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tottak családi kapcsolataival, azoknak a reintegrációban betöltött szerepével fog-
lalkozik. Albert Fruzsina dolgozatának témája: a börtönbüntetés hatása a baráti 
kapcsolatok alakulására. Az Albert Fruzsina, Bíró Emese szerzőpáros „A sikeres 
reintegráció” című, kötetzáró tanulmányukban az elkövetők társadalmi vissza-
illeszkedésének feltételrendszerét tekintik át, illetve írásuk végén ajánlásokat is 
megfogalmaznak. 

A hazai szociológiai kutatások eleddig kevéssé foglalkoztak a börtönlakók, 
az ő társadalmi reintegrációjuk problematikájával, ezért is örvendetes a könyv 
megjelenése.

Koósné Mohácsi Barbara: A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézmények 
és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében. 
Budapest, 2015, ELTE Eötvös Kiadó. 317 Ft. (ELTE Jogi Kari Tudomány 27.)
A kötet a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, illetve a szabad-
ságvesztés-büntetés a magyar és a német jogban is ismert alternatíváinak bemu-
tatására koncentrál. „Az összehasonlító jogi személet bevonását és a magyar jog 
német joggal való összevetését az indokolja, hogy a két tárgyalt jogrendszer kö-
zös hagyományokra vezethető vissza, bár a német jog hatása a büntetőeljárási 
jog területén csak közvetettnek mondható – írja a szerző a könyv bevezetőjében. 
A magyar büntetőeljárási jog a 19. században ugyanis erősen támaszkodott az 
osztrák büntető perrendtartásra, amely azonban vitathatatlanul magán hordozta 
a német hatásokat.”

A könyv öt fejezetből épül fel. Az első fejezet a személyi szabadsághoz való 
jog nemzetközi hátterét, valamint a magyar és a német jogban betöltött szerepét 
vázolja fel. A második fejezet a személyi szabadsághoz való jog történeti fejlődé-
sét mutatja be. A harmadik fejezet a személyi szabadsághoz való jog korlátozható-
ságáról szól. Ez a korlátozhatóság a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás során 
valósul meg. A negyedik fejezet a szabadságelvonás minimalizálására irányuló 
törekvéseket állítja középpontba. A szabadságelvonással járó kényszerintézkedé-
sek helyettesítése a büntetőeljárásban számos módon történhet (házi őrizet, lak-
helyelhagyási tilalom, az elektronikus bilincs alkalmazása, óvadék, távoltartás 
stb.) A személyi szabadság biztosítása a büntetés-végrehajtás során is szerepet 
kap, a rövid tartamú szabadságvesztés alternatív büntetésekkel helyettesíthető. 
Az ötödik fejezet európai kitekintést tartalmaz.

A kötet a személyi szabadsághoz való jogból kiindulva jól mutatja be a sza-
badságvesztés-büntetést kiváltó alternatív büntetéseket.

Kriminológiai tanulmányok 52. (Fel. szerk. Vókó György.) Budapest, Országos 
Kriminológiai Intézet, 2015. 214 oldal.
A kötet – hagyományos módon – az OKRI kutatómunkájának lenyomatát adja, 
bemutatva a kriminális cselekmények változásait is. 

Tamási Erzsébet tanulmánya az emberölés nemzetközi kutatásának és ered-
ményeinek jelenlegi állapotát tekinti át, ezen belül is főként a fi atal kor és a gyil-


