
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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Már több alkalommal elhangzott az az idézet, mely szerint az egyenlőtlenek
kel szembeni egyenlő elbánás maga a legnagyobb egyenlőtlenség. Ez az elv 
Arisztotelésztől ered, és az ókorra nyúlik vissza. A jogba, a büntetésvégrehajtásba 
a XIX. században hatolt be, mikor is Wahlberg 1869-ben megírta alapvető fon
tosságú művét az individualizáció témaköréről. Ettől kezdődően szokás használ
ni az individualizáció kifejezést magyarított formában — nem túl szerencsés for
dításban — egyéniesítés néven. A differenciálás gyakorlata szintén a XIX. szá
zadhoz köthető. Gondoljunk az ez idő tájt kialakuló végrehajtási rendszerekre. 
1842 óta alkalmazták a pentonvillei intézetben azt a progresszív angol rendszert, 
amely lehetővé tette az elítéltek bizonyos szempontú elkülönítését, illetve a sza
bad életbe való folyamatos előkészítését. Aztán 1851-től Croftons ír rendszere 
még inkább élt a differenciálás eszközével.

Az előző előadásokban több kifejezés hangzott el a konferencia témakörére 
vonatkozóan azonos vagy hasonló tartalommal, hogy csak néhányat említsek: 
differenciálás, individualizáció, típusba sorolás, kategorizálás, csoportosítás, és 
így tovább. Felvetődik a kérdés: mit fednek ezek a fogalmak, hogy néz ki ezen 
kategóriák egymáshoz való viszonya a büntetésvégrehajtás összrendszerén belül. 
Nézetem szerint a büntetésvégrehajtáson belül az előbb említett fogalmak három 
lényeges elem köré tömöríthetőek. Egyrészt az elítéltek osztályozása, csoportosí
tása, kategorizálása, típusba sorolása, másrészt a büntetésvégrehajtási intézetek 
differenciálása, specializálása, harmadrészt pedig az egyéniesített nevelés vagy 
individualizált kezelés köre. Egyébként a kezelés a büntetésvégrehajtáson belül 
elsősorban nem orvosi terminológiaként használatos, hanem mint a pedagógiai 
ráhatásnak és az orvosi terápikus, pszichológiai jellegű beavatkozásnak a gyűjtő- 
kategóriája.

A fogalmi kérdések tisztázása mellett feltétlenül hangsúlyoznám, hogy az 
említett három összetevő egymással összefüggő és összehangolt gyakorlatára van 
szükség. Nevezetesen az elítéltek megfelelő osztályozása előfeltétele az eredmé
nyes egyéniesített nevelésnek, kezelésnek, mindez pedig csak differenciált, egyé
niesített büntetésvégrehajtási intézetben, végrehajtási formákban végezhető.

Az egyes végrehajtási, intézeti formákkal kapcsolatban csak meghatározott 
témákat ragadnék ki. Például, ami az előzetes letartóztatást illeti a differenciálás 
szempontjából, már a szabályok síkján korrekcióra lenne szükség. A hatóságok
nak ugyanis túl tág tere nyílik elrendelésére. Hallottuk, hogy most már nem any- 
nyira szabadságvesztés-centrikus a magyar büntetőjog. Ezt az állítást nem igazol
ja a valóság. A hatályos Btk. különös részében több mint 500 különös részi 
tényállás van, ebből 11 a kizárólag pénzbüntetéssel fenyegetett szankció, és 86 az 
alternatív, tehát szabadságvesztéssel is fenyegetett büntetési tétel. Visszatérve az 
előzetes letartóztatásra, elrendelésének általános feltétele az, hogy az elkövető 
szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt kövessen el. A több mint 500 külö
nös részi tényállás majdnem mindegyikénél alkalmazható tehát az előzetes letar
tóztatás. Megítélésem szerint itt differenciálni kellene. Az előzetes letartóztatás 
lehetőségét csak a kizárólagosan szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények
nél, illetőleg a meghatározott időtartamot elért, például egy év fölötti szabadság
vesztés-büntetéssel fenyegetett deliktumoknál kellene megadni.

