnszervezeti elkövetéssel kapcsolat-
ban” alpontban (298–301. o.) – egyéb-
ként rendkívül éleslátó – kritikák mellett 
a 2019. évi LXVI. törvény okozta vál-
toztatások okainak ismertetését, mivel 
a törvény indoklása alapján a jogalko-
tót is a definíció pontosításának a szán-
déka vezette.13

A kötet végén a fiatalkorúakra vonat-
kozó speciális szabályokat szintén ki-
emelendő részletességgel foglalták össze, 
ezek alapján a könyv túlmutat egy egye-
temi tankönyv keretein és mélységén is. 
E fejezettel kapcsolatosan pusztán egyet-
len észrevételem merült fel; tekintettel 
arra, hogy a könyv más fejezeteiben fog-
lalkoznak jogszabályi és jogalkalmazási 
következetlenségekkel, így a szerzők itt 
is felhívhatták volna a figyelmet a szerin-
tük aggályos rendelkezésekre.14

13 Ettől függetlenül teljes mértékben osztom a 
kötet szerzőinek véleményét; Kőszeg Ferenc az 
Országgyűlés 1997. május 13-án tartott ülés-
napján tett, és ez idáig örökérvényű felszólalá-
sát idézve: „A differenciáltságnak ez a hiánya 
talán már nem is annyira a bűnözőknek szól, 
mint inkább a társadalomnak, amely azt remé-
li, hogy a generális szigor majd megszabadítja 
a szervezett bűnözéstől.”

14 Álláspontom szerint a hatályos szabályozás 
egyik legnagyobb önellentmondása, hogy a 
fiatalkorú elkövető a Btk. 113. § (3) a) pontja 
esetén a pénzbüntetést behajthatatlansága ese-
tén közérdekű munkára kell átváltoztatni, azon-
ban a 112. § alapján erre csak a 16 évesnél idő-
sebb elkövetők körében van lehetőség. Tehát a 
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A fenti észrevételek azonban rendkívül 
marginálisnak tekinthetők, összességé-
ben a könyv beteljesíti azon célkitűzését, 
hogy egyszerre szolgáljon tankönyvként 
és szakkönyvként is. A kéziratban rend-
kívül kevés, feltehetően tévedésből a 
szövegben maradt, hibás megfogalma-
zás tűnt fel, ezek azonban nem hátráltat-
ják az olvashatóságot (valamint hallga-
tóknak a tanulhatóságot). Álláspontom 
szerint ezek közül a legsúlyosabb az az 
(minden bizonnyal) elírás, miszerint „a 
kétévi vagy ennél hosszabb tartamú sza-
badságvesztés végrehajtási fokozata is 
börtön, amennyiben az elítélt többszörös 
visszaeső vagy a bűncselekményt bűn-
szervezetben követte el” (125. o.), mivel 
ezt a Btk. 37. § (3) bekezdése egyértel-
műen megcáfolja. Ezzel szemben nem 
osztom azt a kötettel kapcsolatban fel-
merült kritikát, hogy tévesen tüntették fel 
a kényszergyógykezelést önálló, a bün-
tetést helyettesítő intézkedésként (199. 
o.).15 Véleményem szerint ez a megfogal-
mazás teljes mértékben tartható, mivel a 

16 évesnél fiatalabb elkövetők – akik jellemző-
en kisebb vagyonnal, illetve alacsonyabb jöve-
delemmel rendelkeznek, így a pénzbüntetés be-
hajthatatlanságára is nagyobb az esély – nem 
részesülhetnek ezen átváltoztatásban, esetük-
ben rögtön szabadságvesztést ír elő a törvény. 
Lényegében így a fiatalkorú elkövetők esetén a 
törvény hátrányosabb helyzetet teremt a fiata-
labb elkövetők számára az idősebbekkel szem-
ben. Hasonló kritikát fogalmaztak meg egyes 
civil szervezetek a szabálysértési törvény ter-
vezetével kapcsolatosan; mivel azonban a 
probléma gyökere a Btk.-ban is megtalálható, 
álláspontom szerint ezen észrevétel a Btk.-ra 
vonatkozóan is fennállhat. A Magyar Helsinki 
Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért 
véleménye a szabálysértésekről, szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló törvény tervezetéről, 6. o. 

 https://tasz.hu/files/tasz/imce/helsinki_tasz_
velemeny_szabsert_tv_2011_10_07.pdf.

