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Kriminálpolitika
A büntetés-végrehajtással kapcsolatos 

társadalmi elvárások
Az utóbbi évtizedek mindennapjaihoz 

tartozik a bűnözés emelkedése, az új bűnö
zési formák megjelenése. Ezt még nyilván
valóbbá teszik a sokkoló bűnügyi hírek, 
melyek felerősítik az egyébként is meglévő 
félelmeket. A társadalomban a bűnözés kü
lönböző mértékben érinti az eltérő társadal
mi rétegeket, csoportokat, ami az állandó 
fenyegetettség érzésében, a bűncselek
mény áldozatává válástól való félelem in
tenzitásában is megmutatkozik.' Ez nyil
vánvalóan hatással van a bűnözés elleni 
fellépésről vallott elképzelésekre is. Minél 
inkább kilátástalan a fenyegetettség tartós 
csökkenése, s válik állandóvá az ebből ki
sarjadó stressz, annál inkább felerősödnek 
a bűnözés fokozottabb állami represszióját 
helyeslő, sőt követelő hangok az érintett ré
tegekben, csoportokban, ami időnként a 
politikai retorikában is megjelenik. (Per
sze, ez az érzés csak olyan, mindenki által 
veszélyesnek tekintett bűncselekményekre 
vonatkozik, mint az élet, a vagyon elleni 
bűncselekmények, a szervezett, a kábító
szer, a gazdasági és a környezetvédelem
mel kapcsolatos bűnözés. Léteznek azon
ban olyan bűncselekmények is, melyek 
közvélemény általi megítélése az előbb 
említetteknél jóval enyhébb.)

Ezek a nézetek, követelések röviden 
úgy foglalhatók össze, hogy a büntetések és 
a büntetés-végrehajtás szigorának növe
kednie kell. Talán nem tűnik hatásvadász 
kijelentésnek az, hogy az európai társadal

makban egyfajta „feszítsd meg” hangulat 
uralkodik. Persze abban a kérdésben, hogy 
miképpen tegyék ezt, az egyes társadal
makban eltérések mutatkoznak. Más képet 
mutat ezen a területen pl. Hollandiaés mást 
Oroszország. Hollandiában egy, az 1980- 
as évek közepén készített felmérés adatai 
szerint a népesség több mint 70%-a negatí
van értékeli a szabadságvesztés-büntetést, 
és szívesebben látna más, úgynevezett al
ternatív büntetőjogi szankciókat a bűnözés 
elleni küzdelemben. Oroszországban a bű
nözésről megjelenő hírek fényében felte
hetően fordított arányokat kapnánk. Hol
landiában ez a felmérés egyik alapját kép
ezte az azóta megvalósult büntetőjogi 
szankciókkal kapcsolatos reformfolyama
toknak, amelyek részeként a büntetés-vég
rehajtás is megváltozott, míg Oroszország
ban a szabadságvesztés maradt a büntetőjo
gi szankciók egyik leggyakrabban alkal
mazott fajtája, s a börtönügy területén sem 
történtek alapvető változások.

A büntetések szigorával kapcsolatos el
várások persze nem egyszerűen a bűnözés
sel érintettség társadalmi ellenreakciójá
nak kifejeződései, melyek a magánerőszak 
állami erőszakkal való visszaszorítását kö
vetelik, bár kétségtelen, hogy a közvéle
ményben a „vim vi ripellere” elve is benne 
rejlik, hanem a büntetésnek valamilyen 
célt, értelmet tulajdonít, amit a bűnügyi tu
dományokban a büntetési elméletek képez
nek le. A skála, mint tudjuk, az elrettentés
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tői, a társadalomtól való elszigeteléstől a 
nevelésen, megjavításon, reszocializáción 
keresztül a kezelésig s ezek kombinációjá
ig terjed. A végső cél, hogy a bűnelkövető 
a jövőben ne kövessen el bűncselekményt. 
Ezeknek az elveknek egyike vagy másika a 
közvélemény által attól függően válik tole
rálná vagy elfogadottá, hogy milyen a bű
nözési helyzet. A szigorúbb vagy a humá
nusabb megoldás egyenes arányban áll a 
bűnözés mindenkori nagyságával.