A letartóztatás foganatosításával kapcsolatban az a fő problémám, hogy az 
előzetesen letartóztatottat azonos, illetve hasonló előnyök-hátrányok érhetik, 
érik, mint a már jogerős elítéltet. Felmerül a kérdés, hogy a 20 napi magánelzárás 
miatti hátrány hogy egyeztethető össze azzal az előírással, mely szerint a letartóz
tatott a védekezésre való felkészülésben nem korlátozható.

A másik probléma a letartóztatással kapcsolatban az, hogy amennyiben 
hosszabb ideig tart, felvetődik a reszocializáció kérdése, hisz a szabadságvesztés 
jogerős elítélésénél a cél a reszocializáció. No már most, az előzetes letartóztatás-
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nak nem lehet előrehozott büntetési jellege, az ártatlanság vélelméből kifolyóan 
nem lehet velük szemben büntetési célokat érvényesíteni. Ha viszont a letartózta
tottat hosszú ideig kiragadják környezetéből, ha akarjuk, ha nem: deszocializáló- 
dik. A hátrányokat pedig nincs ami ellensúlyozza. A magam részéről az egy évet 
meghaladó fogvatartásokat tartom egyértelműen problematikusnak. 1981 és 1984 
között a Legfelsőbb Bíróságon az egy éven túli fogvatartottak száma az ötszörö
sére emelkedett. Az a törvényi intenció, miszerint az előzetes letartóztatás a lehe
tő legrövidebb ideig tartson, kicsit kérdéses lesz a gyakorlattal való összevetés
ben. Az egy éven túli letartóztatás egyáltalán nem mondható a lehető legrövi
debb időnek.

Másik fontos témakör a megfigyelő — beutaló — intézetek problémája. 
A Nagy Tibor elvtárs által jelzett tervet, a központi kivizsgáló intézet létrehozásá
ra vonatkozó javaslatot messzemenően támogatom, kivitelezésre érdemesnek íté
lem. Az elítéltekkel kapcsolatos osztályozási problémák megoldásának ugyanis 
egyik sikert ígérő útja lehet. Idő hiányában a külföldi megoldásokból csak a 
francia példát említeném. A Párizstól 15 km-re fekvő Fresnesben 1950 óta műkö
dik egy országos központi orientációs központ. Az elítélteket, illetve a bűncselek
ményeket itt központilag nyilvántartják.

Ami a felmérést illeti, a központban két periódus különíthető el. Az egyik 
periódus, az ún. megfigyelési időszak, 45 napig tart. Vagyis 5-6 héten keresztül 
rendszeresen megfigyelik az elítélteket. Ezt követi a második periódus, az ún. ki
vizsgálási időszak. Ritmikus rendben havonta 40 elítéltet vizsgálnak meg szoma
tikus, pszichológiai, pszichiátriai, pszichotechnikai szempontból, és az osztályo
zási bizottság az eredmények alapján 15 naponként dönt: melyik intézetbe kerül
jön az elítélt. A szakszemélyzet összetétele — inkább az érdekesség kedvéért — a 
következő: 1 szolgálatvezető, 4 nevelő, 2 pszichológus, 3 pszichiáter orvos, 1 álta
lános orvos. Ők figyelik meg, vizsgálják ki az évente közel 500 elítéltet, mielőtt 
beutalnák őket az egyes intézetekbe. Ez a francia példa több nyugat-európai or
szág számára modellként szolgál.

A rövid tartamú szabadságvesztés, illetőleg a félszabad jellegű végrehajtási 
intézetek is megérnek néhány szót. Csaknem valamennyi állam elítéli Európában 
a rövid tartamú szabadságvesztést, a gyakorlatban azonban sokszor alkalmazzák. 
Az utóbbi időszakban az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kriminálpolitikailag ta
lán legfejlettebb államokban, például a skandináv országokban, kifejezetten elő
térbe állították a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetést. Elenyésző számban 
alkalmazzák a hosszú időtartamú (értik ezen a két év feletti) szabadságvesztés
büntetéseket. Nagyon egyszerűen indokolják a dolgot. A rövid tartamú szabad
ságvesztés kevésbé káros, mint a hosszú tartamú. Kérdés: mi tekinthető rövid 
időtartamnak? A külföldi, főként nyugati országok a hat hónap alatti büntetése
ket tekintik rövid tartamúnak, a szocialista országok vagy egy évet, vagy hat hó
napot. Én a hat hónap mellett foglalok állást.

