
Felvázoltuk egy központi kivizsgáló és módszertani intézet létesítésének ter
vét. Ez az intézet végezné az elítéltek diagnosztizálását, meghatározott típusba 
sorolását, a nevelési célok és a módszerek kiválasztását és a megvizsgált szemé
lyeknek a megfelelő bv. intézetbe irányítását.

Kulcsszerepet szánunk ennek az intézetnek a differenciálási rendszer kiépü
lésében és működésében, de ahhoz, hogy létrehozhassuk, a feltételek lényeges ja
vulására van szükség. Hogy ez az intézet és az egész differenciálási rendszer 
működjön, el kell végezni azokat a feladatokat, amelyekre már utaltam: az elítél
tek csoportosítási metodikájának kidolgozását, a nevelési módszerek folyamatos 
továbbfejlesztését és az intézményhálózat differenciálását. Van tehát célja és ér
telme a büntetésvégrehajtás differenciálásával való foglalkozásnak.

A konferenciától azt várom, hogy támogatja a szakmában és a büntetésvég
rehajtásnál a témával való foglalkozást: fejleszti az elméleti munkát, erősíti a le
hetőségek megteremtésének kutatását, segít létrehozni egy olyan készültségi fo
kot, amely adandó alkalommal lehetővé teszi a gyakorlati előrehaladás lépései
nek gyors megtételét.

Dr. V ígh József korreferátuma

Nagy Figyelemmel hallgattam Nagy Tibor vezérőrnagy elvtárs előadását és 
hasonló érdeklődéssel tanulmányoztam az e témakörben készített előterjesztést. 
Ez kitűnő áttekintést nyújt a differenciálás és individualizálás elméleti kérdései
ről, fejlődéséről, gyakorlati megvalósíthatóságának problémáiról, valamint a ha
zai differenciálás rendszeréről és gondjairól.

Elismerést érdemel maga a tény, hogy a Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnoksága napirendre tűzte a téma megvitatását, hogy elméleti konferenciát 
rendezett a büntetésvégrehajtás vezetői és a kérdés egyéb szakemberei számára. 
Ha arra gondolunk, hogy két évtizeddel ezelőtt a büntetésvégrehajtás központi 
kérdése az őrzés, az eredményes gazdálkodás és az ehhez fűződő érdekek biztosí
tása volt, akkor megelégedéssel kell nyugtáznunk azt a fejlődést, ami a büntetés
végrehajtásban ez idő alatt bekövetkezett. Az őrzés és a gazdálkodás természete
sen változatlanul fontos feladatai a büntetésvégrehajtásnak, de nyilvánvalóan a 
nevelés, a személyiségformálás, a reszocializáció, a hatékonyság problémái ma 
már az uralkodó problémák. Néhány évvel ezelőtt a büntetésvégrehajtás kidol
gozta nevelési koncepcióját, most pedig a differenciálás, az individualizálás te
rén tesz jelentős lépést előre.

Vannak olyan szakemberek, akik lekicsinylő megjegyzéseket tesznek az 
ilyen elméleti konferenciákra. A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok között és a 
tudomány, a kriminálpedagógia fejlettségének mai szintjén, szerintük, nincs sok 
értelme az ilyen vitáknak. Ez a szkepticizmus némileg jogosult, mert egyfelől 
gyakori, hogy tudományosan bizonyított, alapvető igényeket sem tudunk a szű
kös gazdasági lehetőségek miatt kielégíteni, másfelől az egymástól eltérő, illető
leg egymásnak ellentmondó elméleti tételek még további kutatásra, vertifikálásra 
szorulnak. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartom az elméleti vitákat, mert az 
elmélet által kimunkált optimum megvalósításához kell keresnünk és megterem
tenünk a lehetőségeket.

Gyakran szoktam hangoztatni, hogy elméleti tételeinket két szinten kell 
megfogalmaznunk. Az egyik szint a tiszta elmélet szintje, ami hosszú távon előre 
mutat, s mint iránytű szolgál a gyakorlati cselekvés vezérfonalául. A másik szint,
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azoknak a konkrét elméleti állásfoglalásoknak a szintje, amelyek már a közeljö
vőben megvalósithatók, mert számolnak a jelen feltételeivel és megteremthetők 
hozzá a lehetőségek. Ha azt akarjuk, hogy a szabadságvesztés-büntetés hatéko
nyabb legyen, tisztáznunk kell a különböző elméleti kérdéseket. Ezért örültem én 
e konferencia megrendezésének.