A büntetés-végrehajtásról, szűkebben a 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtásá
ról, a börtönügyről alkotott társadalmi el
várások is az előbb elmondottakhoz iga
zodnak. A humánusabb, liberálisabb bör
tönviszonyokat a közvélemény akkor tole
rálja, ha huzamosabb ideig nem nehezedik 
rá a bűnözés terhe, ha vagyona, élete, türel
me, biztonságérzete nincs állandóan kitéve 
a bűnözés kihívásának. Az ezzel ellentétes 
viszonyok elfogadása vagy követelése fel
erősödik akkor, ha a bűnözéssel fenyege
tettség állandó. De azt is ki kell emelni, 
hogy a bűnözés csökkenése nem eredmé
nyezi automatikusan ennek az attitűdnek a 
megváltozását. Ha tehát huzamosabb időn 
keresztül beleivódott egy társadalomba a 
represszív szemlélet, sokkal nehezebben 
fogadja el a liberálisabb eszméket a bűnö
zés kezelésénél. Tehát a közvélemény, a 
társadalom civilizációs szintjének függvé
nyében, a tartósan növekvő bűnözés esetén 
a büntetés-végrehajtással szembeni rep
resszív tendenciák felerősítését követeli, 
míg ellenkező esetben toleránsabbá, elné
zőbbé, elfogadóbbá, nyitottabbá válik a li
berálisabb megoldásokkal szemben.

A kérdés persze az, hogy a közvéle
mény által megfogalmazottak miként, mi
lyen megszorításokkal válhatnak átalakítá
si, megújítási törekvések kiindulópontjá

vá, alapjává. Három ilyen fő korlát létezik. 
Az egyik a kriminálpolitika. a másik az em
beri jogok, a harmadik a jogállamiság. 
Ezek közül a kriminálpolitikát mint a köz- 
vélekedésekkel legszorosabb kapcsolat
ban álló és a jogalkotást közvetlenül befo
lyásoló tényező szerepét és fontosságát 
szeretném kiemelni.

Dinamikus
fogalom

A büntető-igazságszolgáltatási rend
szer arra törekszik, hogy egy adott társada
lom és állam által a bűnözés elleni küzde
lemmel kapcsolatban megfogalmazott igé
nyeket, elvárásokat kielégítse. A bűnüldö
zéshez és a büntetőjogi felelősségre vonás
hoz, valamint a büntetés-végrehajtáshoz 
fűződő társadalmi érdekek, elvárások 
azonban nem érvényesülhetnek a maguk 
nyersességében. Szükség van arra, hogy 
megszűrve jussanak be a büntető-igazság
szolgáltatás gépezetébe. Ezek közül az 
egyik legfontosabb a kriminálpolitika.

Ez a szó, mely, mint annyi, a magyar jo
gi terminológiában használt kifejezések 
közül, a német jogtudományban tűnt fel a 
múlt század 20-as, 30-as éveiben, s több
szöri jelentésváltozáson ment keresztül. 
Feuerbach még a törvényalkotó állami böl
csességet (gesetzgeberische Staatsweishe- 
it) értette rajta2, míg Liszt a bűnözés tudo
mányos vizsgálatának és a büntetés hatásá
val alátámasztott alapelveknek olyan 
összességét, amelyek alapján az állam a 
büntetőjogi büntetéssel és az ezzel rokon 
intézmények segítségével harcót folytathat 
a bűnözés ellen/' Ebben az értelemben a 
kriminálpolitika a tudomány segítségével 
kidolgozott, a bűnözés ellen irányuló bün
tetőjogi eszköz és intézményrendszer.
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Liszt azonban a kriminálpolitika terüle
tét még csak a szabadságvesztés büntetés
re, illetve annak végrehajtására korlátozta. 
Hippelnél a kriminálpolitika meghatározá
sánál a hangsúly azokra a célszerű eszkö
zökre és módszerekre kerül, amelyek a 
büntetőjog hatékonyságát növelik.4 Peters- 
nél már megjelenik egyfajta, a bűnözés 
és/vagy a kriminálpolitika irányába mutató 
hangsúlybeli eltolódás is, amikor azt 
mondja, hogy akriminálpolitikaolyan álla
mi vagy kommunális, illetve az állam és a 
közösség bevonásával célszerűen kialakí
tott alkotó tevékenységi formák összessé
ge, amelyek célja a bűnözés, illetve hatásá
nak megakadályozása, illetve ezek csök
kentése.5

A kriminálpol itika fogalma, mint látha
tó, egyre szélesebb kört fog át, amely a bű
nözés elleni célszerű büntetőjogi fellépés
től egészen a bűnözés elleni harcban az ál
lam, illetve a különböző társadalmi szer
vek, közösségek által alkalmazott jogi és 
nem jogi intézkedések rendszeréig terjed. 
A kriminálpolitika meghatározásában ma 
is egy (szűkebb, illetve széles értelemben

vett) büntetőjogi és egy kriminológiai meg
közelítés érvényesül. Jeschek6 kriminálpo- 
litikán azt érti, hogy miképpen lehet a bün
tetőjogot a legcélszerűbben kialakítani, 
hogy alkalmas legyen a társadalom védel
mének ellátására, míg Kaiser7 mindazokat 
a társadalmi stratégiákat és taktikákat, illet
ve szankciós eszközöket, melyeknek célja 
a bűnözés kontrollja.