A rövid tartamú szabadságvesztés-büntetéssel szorosan összefügg a félsza
bad intézmények kérdése. Több országban hosszú múltra tekint vissza ez a végre
hajtási forma. Két végrehajtási megoldás létezik: a hétvégi, illetőleg az éjszakai. 
Kifejezetten a rövid tartamú büntetéseknél alkalmazzák, illetőleg akkor, ha a hát- 
relévő büntetési tartam nem haladja meg a három hónapot. A franciáknál létezik 
a sémi liberté kifejezetten félszabad intézménye, ahol az elítélt intézeten kívül 
folytathatja korábban megkezdett munkáját, tanulmányait és a szünet- illetve pi
henőidejét tölti a büntetésvégrehajtási intézetben.

Érdemes megemlíteni még a svájci példát, ahol a rövid tartamú szabadság- 
vesztésnél három megoldást vezettek be. Az úgynevezett napi végrehajtást a 14 
napig terjedő szabadságvesztésnél, és a félfogságot, illetőleg a félszabad végre
hajtást az egy hónapig terjedő szabadságvesztésnél. Az előbbi ünnepnapi, hétvé-
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gi elzárást jelent, az utóbbi pedig a francia példánál említett vonást, nevezetesen, 
hogy az elítélt megkezdett munkáját, tanulmányait intézeten kívül is folytathatja.

Sokan vitatják a rövid tartamú szabadságvesztés nevelő hatását. Máig nem 
ismeretes pontosan, hogy van-e az ilyen szabadságvesztésnek nevelő, reszociali
záló, illetőleg jótékony sokkhatása. Nyilvánvalóan a kriminológiai vizsgálatok 
eredményei lennének e vitában meggyőző bizonyítékok. De se külföldön, se Ma
gyarországon nem végeztek ilyen szisztematikus meggyőző vizsgálatot. Ennek 
hiányában csak azt állapíthatjuk meg, hogy a rövid tartamú szabadságvesztés té
makörében az utolsó szót még nem mondták ki.

A hosszabb tartamú szabadságvesztésnél (melyen a magam részéről a két év 
fölötti időtartamot értem) nevelésorientált és felügyeletorientált formák között 
tennék különbséget. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy jobb eredmények szü
letnek a nevelésorientált intézetekben, ahol kedvezőbb az atmoszféra, ahol önte
vékenység dívik, ahol a dicséretekre és nem a fenyítésekre helyezik a hangsúlyt. 
Elhibázott minden törekvés, amely kizárólag a szabadságvesztés meghosszabbí
tásával, a szigor fokozásával kíván célt érni.

Szeretnék egy olyan végrehajtási, intézeti típusról szólni, amely egyik formá
ba se sorolható be igazán, nevezetesen az egyes külföldi országban alkalmazott 
szociálterápiai intézetekről. Ezeket az intézeteket azért hozták létre, mert vannak 
olyan bűnelkövetők, akik a hagyományos büntetésvégrehajtás eszköztárával nem 
befolyásolhatók. A szociálterápia Dániából és Hollandiából indult. Az 1933-ban 
életbe lépett dán btk. lehetővé tette az ún. problematikus bűnözők speciális neve
lését, kezelését és ennek nyomán 1935-ben Georg Stürup pszichiáter vezetésével 
létrejött a még ma is nagyon híres herstedvesteri intézet. Ugyancsak igen ismer
tek a holland intézetek, főleg az utrechti Van dér Hoeven Klinika, ahol speciális 
módszerekkel kezelik a problematikus elítélteket.

