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Büntetés, bűnhődés bv. jogi és kriminológiai összehasonlításban
Előadó: Vókó György

A tudományfejlődés-elmélet tisztázta minden emberi tudás paradigmatikus
előfeltételezettségét és kizárólag csak ebből kiindulva valós értelmezhetőségét.
A büntetés egyidős a társadalommal, alkalmazkodni kell másokhoz, ami a tudatban élő
szabályokban rögzült.
Az emberi közösség történelmének kezdetétől választ adott, megtorolta az őt vagy
bármely tagját ért sérelmet.
A szankciók történelmi gyökereinek, elnevezésének ismertetése.
A Digesta sunt Pandekta és a Codex Justinianus büntetőjogi tartalmának ismertetése, a
„nulla poena sine lege” büntetőjogi alapelv kialakulása.
Beccaria, és társai munkássága, a „Nullum crimen sine lege” alapelvének
megfogalmazása, a büntetési elmélet elválása a spekulatív filozófiától.
Az ókori görög filozófusoktól: A bűncselekmény – amit az együttélés szabályainak
megsértése köréből az állam nem enged meg, hanem szankciónál – megbontja a jogi,
társadalmi, erkölcsi egyensúlyt, amit a büntetés hivatott helyreállítani. (Arisztotelészi
kiegyenlítő igazságosság elve, Protagoraszi megelőzési elv).
Drámairodalmi idézetek (Aiszkhülosz, Euripidész és Szophoklész).
A bűnözésről, mint társadalmi jelenségről, a bűnelkövetésről, mint személyiségbeli
problémáról.
A büntetés és a végrehajtásának összefüggése az egyes korokban az általános
társadalom-felfogással.
A bűnözés elleni küzdelem komplexitása vizsgálatának jelentősége, a szankció
végrehajtásának a büntető felelősségre vonás folyamatában betöltött szerepe.
A felelősségre vonás szakaszai közötti együttműködés jelentősége a hatékonyság
szempontjából.
A büntető igazságszolgáltatási rendszerek hatásossága és hatékonysága tényezői.
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Deák Ferenctől idézet.
A büntetés-végrehajtási szakasz elméletének filozófiai alaptételei,
különbözősége a büntetőjogi elmélet alaptételeivel.

hasonlósága és

A büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jog szerepe a büntető felelősségre vonás
folyamatában.
A gyakorlati végrehajtás fontossága, szerepe a korábbi eljárási szakaszok
eredményeinek, döntéseinek érvényesítése terén. A jogállamiság határainak betartása, a
törvényesség kiemelése.
A büntető jogi és a büntetés-végrehajtási jogi legáltalánosabb célok azonossága.
Finkey Ferencnek 100 évvel ezelőtti kezdeményezése a büntetés-végrehajtási jog
egyetemi oktatásának kötelezővé tételére.
A bűncselekményt elkövetők büntetésének tanulmányozásához szükséges az
elkövetés, az elkövetők vizsgálata is.
A hatóság tudomására jutott bűncselekmények alakulása és a bűnelkövetők számának
alakulása az utóbbi 5 évben, valamint a látens bűnözés.
A
visszaesés
alakulása
a
bűnelkövetésben, valamint a szabadságvesztést töltők közötti visszaesői arány.
Az egyes büntetőjogi szankciók és a szabálysértési elzárás alkalmazásának alakulása
az utóbbi 10 évben táblázatokon és ábrákon bemutatva.
Ezt követte az elkövetők, jogerős elítélések és a végrehajtandó szabadságvesztésre
ítéltek visszamenőlegesen 44 évre egymáshoz viszonyított elgondolkodtató alakulásának
ábrázolása.
A reintegráció, mint az új Bv. Kódex fő célkitűzése.
A bűnelkövetők, az elítéltek megoszlása életkor és nemek szerint.
Az előzetes letartóztatásban lévők arányának vizsgálata az egyes eljárási
szakaszokban.
A szabadságvesztést töltők csoportosítása az egyéniesítés szempontjaira figyelemmel.
A különböző csoportok jellemzőinek bemutatása.
A fogvatartottak elhelyezésével kapcsolatos gondok világszerte, így hazánkban is.
Inkorrekt eljárások Magyarország ellen.
A reintegrációs őrizetről, a társadalomba visszavezetésről.
II. János Pál pápa felhívása, VI. Pál pápa gondolata.
A bűncselekményért büntetni kell, de az emberi méltóság ennek során sem
sérthető meg.
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Az un. jogfosztó büntetések végrehajtásával kapcsolatos gondok (ellenőrzés,
beszámítás, elemzése táblázattal és ábrával).
A garanciarendszerről.
Filmvetítéssel bemutatása egy régebben épült börtönnek, amely napjainkban is
működik, és egy 90-es évek közepén épült modern, minden európai elvárást messzemenően
kielégítő mai börtön működésének bemutatása.
Válaszok a felmerült kérdésekre.
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