A büntetés hatékonysága körében végzett kutatások azt igazolják, hogy a 
büntetésvégrehajtás eredményessége jelentős mértékben függ a felelősségre vo
nás előző szakaszainak a hatékonyságától. Megnehezíti a büntetésvégrehajtás ha
tékonyságát, ha pl. a kiszabott büntetés alkalmatlan a preventív célok elérésére. 
Teoretikusan szólva, csak igazságos jogon alapuló igazságos ítélet teremt kedve
ző alapot az eredményes végrehajtáshoz. Messze vezetne, ha most elkezdenénk 
vizsgálni az igazságos jog és az igazságos ítélet elméleti kritériumait, s még in
kább annak vizsgálata, hogy ezek a kritériumok mennyire találhatók meg bünte
tő törvénykönyvünk rendelkezéseiben és a hazai ítélkezés gyakorlatában. Ezért a 
differenciálás és az individualizálás kérdéseire szorítkozunk.

Az előadás és az írásos előterjesztés nagyon helyesen állapítja meg, hogy a 
büntetésvégrehajtás felelősséggel tartozik az elítélt személyek sorsáért. Dicséret 
illeti a bv-t, hogy vállalja ezt a felelősséget, holott a büntetésvégrehajtási intézet
ben eltöltendő idő hosszát nem az intézet neveléssel foglalkozó szakemberei, ha
nem a bíróság határozza meg. A korábbi időszakokban jogos volt bizonyos fenn
tartás a börtönökkel szemben. Úgy vélem, a bölcs bíró és a buta smasszer szem- 
beállítása ma már talaját vesztette hazánkban. A büntetésvégrehajtási intézetek
ben egyre több a jól képzett, hivatását szerető szakember, akiket az elítéltekkel 
kapcsolatos döntések meghozatalában szélesebb hatáskörhöz kellene juttatni. Itt 
is az a helyes megoldás, mint másutt, hogy az ügyekben a leginkább járatos szak
emberek döntsenek.

Az előterjesztés elsősorban gyakorlati oldalról veti fel az elítéltek átnevelhe- 
tőségének a kérdését. Arra a megállapításra jut, „hogy a börtönbe kerülő szemé
lyek nagy részénél a társadalmi reintegrálás a legnagyobb erőfeszítés ellenére is 
kudarcra van ítélve”. Szerintem ez a megállapítás a valós helyzetet tükrözi. Te
kintettel azonban arra, hogy elméleti konferencián vagyunk, hadd egészítsem ki 
e megállapítást azzal, hogy elméletileg minden elítélt átnevelhető három alapve
tő faktor függvényében, nevezetesen: az elítélt személyiségének, az alkalmazott 
nevelési eszközöknek és módszereknek és a nevelési időnek a függvényében. 
Gondolom, a büntetésvégrehajtás gyakorlati szakembereinek a többsége is egyet
ért ezzel a megállapítással.

Ha a gyakorlatban az elítéltek nagy részét mégsem sikerül reintegrálni, átne
velni, ez azt jelenti, hogy a három feltétel közül valamelyik, vagy több is, alkal
matlan erre. Lehet, hogy az elítélt idegrendszeri fogyatékosságánál, betegségénél 
fogva alkalmatlan a társadalmi adaptációra. Lehet, hogy az alkalmazott nevelési 
eszköz hasznavehetetlen az átnevelésre általában, vagy az individuum viszonyá
ban konkrétan. De az is lehet, hogy a nevelési időtartam nem megfelelő, mert 
például nincs elegendő idő a kialakulóban lévő helyes feltételes reflexek megszi
lárdítására.

Az előadás nagyon helyesen abból indult ki, hogy az elítéltek biológiai, pszi
chológiai, szociológiai, kriminológiai stb. tényezők alapján különböznek egymás
tól, s hogy ezeknek a különbségeknek megfelelően csoportosíthatók. Amilyen 
egyszerű és igaz ez a megállapítás, olyan egyszerű és logikus az a következtetés 
is, hogy az elítéltekkel való bánásmód sem lehet egységes, az alapvető különbsé
gek miatt differenciált bánásmódra van szükség. Természetesen a differenciálás 
és az individualizálás nem korlátozódhat a büntetésvégrehajtásra, hanem érvé
nyesülniük kell a büntető felelősségre vonás egész folyamatában, az ítélkezésben, 
a tárgyalás és a vizsgálat során, sőt a jogalkotásban is.