Az NSZK törvényi megoldását idézném arra vonatkozóan, hogy kik helyez
hetők el ilyen speciális intézetekben. Négy elkövetői kör utalható be. Először az 
olyan visszaesők, akik zavart személyiségfejlődésűek és legalább 2 évi szabadság- 
vesztésre ítéltettek. Másodszor a szexuális bűnözők, harmadszor a 27 év alatti 
fiatal felnőttek, akiknél fennáll a veszély, hogy megrögzött bűnelkövetőkké vál
nak. Negyedszer azok, akiknél korlátozott beszámíthatóságot vagy beszámítha- 
tatlanságot állapítanak meg, mert az eredményes kezelés feltételei ezekben az in
tézetekben jobbak. E szociálterápiai intézetek funkcióképessége függ a minden
kori vezető személyétől, továbbá, hogy élesen elválasztják-e a többi intézettől 
meg szervezettől és attól, hogy fenyegeti-e a terápiát külső politikai befolyásolás.

Ezek a szociálterápiai intézetek, noha komoly személyi és dologi kiadást igé
nyelnek, működnek a treatment ideológia, a kezelés ideológia krízise ellenére is. 
Ma a herstedvesteri dán intézet speciális börtön, ahol 3-5 hónapig foglalkoznak a 
szociálisan károsodott, zavart elkövetőkkel, hogy alkalmassá tegyék őket a nor
mál végrehajtás számára. E szociálterápiai intézetek nem csupán speciális mód
szertant dolgoznak ki, hanem hozzájárulnak a hagyományos büntetésvégrehajtás 
szerkezeti struktúrájának a megváltozásához is. Ezekben az intézetekben cseké
lyebbek a feszültségek, jóval kisebb arányban fordulnak elő öngyilkossági kísér
letek és egyéb rendbontások, az emberközi kommunikáció mértéke is megfele
lőbb itt, mint a hagyományos intézetekben. Bár a szociálterápia a büntetésvégre
hajtás értelmes alternatívája, még a nálunk jóval fejlettebb, anyagilag előnyösebb 
helyzetben lévő államok is csak elítéltjeik 1-10%-át tudják ilyen intézetekben el
helyezni.

A végrehajtási, intézeti formák, módszerek áttekintése után a fokozatosság 
problémájáról szeretnék röviden szólni. Ismert dolog, hogy hazánkban három 
végrehajtási fokozatba utalják a bűnelkövetőket. Elsősorban az elkövetett tett 
alapján kerülnek a bűnelkövetők ezekbe a fokozatokba. Nem tartom mindenkor
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szerencsésnek, hogy az emberölés elkövetői eleve fegyházfokozatba kerülnek. 
Hiszen lehet előre kitervelten embert ölni, lehet a jogos védelem határát túllépve 
embert ölni, és lehet konfliktushelyzetben embert ölni. Véleményem szerint a 
fokozatosság kérdése felülvizsgálatra szorul. Az elítéltek mozgását az egyes foko
zatok között, illetve áthelyezését más fokozatba szélesebb körben kellene biztosí
tani.

Végezetül szeretnék a büntetésvégrehajtás korlátáiról, akadályairól szólni; 
gondolok itt a prizonizáció és a túltelítettség témakörére. A prizonizáció fogal
mának (amit egyébként az amerikai Donald Clemmer 1958-ban vezetett be) nincs 
egységes értelmezése. Lényege egy negatív szocializációs folyamat, amelyben a 
börtönélet értékeihez, normáihoz igazodik az elítélt. Kiemelném Wheeler megfi
gyelését, aki szerint a prizonizációs folyamat „U” alakú formát követ, hiszen az 
őrizeti idő közepe táján a legmagasabb a prizonizáció. A külvilág hatásai ekkor 
érik legkevésbé az elítéltet, a börtönélet negatív normái pedig ekkor kötik a leg
jobban. A forma azért „U” alakú, mert fokozatosan előrehaladó folyamatról van 
szó, ahogy a szabadulás ideje következik, úgy fordul el a fogvatartott elítélttársai
tól. Akinek nincs intézeten kívüli kapcsolata, annál a legerősebb az ún. prizoni
záció. A hazai szakirodalom kezdi a börtönadaptáció és a visszaesés kapcsolatát 
vizsgálni. A börtönadaptáció nem azonosítható teljesen a prizonizációval, hisz a 
börtönhöz való pozitív és negatív alkalmazkodást egyaránt magába foglalja. 
A prizonizáció negatív alkalmazkodást jelent. Ezt a differenciálás szempontjából 
is figyelembe kell venni. A szocializáció erősítése, a külvilág pozitív tényei a pri
zonizáció ellen hatnak, tehát reszocializáló szerepük van.