15 Ld. Gál (7. lj.) 470.

szakirodalomban16 és a kúriai gyakorlat-
ban17 is olvasható fordulatról van szó.

 A könyv szerkezete világosan követ-
hető, hivatkozásai megfelelnek a tudo-
mányos követelményeknek. A nyelve-
zete olvasmányos, elgépelések vagy 
nyelvhelyességi hibák nem nehezítik az 
olvasást. E körben egyetlen észrevéte-
lem, hogy a ne bis in idem elvének nem-
zetközi gyakorlatával foglalkozó pontban 
az EJEB döntéseinek kiemelt paragra-
fusait egyedül angol nyelven ismerteti 
a kötet (40. o.); noha az idézett részek 
valóban lényegre törőn szemléltetik az 
ítéletek közti különbséget, a könyv még-
is elsődlegesen tankönyvnek készült, és 
egy harmadéves jogászhallgatótól nem 
feltétlenül várható el olyan szintű nyelv-
tudás, amely az ítélkezési gyakorlat fej-
lődésének megértéséhez szükséges.

Összességében a szerzőtriász betelje-
sítette az előszóban vállaltakat, ezért a 
kötet egyaránt szolgálhat tankönyvként 
a joghallgatóknak és iránymutatásként a 
gyakorló és más elméleti jogászok szá-
mára is. A fenti észrevételek és megfon-
tolandó javaslatok közül a szerzők által 
elfogadottak egy következő kiadásban 
könnyen pontosíthatók; a könyv azonban 
jelen formájában is közel hibátlan része 
az ELTE Iskola új sorozatának, amely 
remélhetőleg teljessé válik a közeljövő-
ben a különös részi kötet(ek) kiadásával.

Hodula Máté *

16 Vókó György: A magyar büntetés-végrehajtási 
jog (Budapest: Dialóg Campus – Nordex 2014) 
193. o.

17 BK 115. szám. 
* PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjo-
gi Tanszék, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 
E-mail: hodula.mate@gmail.com.



RECENZIÓ 151

Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y  •  L X I .  É V F O L Y A M  •  2 0 2 0  •  4 .  S Z Á M  •  1 2 9 – 1 5 6

1. A jogi antropológiára a kortárs magyar 
jogi-társadalmi kutatások sajnos mind-
máig kevés figyelmet szentelnek, hol-
ott a két világháború közötti időszakban 
valódi mozgalom szerveződött a diszcip-
línát művelők köré, és számos, a magyar 
népi jogéletről szóló írás látott napvilá-
got ebben az időszakban.1 A jogi népraj-
zi hagyományt annak művelői a második 
világháborút követően ideológiai okokból 
nem tudták folytatni, ezért a rendszer-
váltást megelőző években egyedül Tár-
kány-Szücs Ernő Magyar jogi népszo-
kások című munkája jelenhetett meg, az 
is csupán 1981-ben.2 A rendszerváltás 
után az 1990-es évek végén és a 2000-
es évek elején H. Szilágyi Istvánnak és 
Loss Sándornak köszönhetően újra elin-
dultak a magyarországi jogi antropológi-
ai kutatások, ám Loss Sándor korai tra-
gikus halála miatt e kezdeményezések is 
megszakadtak.3

2. Goodale könyve azért is szolgálhat  
hiánypótló kézikönyvként azoknak, akik 
érdeklődnek a diszciplína legújabb törté-

1 Kulcsár Kálmán: „A népi jog és a nemzeti jog” 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet értesítője 
1961/1–2. 153–193. Kulcsár írása jó összefog-
lalás a hivatkozott időszakban született moz-
galom legfontosabb kutatóiról és írásaikról, 
annak ellenére, hogy tanulmányának célja ki-
fejezetten az, hogy a jogi néprajzi kutatások 
marxista társadalomtudományban való hasz-
nálhatatlanságát és nacionalista mivoltát bi- 
zonyítsa.