12



Lenin ugyan azt mondta, hogy törvényesség nem lehet más Kazányban mint 
Kalugában, de ez inkább úgy értendő, hogy Kazányban is és Kalugában is fele
lősségre kell vonni mindenkit, aki megsérti a hatályos jogot. A felelősségre vo
násnak azonban nem szabad figyelmen kívül hagynia a jogsértők személyiségé
ben és életkörülményeiben megnyilvánuló lényeges különbségeket. Ismételten 
hangsúlyozom, hogy csak a megfelelően differenciált és individualizált ítélet le
het a hatékony büntetésvégrehajtás alapja.

Az egyes büntető törvénykönyvek nem adnak elég lehetőséget a büntetésvég
rehajtás differenciálásra. Ilyen a mi Btk-nk is. A jogalkotó nem bízza a büntetés
végrehajtásra, de még a bíróságra sem az elítéltek kategorizálását. Előírja, hogy 
kiket kell fegyházra, börtönre és fogházra ítélni. A bíró felelőssége az elítélt sor
sáért komolyabb lenne, ha a bíró a büntetés kiszabásában nagyobb diszkrecioná
lis jogkörrel bírna, ha szélesebb lehetősége lenne pl. a büntetési nem megválasz
tásában.

Hatályos jogunk jelentős lépést tett e téren is előre. A korábbi Btk. az általa 
bűncselekménnyé nyilvánított 188-féle bűncselekményből 172-re, azaz 91%-ra írt 
elő szabadságvesztés-büntetést. A fennmaradó 9%-ból 5%-ban volt lehetőség sza
badságvesztés és javítómunka vagylagos alkalmazására, és csak 4%-ban nem volt 
alkalmazható szabadságvesztés. Jelenleg a hatályos Btk. csupán 68%-ban ír elő 
kötelezően szabadságvesztés-büntetést, s már 28%-nál lehetséges 1 éven aluli sza
badságvesztés, pénzbüntetés és javítómunka vagylagos alkalmazása. A szabad
ságvesztés nélküli 4%-os kategória változatlan maradt. Megjegyzendő, hogy a 
végrehajtható szabadságvesztés-büntetés az elítéltek mintegy egynegyedénél rea
lizálódik.

Lényeges változást hozott a 70-es évek jogalkotása az elítéltek differenciálá
sa terén azzal, hogy bevezette a szigorított őrizet intézményét. Ezt az intézményt, 
a többszörös visszaesők, vagy más néven megrögzött bűnözők reszocializációját 
elősegíteni hivatott ítélkezési és büntetésvégrehajtási formát sokan bírálták a be
vezetésekor, és bírálják ma is (lásd pl. a Jogpolitika c. folyóiratban zajló vitát!). 
E jogintézmény értékelése eltérő, sőt lehet mondani, ellentétes. A szigorított őri
zet a maga megjelenési formájában valóban vitatható, de a relatíve határozatlan 
tartamú szabadságvesztés mint elv, szerintem követendő, csak megfelelő formát 
kell hozzá találni.

Az a megoldás, hogy először elítéljük a megrögzött bűnelkövetőt a tett sú
lyának megfelelően határozott tartamú szabadságvesztésre, majd hozzáadunk 
még kettőtől öt évig terjedő relatíve határozatlan szabadságvesztést azért, mert ő 
megrögzött bűnöző, nem tekinthető szerencsésnek. A relatíve határozatlan tarta
mú büntetés analóg a feltételes szabadon bocsátással, azzal a különbséggel, hogy 
nem a büntetés egyharmadát, egynegyedét vagy egyötödét engedik el, hanem ép
pen egyharmad vagy egynegyed idő letöltése után szabadulhat a büntetésvég
rehajtási intézetben tanúsított és szabadulása után várható magatartásától függő
en. így képzelhetők el pl. 2-től 8 évig, 3-tól 10 évig terjedő büntetések. Ez esetben 
nem kellene siránkoznunk a kettős büntetés miatt, és nem kellene erőlködnünk a 
büntetések és az intézkedések elvi elhatárolásán.

A relatíve határozatlan szabadságvesztésnek — konkrét formájában a szigo
rított őrizetnek — azért van kiemelkedő jelentősége, mert az elítéltek között azok 
társadalomra veszélyességének foka szerint differenciál, vagyis az ítélkezés során 
figyelembe veszi az elkövető személyiségét, múltbeli cselekvéseit, egész életúját. 
Ez az értékelés kiindulópontja lehet a hatékony nevelési eszközök megválasztásá
nak.