A kriminálpolitika mindig a bűnözés 
mennyiségi, minőségi változásához, a tár
sadalom biztonságérzetéhez igazodó, en
nek következtében folyamatosan változó, 
dinamikus fogalom és tevékenység, mely
nek eszközrendszerét azonban, mint Hor
váth Tibor írja, „nem a bűnözés mennyisé
gi és minőségi változásai határozzák meg, 
hanem az uralkodó kulturális és etikai né
zetek, illetve az emberrel és társadalommal 
foglalkozó tudományos felfogás alapján ki
alakult társadalomkép”11 vagy Norbert 
Éliás kifejezésével a társadalom civilizá
ciós szintje.'* Ezt a változást érzékeljük ab
ban a folyamatban, amely a középkori „ret
tenet színházától”10, a kínvallatás kegyet
len fortélyaitól, a szabadságvesztés szoci-
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álpolitikai funkciójának -  a liszti gondolat
ból fakadó -  gyakorlatán keresztül napja
ink szabadságvesztést helyettesítő szank
cióinak megteremtéséig vezet."

A kriminálpolitika jellegével (liberális 
vagy represszív voltával) kapcsolatos kép
zetek, nézetek valóban a társadalom kultu
rális és etikai szintjéhez, a társadalomtudo
mányok által vallott felfogáshoz, a bűnö
zéssel kapcsolatos társadalmi nézetekhez 
kötődnek, azzal a megszorítással azonban, 
hogy a kriminálpolitika milyensége mindig 
egy adott társadalom civilizációs szintjével 
mérhető.

A modern kriminálpolitika kialakulá
sának kezdetén, a XIX. század végén, a kor 
büntetőjog-tudományát meghatározóan 
befolyásoló tudósok szeme előtt egységes, 
minden európai országra érvényes rend
szer kidolgozása és megvalósítása lebe
gett. Ez tapintható ki pl. a Garofalo Crimi- 
nologia című munkájának függelékeként 
közölt „Nemzetközi Büntetőjogi Kódex 
Vezérelveinek Tervezetéből”, amelyben 
hosszú oldalakon keresztül taglalja a bün
tetőjogi felelősség alapkérdéseit, tipizálja a 
bűnelkövetőket, és bemutatja azt a bünteté
si rendszert, amit álláspontja szerint, a bű
nözés elleni küzdelem során alkalmazni 
kellene.12 Ugyanez az egyetemességre tö
rekvés látszik Liszt A célgondolat a bünte
tőjogban1'' című, csak a Marburgi Program 
néven ismert dolgozatában, illetve az e cé
lok megvalósítását maga elé tűző Nemzet
közi Büntetőjogi Egyesület megalakításá
ban. Ez a ma már furcsának tűnő általános

E
 érvényre, egyetemességre törekvés -  mint 
Radzinowicz rám utat -  a XIX. század végé
nek korszellemében gyökerezik, abban a 
meggyőződésben, hogy az államok közt 
addig meglévő különbségeket a gazdasági, 
technikai, szociális és politikai erők szinte

teljes mértékben kiküszöbölik, az államok 
egymással azonos szintre kerülnek, ami a 
legszélesebb értelemben folyamatos fejlő
dés lehetőségét teremti meg. Ez a bűnözés 
elleni küzdelem területén akképpen jelent
kezett, hogy a bűnügyi alaptudományok 
más humán és társadalomtudományokkal 
összefogva megtalálják a bűnözés okait, 
magyarázatát, és ennek a komoly társadal
mi problémának a megoldását. Ennek alap
ján olyan cselekvési programoknak a kata
lógusát lehetne kidolgozni, amely az egész 
világon (értsd: Európában) egységesen el
fogadható és követhető volna. Így a bűnö
zés mint tömegjelenség megszüntetése 
csak idő kérdésévé válna.

Ezek a remények azonban a bűnözés 
mértékének folyamatos emelkedése és 
strukturális változásainak a tükrében min
denütt túlzottnak, sőt irreálisnak bizonyul
tak. Be kellett látni, hogy egységes krimi- 
nálpolitikáról, pl. európai szinten, aligha 
lehet szó. Panacea a kriminálpolitikában 
sem létezik.