2 Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszoká-
sok (Budapest: Gondolat Kiadó 1981).

3 H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb 
irányai (Budapest: Osiris 2000); H. Szilágyi 
István – Loss Sándor: „A cigány per” Beszélő 
2001/4. 94–100.

nete iránt, mert a bemutatandó mű reme-
kül egészíti ki H. Szilágyi klasszikus jogi 
antropológia történetéről írt munkáját, 
amely főként a 2000 előtti korszak tudo-
mánytörténetét mutatja be.4 A szerző 
ugyanis arra vállalkozott, hogy megírja 
a nemzetközi jogi antropológia 1990 utáni 
történetét, és felvázolja az elmúlt három 
évtized kutatásainak legfontosabb elmé-
leti irányvonalait. (1–3. o.) Goodale neve 
talán kevéssé ismert a magyar jogtudo-
mányban, holott a jelenleg a Lausanne-i 
Egyetemen tanító amerikai professzor a 
2000-es évek elejétől kezdve meghatáro-
zó alakja az emberi jogi antropológiának.5

A kötet előszavát jegyző Sally Engle 
Merry szintén említésre méltó, hiszen az 
amerikai antropológus a kortárs antro-
pológia egyik legtöbbet idézett képvise-
lője, aki az elmúlt harminc évben a női 
jogok kulturális beágyazódását kutatta 
Kelet-Ázsia, a csendes-óceáni régió és 
az Egyesült Államok sokszínű társadal-
mi kontextusaiban.6 A két kutató koráb-
bi, közösen szerkesztett könyve, a The 

4 H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb 
irányai (Budapest: Osiris 2000).

5 Mark Goodale: „Toward a Critical Anthropo-
logy of Human Rights Current Anthropology 
2006/3. 485–511.; Mark Goodale (szerk.): 
Human rights: an anthropological reader 
(Chichester, U. K. ; Malden, MA: Wiley-Black-
well 2009); Mark Goodale: Surrendering to 
utopia: an anthropology of human rights 
(Stanford: Stanford University Press 2009); 
Mark Goodale (szerk.): Human rights at the 
crossroads (Oxford – New York: Oxford Uni-
versity Press 2013).

6 Sally Engle Merry: Human rights and gender 
violence: translating international law into 
local justice (Chicago: University of Chicago 
Press 2006).

MARK GOODALE: ANTHROPOLOGY AND LAW: A CRITICAL 
INTRODUCTION (NEW YORK: NEW YORK UNIVERSITY PRESS 2017) 320.
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Practice of Human Rights7 az emberi 
jogi antropológiát bemutató első átfo-
gó és az irányzat legjelentősebb szerző-
it magában foglaló műve volt. Merry ki-
emelése azért is fontos, mert a Goodale 
könyvéhez írt előszó jelentősen hozzájá-
rul annak elméleti megalapozásához, így 
az alkotás nyugodtan nevezhető másfél 
szerzősnek is. Merry a kötetben bemu-
tatott kutatókat úgy jellemzi, mint az „új 
jogi antropológia” képviselőit, akik „eltá-
volodtak a múlt kutatásaitól, amelyek a 
falvak és törzsek jogi mechanizmusainak 
természetét vizsgálták, és olyan új terü-
letekre tévedtek, mint az emberi jogok, 
az őslakos közösségek jogi szuverenitá-
sa és a nemzetközi büntetőjogi bírósá-
gok”. (ix. o.) Az előszó írója szerint a jogi 
antropológia történetében a hideghábo-
rút követően valóban új fejezet kezdő-
dött, amelyhez hozzájárult az is, hogy a 
transznacionális kapcsolatok felélénkülé-
sével az állam és igazságosság koncepci-
ói teljes mértékben átalakultak. (x-xii. o.)