A másik akadály, amiről már Nagy Tibor elvtárs is beszélt, a túlzsúfoltság. 
Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt Önök tudják a legjobban; elméletileg vi
szont több fogalom alakult ki erre a jelenségre. A szociálpolitikai és kriminoló
giai kapacitásfogalom a férőhelyeknek a tényleges elhelyezéshez való viszonyát 
jelenti. Ha a férőhelyek 100%-osan kihasználtak, akkor kapacitás-túltelítettségről 
beszélünk. 100%-os kihasználtság esetében azonban nincs mód differenciálásra, 
nem lehet az elítélteket megfelelően osztályozni. Az optimális kihasználás 
10%-os tartalékképzést igényel. Nemzetközi méretekben a 90%-os leterheltséget 
túltelítettségnek veszik. Azt lehet mondani, hogy a túlzsúfoltság problémája a fej
lett nyugati országokat még keményebben érinti, mint a szocialista országokat. 
Például az Egyesült Államokban, ahol különösen sok személyt ítélnek el hosszú 
időre, 1944-ben 130 000 volt az elitéltek száma. 1983 végén az állami és szövetsé
gi intézetekben fogvatartott személyek száma már 430 000 volt. A tényleges férő
hely viszont csupán 300 000.

Nem hiszem, hogy kell Önöknek magyarázni, milyen káros hatása van a túl
zsúfoltságnak mind az elítéltekre, mind a bv-személyzetre nézve. Nyilvánvalóan 
kiutat kell keresni a túltelítettségnek ebből az állapotából. Új büntetésvégrehajtá
si intézetek építése már csak a költségvetési tényezők miatt sem merült fel ha
zánkban. Felvetődik megoldásként az állami beavatkozás kérdése: az amnesztia. 
Ezzel több nyugati ország él, de hosszú távon nem megoldás. Objektíve alkalmat
lannak találom azokat a politikai modelleket is, amelyek súlyosabb büntetések 
kiszabását kívánják. Előfordul az is, hogy a hatóságok más jellegű helyiségekben 
teremtenek férőhelyet, avagy papíron helyezik el a fogvatartottat. Természetesen 
ezekben az esetekben látszatmegoldásról van szó. Hatásosabb kivédése lenne a 
túltelítettségnek a szabadságmegvonással nem járó szankciók előtérbe állítása, 
ha például csökkentenénk az előzetesen letartóztatottak számát, ha kikapcsol
nánk a zárt büntetésvégrehajtásból a gondatlan deliktum miatt elítélteket. S le
hetne még hasonló elképzeléseket sorolni. Zárásként a büntetőpolitika és a túlte
lítettség összefüggésére, kölcsönhatására hívnám fel a figyelmet. A jelenlegi túl
zsúfoltság — többek között — a korábbi évek jogpolitikai fejlődésének következ-
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ménye, ugyanakkor ez a túltelítettség megalapozhat egy cselekvési kényszert, 
jobb végrehajtási reformokra ösztönözhet. Mondanivalómat azzal zárnám, hogy 
ha nem jutunk értelmes megoldáshoz, akkor a túltelítettség problémáját illetően 
célunk, a reszocializáció elérése illuzórikussá, teljesíthetetlenné válik.