A legutóbbi időkben újraéledő hasonló 
remények abból a feltételezésből táplál
koznak, hogy a demográfiai változások, így 
különösen a születések számának csökke
nése, a bűnözésnek az egész népességen 
belüli csökkenéséhez vezethetnek.1'1 Ennek 
a tényezőnek a hatása azonban csak korlá
tozottan és viszonylag rövid intervallum
ban érvényesülhet. Néhány kivételtől 
eltekintve -  mint Svájc, illetve Japán -  a 
statisztikailag regisztrált bűnözés trendje 
világszerte emelkedőben van. Ez az emel
kedés általánosnak mondható -  mondja 
Radzinowicz-, és átfogja az összes életko
ri csoportot, mindkét nemet, illetve, az 
összes bűncselekményt, valamint mind az 
első bűnelkövetők, mind a visszaeső bűnö
zők csoportját. A különböző kriminológiai
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vizsgálatok azt is alátámasztják, hogy ez 
nem csupán a bűnüldöző hatóságok iránti 
bizalom növekedésének, illetve a hatósá
gok jobb felderítő munkájának köszönhe
tő, hanem a korábbiakhoz képest megnöve
kedett bűnözési intenzitásnak.15

Mindez kihatással van a büntető-igaz
ságszolgáltatás rendszerére is, mely ezek
hez a változásokhoz, a bűnözés folyamatos 
kihívásához nem tud idejében alkalmaz
kodni. Ezért nem m eglepő-m ondjaRadzi- 
nowicz - ,  ha a bűnözésnek az igazságszol
gáltatásra nehezedő krónikus terhe, a köz
véleménynek a bűnözésre adandó szigorú 
reakció követelésével, egyben az enyhébb 
szankciók fokozott elutasításával együtt 
rövid távú megoldások, autoriter büntető
igazságszolgáltatási rendszer, vagy leg
alábbis annak egyes elemei kialakulásának 
irányába vezet.16 (Egyet kell azonban érte
nünk Marxennel. aki a büntetőeljárással 
kapcsolatban megjegyzi, hogy minden 
büntető-igazságszolgáltatás autoriter. A 
kényszer alkalmazásával való fenyegetés a 
büntető-igazságszolgáltatás lényeges ele
me. A büntetőeljárás a szó eredeti értelmé
ben csak akkor nevezhető liberálisnak, ha 
ezzel szemben olyan ellensúly hozható lét
re, amely az állami kényszer gyakorlását 
korlátozza és ellenőrzés alatt tartja.17)

Ez a folyamat még egy olyan országban 
is megfigyelhető, mint az Egyesült Álla
mok, melynek igazságszolgáltatását több 
mint kétszáz éve a liberális elvek is jellem
zik, az utóbbi évtizedekben mégis számta
lan olyan elem feltűnése mutatható ki, mely 
ezeknek az elveknek ellentmond. Ilyen a 
vádalku kiterjedt alkamazása"1, a jogellen
esen, a Miranda-szabály megszegésével 
beszerzett vallomás felhasználása a tárgy
aláson tett vádlotti vallomás ellentmondá
sosságának megvilágítására, vagy a kóros

elmeállapot bizonyítási terhének áthárítása 
az ügyészről a vádlottra. A büntetéskisza
básra vonatkozó jogszabályokban is válto
zás következett be, amely a bíró eddigi szé
les diszkrecionális jogkörét erőteljesen 
korlátozta. A Szövetségi Büntetéskiszabá
si Irányelvek (Sentencing Gidelines) min
den bűncselekményre jelentősen szűkítette 
a büntetési tételeket. Az ettől való eltérést, 
amire azonban mód van, írásban kell indo
kolni, illetve ebben az esetben a vádlott és 
az ügyész jogorvoslati jogával élve a hatá
rozatot megtámadhatja. Megszűnt a felté
teles szabadságra bocsátás általános lehe
tősége. Erre csak kivételesen kerülhet sor. 
Megemlíthetjük ezenkívül a halálbüntetés 
alkalmazásának 1977-ben, az Egyesült Ál
lamok Legfelsőbb Bírósága által elrendelt 
moratóriumával kapcsolatban megválto
zott álláspontot. Hasonló folyamat bonta
kozott ki Angliában pl. a büntetés-végre
hajtás terén.”