3. A könyv – az előszavakat és az utó-
szót nem számítva – három nagyobb 
egységre bomlik: i) Jog és a [jogi] jelen-
tés termelése; ii) Jog és képviselet, jog 
mint szabályzás; iii) Jog és identitás. Az 
első rész azokat a kutatásokat mutatja 
be, amelyek a jog és nyelv kapcsolatait 
és a jognak a történelmi hagyományok-
hoz való viszonyát keresik. A második 
rész arra keresi a választ, hogy a „jog 
miként formálja a cselekedetet” (22. o.), 
így azon szerzők munkásságát ismerte-
ti, akik az individuális és kollektív kép-
viselet mechanizmusairól írnak, illet-
ve azokat, akik azt tanulmányozzák, 

7 Mark Goodale – Sally Engle Merry (szerk.): 
The Practice of Human Rights: Tracking Law 
Between the Global and the Local (Cam bridge: 
Cambridge University Press 2007).

hogy a jogi szabályozás hogyan terem-
ti meg vagy éppen korlátozza a társa-
dalmi, politikai és gazdasági kapcsola-
tokat. A harmadik részben pedig azokba 
a munkákba enged bepillantást, amelyek 
a jog identitásteremtő hatásának lehe-
tőségeit fejtegetik, legyen szó őslako-
sok jogáról, a jog és a társadalmi nemek 
kapcsolatáról vagy a posztmodern nem-
zetépítés jogi eszközeiről. 

4. Goodale a bevezetőben leszögezi, 
hogy könyvében sok egymással akár 
vitatkozó véleményt kíván bemutatni 
úgy, hogy közben igyekszik rámutatni 
a legújabb kutatások és a klasszikus jogi 
antropológia közötti párbeszédre is. (1. 
o.) Ez utóbbi cél talán a mű egyik legki-
emelkedőbb vonása, mely végig érvénye-
sül a fejezetekben. Fontos, hogy Good ale 
rávilágít arra, hogy a jogi antropológia 
Maine-től és Bachofentől Malinowskin 
vagy akár Llewellynen és Gluckmanon át 
Naderig vagy Merryig hosszú dialógus-
nak is tekinthető, és még Az ősi jog és 
a legújabb trendekbe illeszkedő kutatás 
között is fellelhető az eszmei kapcsolat. 

5. Az etnográfia és a jogi diskurzus 
összefüggéseit tárgyaló fejezet leírja, 
hogy John Conley és William O’Barr 
milyen módon tette a jogi nyelv kuta-
tását az etnográfia elismert részévé,8 
szakítva ezzel a jog és nyelv kapcsola-
tát kizárólag kvantitatív módszertannal 
analizáló hagyománnyal (39. o.), de azo-
kat a szerzőket is megismerteti, akik a 
nyelvi jogokkal, a nemzetépítés jogi nar-
ratíváival vagy akár az egyesült álla-
mokbeli törzsi bíróságokkal foglalkoztak. 

8 Vö. John M. Conley – William M. O’Barr: 
Rules versus relationships: the ethnography 
of legal discourse (Chicago: University of Chi-
cago Press 1990).
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Goodale szerint a jog és nyelv népraj-
zi kutatása rávilágít arra, hogy a jogban 
is érvényesül a Bahtyin által leírt hete-
roglosszia, amely azt jelenti, hogy a jogi 
nyelvet „küzdelem, ellentmondás, a disz-
kurzív autoritás hiánya és számos »axi-
ologikus hitrendszer« egyszerre való 
jelenléte” (51. o.) jellemez.

A jogi antropológia és a történelem 
viszonyának jellemzésekor Goodale elő-
ször számot vet a jogi antropológia gyar-
mati örökségével, amely amellett, hogy 
számos gyarmati nép jogi kultúráját tárta 
fel, egyben a gyarmati adminisztrációt is 
segítette azzal, hogy ismereteket adott a 
gyarmatokon élők jogi kultúrájáról, köny-
nyebbé téve ezzel a gyarmati lakosság 
feletti hatalomgyakorlást. (56. o.) 

