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H I R D E T É S

A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVET MÓDOSÍTÓ TERVEZET MEGKÖNNYÍTENÉ A BÍRÓSÁG DÖNTÉSÉT IS

Nem lesz „kibúvó” kiskorúval való nemi kapcsolatra
Súlyos nemi erőszaknak 
minősülne minden olyan 
cselekedet, amely 14 év alatti 
kiskorúval való szexuális 
kapcsolat létesítését fedi, és 
az elkövető sem hivatkoz-
hatna enyhítő körülmény-
ként arra, hogy az áldozat 
beleegyezett a szenátusban 
iktatott, a büntető törvény-
könyvet módosító tervezet 
értelmében. A lapunknak 
megszólaló szakértők el-
mondták, erőltetett az az érv, 
hogy egy kiskorú beleegyez-
het a nemi kapcsolatba.

» BÍRÓ BLANKA

M ódosítanák a büntető tör-
vénykönyvet olyan mó-
don, hogy a 14 év alatti 

kiskorúval létesített szexuális kap-
csolat súlyos nemi erőszaknak mi-
nősüljön, és az elkövető ne hivat-
kozhasson enyhítő körülményként 
arra, hogy az áldozat beleegyezett. 
A szenátusban iktatott tervezet ér-
telmében ilyen esetekben 7 évtől 
12 évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtható az elkövető, és bizonyos 
jogait is elveszíti. Hasonló javas-
latot fogalmazott meg a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) is a nyár folyamán, arra 
hivatkozva, hogy a hazai bírósá-
gok nem kezelik egységesen az 
ügyeket a 14 év alatti kiskorúak-
kal létesített szexuális kapcsolat 
esetén. Akkor Bogdan Mateescu, 
a CSM elnöke Facebook-bejegyzé-
sében úgy fogalmazott, nehezen 

magyarázható, hogy 7 és 8 éves 
gyerekekkel létesített szexuális 
kapcsolat ügyében nem emeltek 
vádat arra hivatkozva, hogy az 
áldozatok beleegyeztek.

Csak kirívó esetekben vonják 
felelősségre az elkövetőt
A büntető törvénykönyv módo-
sítása valójában helyreigazíta-
ná az ilyen esetek elbírálását 
– szögezte le megkeresésünkre 
Szász Katalin, a Kovászna Me-
gyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság aligazgatója. 
Rámutatott, a jelenlegi jogsza-
bály értelmében a gyerekanyák 
esetében kiskorúakkal létesített 
szexuális kapcsolat gyanújával 
indítanak eljárást, ami szin-
tén bűncselekménynek számít, 
ám az esetek többségében az 
ügyészség, a bíróság nem viszi 
végig az eljárást. Az elkövető-
nek találnak egy „kibúvót” arra 
hivatkozva, hogy a kiskorú bele-

egyezésével történt az aktus, így 
nem is történt bűncselekmény. 
„Ritkán született ítélet ezekben 
az ügyekben, csak a kirívó ese-
tekben vonták felelősségre az 
elkövetőt, ha az áldozat nagyon 
kicsi volt, ha a tett nagyon erő-
szakos, vagy ha több elkövető 
is volt” – részletezte a szakér-
tő. Hozzátette, erőltetett az érv, 
hogy egy 14 év alatti gyerek be-
leegyezhet a szexuális kapcsolat 
létesítésébe, hiszen nincs még 
kialakult ítélőképessége, hogy 
felmérhesse, valójában mibe 
egyezett bele. A büntetőjogban 
egy 14 év alatti elkövető nem 
vonható felelősségre, mert még 
nincs kialakult ítélőképessége, 
viszont az áldozatra ezt jelenleg 
nem alkalmazzák, és hallgató-
lagosan elfogadják, hogy egy 
nyolcéves kislány „beleegyez-
het” a nemi kapcsolatba. Erre 
a módosításra szükség van, ne 
csak az elkövetőre, hanem az ál-

dozatra is legyen érvényes, hogy 
14 év alatt nincs ítélőképessége 
– szögezte le Szász Katalin.

A társadalomnak kell 
megvédenie a gyerekeket
Szomorú, hogy Romániában 
nem ritkaságszámba megy, ha-
nem társadalmi jelenség a kis-
korúakkal létesített szexuális 
kapcsolat – mondta el lapunk-
nak Antal Álmos szülész-nő-
gyógyász szakorvos. Kifejtette, 
csak Kovászna megyében éven-
te 80–100 kiskorú anya ad életet 
gyerekének. A törvényt lehet 
módosítani, de elsősorban arra 
lenne szükség, hogy a társa-
dalom megvédje a gyerekeket, 
ilyen esetek ne fordulhassanak 
elő, hiszen egy 14 év alatti kis-
lány még azzal sincs pontosan 
tisztában, miként működik a 
szervezete. Az orvos visszás-
nak tartja, hogy az igazságszol-
gáltatás bizonyos társadalmi 

kategóriák esetében másként 
alkalmazza a törvényt. A kisko-
rúval létesített nemi kapcsolat 
jelenleg is bűncselekménynek 
minősül, de például Háromszé-
ken egyetlen gyerekanya ügye 
sem jutott el a bíróságig, nem 
emeltek vádat az elkövető el-
len, mert a felek „kibékültek”. 
Ezek az ügyek a kivizsgálás sza-
kaszában „elakadnak”, holott 
fontos lenne, hogy legyen vala-
milyen következmény, hogy ez 
a „gyakorlat” visszaszoruljon. 
Egy 14 évnél kisebb gyerek még 
nem is érti, mi történik vele, 
nem mondhatjuk, hogy „be-
leegyezett” az aktusba. „Elfo-
gadhatatlan, hogy egy 14 éves 
gyerek háziorvosi küldőpa-
pírral érkezik a nőgyógyászati 
rendelőbe, mert egy éve pró-
bálkoznak, és még nem esett 
teherbe. Ilyenkor nem tehetünk 
mást, mint elmagyarázzuk neki 
és a szüleinek, hogy elér a gye-
rekvállalás, még nőnie kell, idő 
kell arra, hogy az anyaságra ki-
fejlődjön a szervezete” – mond-
ta Antal Álmos. Hozzátette, 
azokban a csoportokban, ahol 
elfogadott a kiskorúakkal léte-
sített szexuális kapcsolat, nem 
minden esetben célravezető, 
ha évekre bebörtönözik az el-
követőt, de az is fontos lenne, 
hogy minden esetben feleljen 
valamilyen módon a tettéért. 
Szerinte arra is közpolitikát kell 
kidolgozni, hogy ne lehessen 
a szülők megélhetési forrása a 
gyerekpénz. „A megelőzésre, 
a nevelésre, a felvilágosításra 
kell nagyobb hangsúlyt fektetni, 
védőnőhálózatot működtetni, 
hogy a gyerekekre szakember 
vigyázzon” – sorolta az orvos.

Súlyos nemi erőszaknak minősülne a kiskorúval létesített szexuális kapcsolat
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