Befolyásoló
tényezők

Az említettek felvetik a kérdést, hogy a 
kriminálpolitikát milyen tényezők alakít
ják, milyen elvek szerint működik. Az első, 
talán legfontosabb befolyásoló tényező az 
igazságszolgáltatási rendszerrel szemben 
támasztott társadalmi igények és az igaz
ságszolgáltatási rendszer teljesítőképessé
ge közötti feszültség mértéke. Talán nem 
tűnik megalapozatlannak az a kijelentés, 
hogy minél inkább képes egy adott igaz
ságszolgáltatási rendszer egy hosszabb pe
rióduson keresztül, meglévő eszközeivel a 
rá háruló feladatokat teljesíteni, a társada
lom biztonságérzetét kielégíteni, annál tá- 
gabb tér nyílik a humánus, liberális krimi- 
nálpolitikának.
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Erre példa Anglia két világháború kö
zötti bűnözési helyzete. Amint Radzinowicz 
kimutatja, az erőszakos bűnözés alacsony 
szinten mozgott, csekély volt a politikailag 
motivált bűncselekmények száma, a szerve
zett bűnözés alig jelentkezett, és a kábító
szerrel kapcsolatos bűncselekmények mér
téke is elhanyagolható volt. Mindezek az 
igazságszolgáltatással kapcsolatos liberális 
elvekkel karöltve eredményezték, hogy pl. 
az előzetes letartóztatások tartama lerövi
dült. Drasztikusan csökkent a rövid és a 
hosszú tartamú szabadságvesztések száma. 
A pénzbüntetések kiszabásának elvei mó
dosultak, ennek eredményeként e büntetés 
alkalmazása során fokozottabban vették fi
gyelembe az elkövető gazdasági viszonyait. 
Az intézkedések közül a próbára bocsátást 
és az ezzel rokon intézkedéseket széles kör
ben alkalmazták. A fiatalkorúak számára ki
alakított ún. „borstal” rendszer a statisztikák 
szerint 75 százalékos eredményességgel 
működött, és világszerte példaként emleget
ték.20

Minél nagyobb a feszültség a büntető
igazságszolgáltatással szembeni elvárá
sok, a társadalom biztonságérzete és az 
igazságszolgáltatási rendszer teljesítőké
pessége között, annál nagyobb a valószínű
sége a represszív-autoriter kriminálpoliti- 
ka kialakulásának. Erre példa napjaink 
büntetőjogi fejlődése.

Ebből viszont az is következik, hogy a 
kriminálpolitika kialakításában a célszerű
ségi gondolat munkál. A cél a legmegfele
lőbbnek gondolt, az adott civilizációs

E
 szinthez igazodó (széles értelemben vett) 
büntetőjogi és ehhez kapcsolódó más jogi 
és nem jogi eszközökkel a legoptimálisabb 
eredményt elérni a bűnözés ellen, a krimi
nálpolitika eszközeit a leghatékonyabban 
alkalmazni.

Ebben az értelemben mint Békés Imre 
rámutat „A kriminálpolitika a jogi szférán 
kívül foglal helyet, s nem a büntetőjoggal, 
hanem annak társadalmi tartalmaival és 
céljaival foglalkozik.”2' S tegyük hozzá: a 
kriminálpolitika ebben az értelemben poli
tika, s ennek révén kapcsolódik társada
lompolitikához, szociálpolitikához.

Ezt a megállapítást azonban ki kell egé
szíteni azzal, hogy a kriminálpolitikai tö
rekvések jelentős része szükségszerűen 
büntetőjogi formát kell hogy öltsön. Meg 
kell hogy jelenjen a büntető-, a büntetőeljá
rási, és büntetés-végrehajtási jog szabálya
iban, az azokat megelőző jogalkotási folya
matokban s a jogalkalmazásban, hisz a kri
minálpolitika sem egységes, mert az adott 
jogág és intézményrendszer sajátosságai
hoz igazodik. Kétségtelen, hogy máskép
pen képeződnek le a kriminálpolitika által 
támasztott követelmények a büntetőjogi 
dogmatika, és másképpen a büntetőeljárás 
alapelvei és dogmatikai sajátosságai által 
támasztott követelmények szűrőjén. Ebben 
az értelemben beszél kriminálpolitikáról az 
OKKrI által készített kriminálpolitikai 
koncepció is, amikor a büntetőpolitika 
meghatározása során külön említi a bünte
tő jogalkotási, a büntető anyagi és eljárás
jogi, a büntetés-végrehajtási, illetve a bün
tetőjogalkalmazási politikát.22 A kriminál- 
politikát azonban az adott jogterület sajá
tosságai is meghatározzák, tehát a korlátok 
ezen belül is rejlenek. Kétségtelen tény 
ugyanis, hogy egy adott jogágon belül a 
szabályozás tárgyától függően eltérő kri- 
minálpolitikák léteznek.