A  d iffe renciá lás sa já to ssá g a i a fia ta lkorúakn á l

Vincze Tamás hozzászólása

A büntetésvégrehajtási nevelés egyik legfontosabb alapelve — mint azt a fejlesztési 
koncepció is leszögezi — az egyéniesítés. Ez azt jelenti, hogy a nevelés eredményességé
nek javítása érdekében az alkalmazott nevelési eljárásoknak, módszereknek messzemenő
en igazodniuk kell a nevelés alanyának sajátos vonásaihoz, az egyes elítélt személyiségé
hez. Másként fogalmazva, az egyéniesítés elve azt követeli, hogy minden egyes elítélttel 
olyan mértékű és minőségű nevelési hatást közöljünk, mely személyiségének formálása ér
dekében szükséges. Ennek megvalósítását az adottságok — a feladatot ellátók száma, 
szakmai, módszertani felkészültsége — jelentős mértékben befolyásolják.

A fenti feltételek korlátozottan állnak rendelkezésünkre és csak lassan, fokozatosan 
fejleszthetők. Ezért az elítéltek egyes csoportjaihoz igazodó követelményrendszert most 
kell kidolgoznunk és mihamarabb alkalmaznunk. Ehhez pedig az elítélteket olyan csopor
tokba kell sorolnunk, amelyek a személyiségvonások bizonyos közös jegyein alapulnak, s 
ezáltal megkönnyítik az egységes hatások befogadását. Mindez elengedhetetlenné teszi a 
differenciálás érvényesítését munkánkban.

A szabadságvesztés végrehajtásának alapelve a differenciálás. Ez általános érvényű
nek tekinthető mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban. Megvalósulása azonban 
meglehetősen sokszínű. Hatályos büntető és büntetésvégrehajtási jogunk — a hazai és 
nemzetközi tapasztalatokat hasznosítva — fejlett, az elítéltek nevelését várhatóan hatéko
nyabban szolgáló differenciálást ír elő, illetőleg tesz lehetővé.

Felfogásunk szerint a differenciálás az egységes szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tásának olyan megszervezése, amelynek révén a pozitív nevelőhatások befogadására alkal
masabb, az egyén személyiségkorrekcióját jobban elősegítő fogvatartott csoportokat ho
zunk létre. A differenciálás másik oldalát az alkalmazott eljárások, eszközök és módsze
rek megfelelő kiválasztása, az adott elítéltcsoporthoz, illetve egyénhez való adekvát alkal
mazása jelenti.

A differenciálás több szinten, több kritérium szerint valósul, valósulhat meg. Elsődle
gesen — általában magas szintű jogszabályban előírt, főként kriminológiai szempontú 
nagy csoportokba, ún. végrehajtási fokozatokba sorolják az elítélteket. A fokozatok általá
ban az életrend szabályozottsága, a mozgás korlátozottsága, az elítéltek kapcsolatai tekin
tetében különböznek. Ehhez a differenciálási szemponthoz számos további kritérium kap
csolódik. A leggyakoribb az életkor, a nemek, az előélet, a büntetési idő tartama és az 
egészségi állapot szerint csoportosítás. A végrehajtás intézményrendszere is általában az 
eddig említett szempontok szerint tagozódik. A differenciálás további lépcsőjét az intéze
tekben a nagyobb csoportokon belül az individualizáció irányába haladó kisebb csopor
tok alakítása jelenti.

E differenciálási folyamat előrehaladása során a személyiségre irányuló nevelő hatá
sok felerősödnek. Ennek velejárója a differenciálás kritériumainak bővülése, gazdagodá
sa. Hogy e folyamat meddig terjedhet, milyen közel kerül az egyes emberekhez, ez az 
adott végrehajtási rendszer szakmai-tárgyi feltételeinek, tudományos megalapozottságá
nak, a büntetésvégrehajtásról vallott jogpolitikai felfogásnak a függvénye, s egyúttal a fej
lettség mutatója is.

A fiatalkorúak és a felnőttkorúak elkülönítését részben az életkori sajátosságok, rész
ben a jogi helyzet különbségei indokolják. Jogszabályaink ugyanis kedvezőbb jogi feltéte-
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