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A közterek erőszaktevői
Garázdaság a mindennapokban
Napi gyakorisággal fordul elő, hogy megyénk valamely településén erőszakos úton „rendezik le
nézeteltéréseiket” egymás között a haragosok.
Az is megtörténik, hogy alkoholtól felbátorodott fiatalok szórakozóhelyen törnek-zúznak mindent ami
az útjukba kerül. Alkalmanként egy-egy futballmérkőzés alatt a lelátó berendezési tárgyait próbálják
meg „ átrendezni”, vagy az ellendrukkerekkel „vívnak ki-kit győz le” külön meccset.
Az erőszak, az agresszivitás jelen van a bűnözés teljes vertikumában, sőt egyre inkább a társadalmi
érintkezés során vitát eldöntő elsődleges eszközként alkalmazzák.
A közterek békéje, az emberek nyugalmának biztosítása fontos társadalmi érdek, ezért szükséges
fellépni a garázda személyekkel szemben.
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Mit mond a jog?
A jogi szabályozás szerint akkor minősül bűncselekménynek a garázdaság ha a cselekmény kihívóan
közösségellenes, erőszakos és alkalmas arra, hogy másokban riadalmat vagy megbotránkozást keltsen.
Ez azt jelenti, hogy a rendbontó személy a társadalmi együttélés szabályait sérti meg, az általánosan
elfogadott normákat felrúgva.
Az erőszakos jelleg megállapítható, ha az elkövető más személynek sérülést okoz, vagy megrongál
valamely vagyontárgyat.
Ily módon a garázda elkövethet más bűncselekményt is, ami az okozott sérülés súlyosságától függően
a súlyos testi sértés, vagy kárértéktől függően rongálás is lehet. Természetesen ilyen esetben
súlyosabb büntetésre számíthat.
A minősítő körülmények esetében a büntetési tétel tovább emelkedik. Ilyen a csoportosan történő
elkövetés, ami három vagy több elkövetőt jelent. Ide tartozik amikor a köznyugalmat súlyosan
megzavarják, vagyis nagyobb tömeg, például egy község lakóinak nyugalma szenved csorbát. Az is
minősítő tényező amikor fegyveresen, felfegyverkezve, vagy nyilvános rendezvényen történik a
garázdaság.
A jogos védelem és a garázdaság
A garázdaság leginkább egymással valamely okból szembekerülő személyek között zajlik, és
verekedésben nyilvánulhat meg.
Felmerül a kérdés mikor illeti meg, és mikor nem a résztvevő feleket a büntetlenséget biztosító jogos
védelemi helyzet?
- Nem jogos védelem a kiprovokált szituáció. Például valaki azért, hogy leszámoljon
haragosával kierőszakolja, hogy az illető neki támadjon, és úgy tűnjön mások előtt mint
védekező fél.
- Az sem amikor a szemben állók mindegyike jogtalanul cselekszik, amikor kölcsönös
beszólások után összeverekednek a felek. Annak már nincs jelentősége ki kezdte el, ki ütött
elsőnek, mindenki gyanúsított lesz.
- A jogos védelmi helyzet addig tarthat, amíg a jogtalan támadás, ha a támadó felhagy tettével
nem szabad bántalmazni.
- Továbbá nem áll fenn a verbális becsületsértés esetén sem, amikor csak szidalmazás történik
és bántalmazás elmarad. Ilyen esetben nem vehetünk elégtételt öklünkkel.
Figyelem!
A megelőzés érdekében ne alkalmazzon erőszakot, ne menjen bele provokálás ellenére sem olyan
szituációba, melynek tettlegesség a kimenetele. Maradjon a jogszerűség oldalán, ha lehetősége van rá
hívja a hatóságot, kérje intézkedésüket. Természetesen halasztást nem tűrő esetben, ha támadás érte a
védekezés joga megilleti, és a törvényi feltételeket betartva megvédheti magát.
Amikor kívül állóként tanúja egy garázda cselekménynek állampolgári joga és egyben kötelessége,
hogy értesítse a rendőrséget, és megadja a birtokában lévő információkat.
Amennyiben további információra van szüksége keressen bennünket, állunk a rendelkezésére.
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