Az előterjesztés behatóan vizsgálja a differenciálás és az individualizálás fo
galmát. Helyesen állapítja meg, hogy a két fogalom nem helyettesítheti egymást, 
mint egynémely szakirodalomban. A differenciálás a büntetésvégrehajtásban azt
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jelenti, hogy az elítéltpopulációt megkülönböztető ismérvek segítségével megkö
zelítően homogén csoportokra osztjuk. Az individualizálás pedig az elítélt sajá
tosságaihoz igazodó nevelési eszközök kiválasztását jelenti.

A differenciálás leggyakrabban használt ismérvei: a nem, a kor, az elköve
tett bűncselekmény, a büntetés súlya, a szabadságvesztés időtartama, az elítélt 
személyiségének állapota, társadalmi veszélyességének foka stb. Ezek az ismér
vek természetesen gyakran átfedik egymást.

A differenciálást típusalkotásként is felfoghatjuk, amikor azonos típusú el
ítéltcsoportokat alakítunk ki. A legtöbb gondot a személyiségtipológia okozza. 
A társadalomra veszélyesség különböző fokozatainak elméleti elhatárolása és az 
elítéltek besorolása még további kutatómunkát igényel. E tekintetben nagyon 
fontos az elkövető múltbeli viselkedésének tanulmányozása, az elkövetett bűn- 
cselekmény okainak vizsgálata, mert pl. az azonos szabadságvesztésre ítéltek ka
tegóriáján belül lényeges különbségeket lehet találni az elkövetők személyiségé
ben, társadalomra veszélyességében.

Napjainkban a szakemberek egy része — különösen a nyugati országokban 
— megkérdőjelezi a differenciálás és az individuális nevelés létjogosultságát. Ez 
az elmúlt évek negatív tapasztalataira vezethető vissza. A fejlett kapitalista orszá
gok büntetésvégrehajtásában az ötvenes és a hatvanas években általánossá vált 
az a felfogás, hogy az elítéltek számára különböző pszichiátriai programokat kell 
szervezni az elítéltek kezelése, rehabilitációja érdekében. Ezek a programok nem 
hozták meg a várt eredményt, sem a bűnözés, sem a visszaesés nem csökkent.

A 70-es években már a treatment ideológia, a rehabilitációs ideológia csőd
jéről kezdtek beszélni, s kétségbe vonták, hogy az elítélt bármilyen eszköz révén 
megjavítható. A büntetési célok között így a speciális preventív célok háttérbe 
szorultak, s egyre inkább a visszatartás, a generális prevenció vált követendő ítél
kezési, igazságszolgáltatási elvvé. A büntetőjogban a régi büntetőjogi elvek újra 
szerephez jutottak, s egy neoklasszikus irányzat címen szembefordultak az elítél
tekkel törődni kívánó bűnügyi szemlélettel.

A szocialista országok bűnügyi szemléletét alig érintette a kapitalista orszá
gok büntetőjogi válsága. A szakemberek túlnyomó többsége nálunk ma is azt 
vallja, hogy növelni kell a szabadságelvonással nem járó büntetések arányát, s 
akiket mégis szabadságvesztésre kényszerülünk ítélni, azok számára, azok reszo- 
cializálása érdekében alkalmazni kell a kriminálpedagógia, a kriminálpszicholó- 
gia és a kriminálszociológia minden vívmányát. Azaz megfelelő eszközöket és 
mennyiségű időt kell biztosítani az elítéltek átneveléséhez. Arra kell töreked
nünk, hogy az elméletileg megalkotott típusok elkülönítéséhez megteremtsük a 
személyi és tárgyi feltételeket. Vagyis szorgalmaznunk kell azoknak a differenciá
lási elveknek az alkalmazását, amelyekhez már ma megvannak, illetve amelyek
hez a közeljövőben megteremthetők a szükséges gazdasági feltételek.

Dr. Nagy Ferenc korreferátuma

Elöljáróban annyit, hogy a következő témakörökről szeretnék szólni: rövi
den a differenciálás előzményeiről, ezt követően egyes fogalmi kérdésekről, az
tán kitérnék néhány végrehajtási, intézeti formákkal, módszerekkel, problémák
kal kapcsolatos témakörre, majd említést tennék bizonyos korlátokról, akadá
lyokról a büntetésvégrehajtás differenciálása szempontjából.
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