Ebben az értelemben beszélhetünk a 
büntetőjog területén pl. szankciórendszer
rel,23 visszaesőkkel,24 fiatalkorúakkal,2’' va
gyon elleni bűncselekményekkel vagy ká
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
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re vonatkozó kriminálpoliltikáróF stb. 
Ugyanígy a büntetőeljárás területén pl. sze
mélyi szabadság korlátozásával, az eljárás 
egyszerűsítésével kapcsolatos27 a bizonyí
tásra, különleges bizonyítási eszközökre 
vonatkozó kriminálpolitikáról. Nem utol
sósorban kriminálpolitikai törekvések tár
gya a büntetés-végrehajtás is.2S Egységes 
kriminálpolitikáról tehát valójában nem 
beszélhetünk.

Értékválasztás
Ez azonban rávilágít azokra az ellent

mondásokra is, amelyek abból fakadnak, 
hogy ezek a kriminálpol itikák egymás mel
lett, de nem egymáshoz kapcsolódva, egy
mással összefüggő rendszerben léteznek. 
Ennek ékes bizonyítékául szolgál az utób
bi évtized európai büntetőjogának fejlődé
se, amelyben jelen van a különös részi bün
tetési tételek egyértelmű szigorodása, 
amely annak a kriminálpolitikai célnak fe
lel meg, hogy a bűnözés növekedése, gyors 
változása a veszélyes bűnözési formák (ter
rorizmus, kábítószer-kereskedelem, szer
vezett bűnözés) elé egyik akadályként a 
repressziót kell állítani, másrészt fellelhető 
a büntetéskiszabási politika enyhülése, a 
szabadságvesztés visszaszorulása, az eny
hébb szankciók növekvő térnyerése.

Hasonlóképpen a büntetőeljárásban is 
tapasztalható egyrészt az emberi jogi nor
mák fokozott tiszteletben tartásának krimi
nálpolitikai követelménye, másrészt az el
járás gyorsítására, egyszerűsítésére és ez
zel együtt a garanciák lazítására irányuló 
törekvés.2'' Ez a folyamat és az abban rejlő 
ellentmondások azonban arra is felhívják a 
figyelmet, hogy a célszerűségre törekvés
nek határai vannak, amelyek egyben a ha
tékonyság korlátáit is jelentik. Hiszen mint

Jescheck mondja, nem minden jogos, ami 
célszerű.30

Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy 
-  mint Schwind rám utat- azok az alapok is, 
melyekre a kriminálpolitika felépül, bi
zonytalanok. A kriminálstatisztikák kétes 
megbízhatósága, a bűnözés valóságos oka
iról és megelőzésük lehetőségeiről rendel
kezésre álló ismeretek hiányosságai, a kri
minálpolitikai célok optimális meghatáro
zása -  de nem szükségessége -  iránt is két
séget ébresztenek.''

A kriminálpolitikák -  mint Zipf mond
ja-értékválasztáson, méghozzá nem onto
lógiai, hanem axiológiai értékválasztáson 
alapulnak, értékeket határoznak és valósí
tanak meg.32 A büntetőjog, büntetőeljárási 
jog és büntetés-végrehajtási jog területén 
az értékválasztás -  a jogtörténet tanúsága 
szerint -  a humanitás-represszió értékpár
ra szűkül le. Ez az, ami bármilyen kodifiká- 
ciós vagy akárjogalkalmazási lépés mögött 
meghúzódik. Erre épül mindaz, ami a jog
ág, illetve a jogtárgy sajátosságaihoz iga
zodik. A büntetőjog területén pl. a bűncse
lekmény-fogalom normatív elemekkel tör
ténő bővítése, vagy a klasszikus bűncselek
mény fogalmi elemek megtartása, a keret- 
tényállások kiterjedt vagy szűkebb köre 
stb. A büntetőeljárásban pl. az ügyféli jo
gok terjedelme, a hatóságok jogkörének ki
jelölése vagy a büntetés-végrehajtás terüle
tén az elítéltek jogainak meghatározása. Ez 
az értékpár szükségszerűen együtt van je
len, hiszen a büntetőjog célja alapvetően 
az, hogy a törvény által büntetni rendelt 
cselekmény elkövetőjét szankcióval sújtsa, 
a büntetőeljárás is represszív sajátosságo
kat hordoz, nem beszélve a büntetés-végre
hajtási jogról. A repressziót, és a puszta cél
szerűség mindenhatóságát azonban a hu
manitás értékének elismerése fokozatosan
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kordába szorítja. Ennek eredményeként 
megjelennek, beépülnek a normákba az 
emberi jogok, megfogalmazódik a jogálla
miság követelménye, amelyek a kriminál- 
politika kialakításánál sem hagyhatók fi
gyelmen kívül. Ez nyilvánul meg pl. abban, 
hogy az európai államok között általános 
az egyetértés, miszerint a börtönbüntetése
ket a lehető legszélesebb mértékben korlá
tozni kell. Ezzel magyarázható, hogy a leg
több európai országban bővítették a társa
dalmi szankciók eszköztárát, részben a ko
rábbi szankciók kiterjesztése, részben 
újabb intézkedések bevezetése révén. Az 
előnyben részesített szankciókról persze 
eltérőek lehetnek a vélemények az egyes 
országok között. A legtöbb európai ország
ban nagyon fontosnak tartják, hogy az el
ítélt a lehető legszorosabb kapcsolatban 
maradjon a munkaerőpiaccal, és szakkép
zést kapjon. Ugyanúgy nagy hangsúlyt 
kap, ha az elítéltek alkohol- és kábítószer
elvonó kezelésen vehetnek részt. Mind
ezekkel összhangban hangsúlyosabban fo
galmazódik meg, hogy az elítéltek több fel
mentést kapjanak a börtönbüntetés enyhí
tésére: eltávozások, éjszakai börtönök, 
nappali börtönök, ellenőrzött szabadság, 
kezelési központok révén. Nemkülönben 
megnőtt a szabadságvesztés mint a terület
hez kötöttség, és az adott területen történő 
mozgás új formáinak, jelesül az elektroni
kus területellenőrzés megteremtése iránti 
igény is, amely az új börtönépületek építé
sének kényszerén is enyhítene.'3