A múlt fontosságáról írtak második 
részében olvasható a kötet egyik legér-
dekesebb feltevése, amely szerint a „jogi 
tudás alapja a mítosz”. (71. o.) Good ale 
szerint ahhoz, hogy a jog hatékonyan 
működhessen, lennie kell egy jog mögött 
megbújó mitikus alapnak, amely egy 
adott csoport közös kulturális és norma-
tív felfogásából áll össze. (71. o.) A szerző 
ebből azt a következtetést vonja le, hogy 
„a jog egyrészről része egy mítosz meg-
testesülésének (embodiment of myth), és 
része egyúttal a társadalom megtestesü-
lésének is (embodiment of society), még 
akkor is, ha a jog elengedhetetlen motí-
vumai idejétmúltak, kirekesztők és meg-
érettek a változásra”. (72. o.) Amellett, 
hogy a jog és mítosz kötelékéről írt meg-
állapítás a mű legizgalmasabb hipotézi-
se, a szerző részletesebb magyarázat nél-
kül fejezi be a könyv e részét, amely miatt 
hiányérzet marad az olvasóban.

6. A kötet második része – ahogyan címe 
is mutatja – szokatlan párosítás eredmé-
nye. Az első egység, amely jól érthető-

en az igazságosság eszméje és az emberi 
jogi diskurzus köré szerveződik. A máso-
dik egységben, amely a jogi szabályo-
zás természetéről szólna, már nehezen 
lehet meghatározni a szöveg koherenci-
áját biztosító elgondolást. 

Az igazságosságról szóló rész egyrész-
ről a különböző kulturális kontextusok-
ban alkalmazott igazságosság koncepci-
ók kutatási eredményeit vázolja fel. Ezzel 
kapcsolatban Goodale megjegyzi, hogy 
„az igazságosság egy szubsztantív módon 
nyitott elképzelés, […] amely esetében a 
mai antropológiának sikerült megtalálnia 
azokat az általános mintákat, amelyek-
ből a különféle igazságosság-elképzelé-
sek fakadnak”. (93. o.) Goodale, Merry 
alapján, négy ilyen mintázatot különít 
el: az emberi jogokat, a helyi kultúrá-
kat, a vallást és a kozmopolita gondolko-
dást. (93–94. o.) A szerző szerint ezekből 
az elemekből végtelen számú és sokszí-
nű megoldások születtek, amelyekben az 
egyedüli közös az, hogy „az igazságosság 
iránti soha véget nem érő keresés valami 
sokkal fundamentálisabb dolgot jelent: a 
végtelen Don Quijote-i küzdelmet a »még 
előttünk állóért«”. (95. o.)

Az emberi jogi antropológia szerző-
it bemutató részfejezet igyekszik rövi-
den összefoglalni a jogi antropológia 
elmúlt harminc évének egyik talán leg-
termékenyebb területét. E tudósok közül 
talán Merry életművét lehetne kiemel-
ni, aki az emberi jogi diskurzus globá-
lis és helyi szintek közötti közvetítésé-
nek folyamatát és a közvetítők technikáit 
írja le.9 Kutatásai a nemek közötti esély-
egyenlőséghez fűződő emberi jogi szem-
lélet helyi adaptációira irányulnak, azaz 

9 Sally Engle Merry: „Transnational Human 
Rights and Local Activism: Mapping the Midd-
le” American Anthropologist 2006/1. 40.; és 
Merry (6. lj.) 18.
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arra, hogy ezek a jogok milyen eljárá-
sokon keresztül válnak a vernakuláris 
kultúra részévé.10 Merry ezért elsősor-
ban olyan kisebb csoportokat vizsgál, 
ahol „egyszerre jelennek meg a globá-
lis, a nemzeti és a helyi folyamatok”.11 
A 2006-ban megjelent Human Rights 
and Gender Violence című könyvében 
például „öt kisebb csoportot [tekint át] 
az ázsiai és a csendes-óceáni régió-
ban, és az ENSZ-konferenciák helyhez 
nem kötött világában, a transznacioná-
lis NGO-aktivizmusban és az akadémi-
ai, jogi és szociális szférákban kialakult 
és használt fogalomrendszert és gyakor-
latot” kutatja.12