Kétségtelen tény persze az is, hogy a

E
kriminálpolitika határa nem húzható meg 
egyértelműen a széles értelemben vett bün
tetőjognál. Amióta a büntető-igazságszol
gáltatás és a bűnmegelőzés rendszere 
(amelyek alapvetően rendszer-környezet 
viszonyban állnak egymással) egyre szoro

sabb vonatkoztatásba kerültek egymással, 
illetve bizonyos igazságszolgáltatási fel
adatok a bűnmegelőzés körébe kerülnek 
át34, a kriminálpolitika erre a területre is ki
fejti hatását, mint ahogy a bűnmegelőzés 
során vállalt szociálpolitikai feladatok 
időnként kriminálpolitikai törekvések ké
pében megpróbálnak utat törni a büntető
igazságszolgáltatás területére. Ezért min
dazok az értékek, amelyek a bűnmegelőzés 
során a szociál-, társadalom-, gazdaságpo
litikából a bűnmegelőzésre vonatkoztatha
tók, óhatatlanul a kriminálpolitikai meg
fontolások részévé válnak.35

A kriminálpolitika alakulásának másik 
fontos tényezője az intézményi érdekekben 
keresendő. A büntető-igazságszolgáltatási 
szervezet a rábízott feladatot hatékonyan és 
eredményesen kívánja teljesíteni. Az igaz- 
ságszolgáltás a bűnözés és a társadalom 
biztonsághoz fűződő igénye közötti egyen
súlynak a megteremtésére hivatott azáltal, 
hogy a bűncselekményeket felderíti, a bün
tetőjogi felelősséget megállapítja, szank
ciót alkalmaz, azt végrehajtja, és közremű
ködik a bűnmegelőzéssel kapcsolatos fel
adatok ellátásában. Erre őt a legalitás pa
rancsa kötelezi. Ennek azonban nem tud 
maradéktalanul eleget tenni. Ezért, mint ezt 
kutatások sora tanúsítja36, szelektál, priori
tásokat határoz meg. Ezek egy jelentős ré
sze kriminálpolitikai törekvésekben (le
gyen az anyagi vagy eljárási jogszabály 
változtatása, bűncselekmények üldözési 
intenzitásának meghatározása, ítélkezési 
gyakorlat alakítása) ölt testet. A kriminál
politika alakítása, befolyásolása tehát az 
igazságszolgáltatás normális tevékenysé
gei közé sorolható. Ennek során a hangsúly 
a rájuk háruló terhek csökkentésén, a lega
litás elvének szorításától való minél na
gyobb függetlenség megszerzésén, kötött
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ségeik lazításán van.'7 Tehát a kriminálpo- 
litika alapvetően értékkötött, mely a rep
resszió-humanitás értékpárral írható le, 
melyből további értékek vezethetők le. 
Ezek az értékek más értékekkel is kibővül
nek, amennyiben a kriminálpolitika más 
politikákkal is érintkezik (gazdaság-, szo- 
ciál-, ifjúságpolitika stb.). Alakítását a cél
szerűség (melyről vallott elképzeléseket a 
bűnügyi tudományok kutatási eredményei, 
pl. kriminológia, viktimológia stb. is befo
lyásolnak) döntően határozza meg, amely
nél fontos szerepe van a büntető-igazság
szolgáltatással kapcsolatos társadalmi el
várások teljesülése és a társadalom bizton
ságérzete közötti egyensúlynak, illetve fe
szültség mértékének, valamint az igazság
szolgáltatási szervek által követett érde
keknek. A kriminálpolitika nem homogén, 
mindig az adott jogág sajátosságaihoz iga
zodik. Azonban ezen belül is tovább „osz
tódik” rész-kriminálpolitikákra. Mindezek 
jelzik a kriminálpolitika problematikájá
nak sokszínűségét és buktatóit.