A jogi szabályozás természetéről szó-
ló részfejezet különös elegy, mert Good-
ale minden olyan kutatást ide zsúfolt be, 
amelyek valamilyen formában az érté-
kek szabályozásával foglalkoznak. (117. 
o.) Az olvasó megismerheti például azt, 
hogy a mexikói őslakos indiánok miként 
bonyolítják gazdasági kapcsolataikat a 
multinacionális gyógyszercégekkel a 
mexikói szerzői jog saját szabályainak 
köszönhetően (120–121. o.), de arról 
is olvashat, hogy a Világbank jogászai 
miért nem tudnak megfelelően közvetí-
teni jog és kultúra között (127. o.), vagy 
arról, hogy a párizsi önkormányzat miért 
nem képes megfelelően szabályozni a 
prostitúciót a prostituáltak eltérő kultu-
rális értékei és társadalmi helyzete miatt. 
(135. o.)

Goodale szerint e kutatások arra vilá-
gíthatnak rá, hogy „ha a jogot egyfajta 
szabályozási logikaként fogjuk fel, […] 
úgy ez a logikai [rendszer] csak rész-
ben magyarázható azzal, hogy a szabá-
lyozás alapját adó különböző szándékok 

10 Merry (6. lj.) 29.
11 Uo. 
12 Uo.

és ideológiák igazolására jött létre […, 
mert a jog] egyszerre járul hozzá a ki-
rekesztéshez (de a befogadáshoz is), az 
egyenlőtlenséghez (de az egyenlőséghez 
is) az igazságtalansághoz (de az igazsá-
gossághoz is)”. (138. o.) Ez a sommás 
észrevétel ugyan fontos kiegészítést fűz 
hozzá a posztmodern társadalomelmé-
letek jogról alkotott, sokszor szélsősé-
gesen kétpólusú gondolkodásmódjához, 
azonban a fejezet széttartó vonásai miatt 
az olvasó mégsem érzi teljesen mérték-
ben bizonyítottnak.

7. A harmadik és egyben utolsó rész a 
jog és identitás vonatkozásairól szól, 
így az őslakosok jogainak érvényesülé-
sével, a társadalmi nemekkel kapcsolatos 
jogi szabályozásával és a nacionalizmus 
alkotmányos úton való megerősítésével 
foglalkozó szerzőket ismerhetjük meg. 

Goodale az őslakosok emberi joga-
it védő intézményrendszer kialakulását 
és ennek működését részletesen és infor-
matívan foglalja össze, azonban az ősla-
kosjogokat érintő etnográfiai kutatások 
szemléltetése során a fejezet élvezhető-
ségét feláldozza a túlzott alaposság oltá-
rán. (141–163. o.) Amennyiben valaki-
nek mégis sikerül átküzdenie magát a 
felsorolt szerzők tömegén, úgy biztos 
képet kaphat arról az összetett rendszer-
ről, amely az őslakosok sokarcú kultúrá-
ját hivatott védeni. 

A társadalmi nemekhez kötődő identi-
tások és a jog viszonyáról szóló részfe-
jezet leginkább említésre méltó része az, 
ahogyan Goodale Bachofen Das Mutter-
recht13 című művében az archaikus tár-

13 Johann Jakob Bachofen – Hans-Jürgen Hein-
richs: Das Mutterrecht: eine Untersuchung 
über die Gynaikokratie der alten Welt nach 
ihrer religiösen und rechtlichen Natur (Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2003).
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sadalmak matriarchális jogáról szóló 
elméletét összeköti a legújabb identitás-
kutatásokkal. (164. o.) A részfejezetnek 
sikerül úgy bemutatnia ezt a különösen 
szerteágazó területet, hogy elkerüli az 
aktivista antropológiában sok esetben 
tapasztalható egyoldalúságot. Goodale 
ugyanis rámutat arra, hogy a „jog képes 
arra, hogy támogassa azt a kulturális 
változást, amely hozzájárul az egyé-
ni autonómia erősítéséhez, képes arra, 
hogy a patriarchális erőszak mintázata-
ira rávilágítson, és arra is, hogy […] kap-
csolatot teremtsen a helyi nők küzdelmei 
és a globális aktivista közösség között, 
[d]e ugyanezek a jogi adottságok képe-
sek arra is, hogy nehézségeket teremtse-
nek, […] mert a jog és a társadalmi nem 
közötti kapcsolat általában leggyakrab-
ban a kulturális, társadalmi és gazdasági 
átmenetet átélő nemzetállamokban bon-
takozik ki”. (183. o.)

Egy közép-európai olvasóhoz az utol-
só részfejezet témája állhat legközelebb, 
hiszen a jogi nacionalizmus mechaniz-
musait a délszláv háború közben és azt 
követően kialakult régi-új nemzetálla-
mok alkotmányozási eljárásain keresztül 
mutatja be a szerző. Figyelemre méltó, 
hogy Goodale sokat idézett nyugat-eu-
rópai kutatók mellett egy fiatal szlo-
vén antropológus, Uršula Lipovec-Čeb-
ron munkásságát is ismerteti, aki azzal 
foglalkozik, hogy az 1991 utáni szlovén 
állampolgársági jog hogyan járult hozzá 
a modern szlovén nemzetkép kialakítá-
sához és több tízezer nem szlovén etni-
kumú volt állampolgár kirekesztéséhez.14 
(191. o.)

14 Jelka Zorn – Uršula Lipovec Čebron (szerk.): 
Once upon an Erasure: From Citizens to Ille-
gal Residents in Republic of Slovenia (Ljubl-
jana: Študentska založba 2008).

8. Az utószóban Goodale határozott 
módon állást foglal amellett, hogy a 
könyvében bemutatott hidegháborút 
követő jogi antropológiai kutatások már 
betöltötték a küldetésüket, hiszen rámu-
tattak arra, hogy a társadalmi valóság 
sokkal árnyaltabb, mintsem azt az 1990-
es évek kozmopolita jog sikerét hirdető 
diskurzusa jövendölte. (215. o.) A szerző 
úgy véli, hogy az „utópia utáni világ ant-
ropológiája” elsősorban azzal foglalkozik 
majd, hogy árnyalja a „globális indiká-
torok kultúrája” által bemutatott társa-
dalomképet. (209. o.) Mivel a big data 
korában meghatározóvá vált kvantita-
tív kutatások nem képesek bemutatni a 
társadalom és a kultúrák sokrétű világát, 
így szükségképpen torzítanak.15 

9. Az utószót olvasva megint úgy érez-
heti az olvasó, hogy Goodale nagyon sok 
izgalmas kutatási ötletet vázol fel, azon-
ban ez a rész is – csak úgy, mint a koráb-
bi fejezetek, – hiányérzetet okoz. A kötet 
ezért leginkább egy túlságosan aprólé-
kos útikönyvre hasonlít, amelynek írója 
lemondott műve olvashatóságáról azért, 
hogy a bemutatandó vidéket a lehető 
legapróbb részletekig leírhassa. 

Jobb könyvet nem is vehet a kezébe 
az, aki szeretné megtudni, hogy melyek 
a jogi antropológia legújabb kutatási irá-
nyai, mert ez a munka a lehető legszéle-
sebb körű ismeretet képes átadni számá-
ra. Ha valaki azt szeretné azonban, hogy 
egy koherens és a kötet címe alapján 
megígért „kritikus” írást vegyen kézbe, 
annak csalódnia kell. Goodale könyve 

15 Sally Engle Merry: The seductions of quan-
tification: measuring human rights, gender 
violence, and sex trafficking (Chicago: The 
University of Chicago Press 2016). Good ale 
indikátorokkal kapcsolatos megállapításait 
Merry legújabb könyvéből veszi.
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ugyanis nem nyújt mást, mint feldolgoz-
hatatlan mennyiségű információhalmazt 
és sok helyen felvillanó és gondolkodásra 
késztető elméletkezdeményt. Ajánlatos 
inkább Merry előszaván kívül a könyv-
nek egy-egy, az olvasót érdeklő témát 
feldolgozó fejezetét elolvasni elsőként, 
mert ebben az esetben biztosan minden, 
a tárgykörbe tartozó tudásra szert tehet 
az érdeklődő. A könyv egyben való elol-
vasása azonban kifejezetten ellenjavalt.
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