A kriminálpolitika képezi a bűnüldö

zéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatban az 
igazságszolgáltatás irányában megnyilvá
nuló állami, társadalmi, illetve az igazság
szolgáltatási szerveknek a bűnözés elleni 
küzdelem során az államnak, a kormány
zatnak szóló elvárások, kívánságok, köve
telések elsődleges szűrőjét. Ez rendszerezi, 
rangsorolja, fogalmazza meg azokat a pri
oritásokat, melyek jogszabályalkotási tár
gyakká, illetve konkrét jogszabályokká 
válnak, valamint jelöli ki a jogalkalmazás 
számára pl. a büntetéskiszabást meghatá
rozó szempontokat. Ezek azonban nem le
hetnek ellentétesek az emberi jogi normák 
követelményeivel, a büntetés-végrehajtási 
jog esetén az ENSZ és az Európa Tanács ál
tal megfogalmazott börtönügyi, azelítéltek 
jogaival foglalkozó ajánlásokkal.

Mindez viszont azt is jelenti, hogy alap
vetően nem a közvéleménynek, a társada
lom vélekedésének kell a börtönüggyel 
kapcsolatos kriminálpolitika alakulásának, 
a börtönügy fejlődésének motorjává vál
nia.
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büntető-igazságszolgáltatási rendszer a kö
vetkező sajátosságokkal rendelkezik:

II A büntető törvénykönyvekben indo
kolatlanul növekszik a bűncselekmények 
száma, melyek között sok a kerettényállás, a 
büntethetőség határai bizonytalanok, így tág 
tér nyílik az önkényes jogalkalmazásnak.

2/ A rendőrség a jogszabályok nyilván
való megsértésével jár el. Tagjai nak rekrutá- 
ciójánál nem helyeznek fokozott figyelmet a 
személyi integritásra, a szociális felelősség
re. Az általuk lefolytatott vizsgálatok nem te
kinthetők függetleneknek. Gyakorlatilag a 
nyilvánosság előtt nem vonható felelősség
re. A rendőrség inkább tekinthető az állam

hatalom meghosszabított kezének, mint a 
jogállami igazságszolgáltatás részének.

31A testi és pszichikai kényszer alkalma
zása az igazságszolgáltatásban széles körben 
elterjedt.

41A terhelt azon joga, hogy a tanúvallo
mást megtagadhassa, illetve, hogy őt függet
len védő képviselhesse, hiányzik, vagy azt fi
gyelmen kívül hagyják.

5/ Az ártatlanság vélelme által inspirált 
szigorúan értelmezett bizonyítási szabályok 
hiányoznak, vagy nem kellően veszik azokat 
figyelembe.

6/ A jogorvoslati rendszer hatástalan.
7/ Az igazságszolgáltatás a politikai ha

talom kívánalmait követi, függetlensége és 
pártatlansága törékeny. Ugyanez érhető tet
ten azügyészségés ügyvédi kar tekintetében.

8/ A bűnelkövetőre úgy tekintenek, mint 
antiszociális beállítottságúra, aki az állam ál
tal alkotott törvények ellen lázad, és mint go
nosztevőt le kell győzni, meg kell semmisí
teni. A bűnözést nem úgy kezelik, mint társa
dalmi jelenséget, ezért a társadalom felelős
ségét a bűnözésben tagadják. A büntető
igazságszolgáltatás nem vállal közösséget a 
szociálpolitikával, és lényegében punitív 
szemléletű, még ott is, ahol egyébként a re- 
szocializáció jelszavát hangoztatja.

9/ A büntetőjogi szankció funkciója a 
megtorlás, megfélemlítés, megsemmisítés. 
A halálbüntetés szükségességében, széles 
körű alkalmazásában való hit a kriminálpoli
tika lényeges alkotóeleme. A fiatalkorúakkal 
kapcsolatos rendelkezések között a javítás 
eszméje szerepel ugyan, de ez agyakorlatban 
igen korlátozottan érvényesül.

101 Az egész büntetési rendszer a bünte
tés kiszabásától kezdődően annak végrehaj
tásáig egy kemény és merev mintát követ. A 
kriminálpolitika általános jellemzője, hogy 
feltűnően antihumánus.
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