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I. A kutatás célja 

 Az elmúlt 25 évben a gyermekjogok jelentős szerepet játszottak a gyermekkorról, 
valamint a gyermekek életébe történő beavatkozásról való gondolkodásunk alakulásában. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének a szinte az egész világra kiterjedő konszenzust jelentő 
Gyermekek Jogairól Szóló Egyezménye (Gyermekjogi Egyezmény) mellett több regionális és 
nemzeti standard, iránymutatás és javaslat született a Gyermekjogi Egyezmény 
szellemiségének hangsúlyozására és beültetésének elősegítésére. Az Európai Unió legújabb 
irányelve a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó 
eljárási biztosítékokról (ld. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. május 11-én kelt 
2016/800 irányelve) is ennek a célnak a megvalósításában kíván részt vállalni, a 
törvénysértést elkövető gyermekekkel szembeni gyermekbarát elbánás követelményének 
közösségi szintű megerősítésével. Ennek a dokumentumnak az elfogadása jó alkalmat teremt 
az Európai Unió tagállamai számára arra, hogy áttekintsék a hatályos jogszabályaikat és a 
tökéletesítés szándékával megvizsgálják, hogy a támogató rendszer következetesen szolgálja-
e a gyermekek legfőbb érdekét.   
 A jelen vizsgálat célja, hogy strukturált szerkezetben áttekintse és ősszehasonlítsa, 
hogy az európai országok hogyan értelmezik és ültetik át a gyermekek fejlődésére vonatkozó 
tudásanyagot és nemzetközi gyermekjogi szabályokat. A kutatás mind a nemzeti jogalkotók, 
mind pedig az Európai Unió stratégiája számára hasznos információval szolgálhat a fiatalokat 
érintő büntető igazságszolgáltatási intézkedések fejlesztésének elősegítése területén. Annak 
érdekében, hogy egymás hibáiból vagy akár egymás sikereiből tanulhassunk fontos 
megérteni, hogy a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerei hogyan működnek az 
egyes európai országokban, hogyan reagálnak a társadalmi változásokra, mi a szerepe az 
egyes intézményeknek és ezzel kapcsolatban milyen aggodalmak fogalmazhatók meg. A már 
megvalósult intézkedések és a nemzetközi szabályok átültetése terén még hiányzó lépéseket 
kutató elemzés értelmezhető a nemzeti jogalkotás jövő-orientált fejlődésének motorjaként.   
   

a. A disszertáció szerkezete:  
Az I. Fejezet a vizsgált kérdések körét, valamint a kutatás módszertanát mutatja be a 

fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszereit vizsgáló nemzetközi összehasonlító 
irodalom tükrében, kiemelve a jogi és társadalmi különbségekből adódó korlátokat. Tonry és 
Chambers (2012) véleménye szerint az összehasonlító kutatás gátját a következő három 
probléma teremti meg ezen a területen: elsőként az intézmények felépítésében mutatkozó 
jelentős különbségek, amelyek még a felnőtt igazságszolgáltatásában létező eltéréseknél is 
komplikáltabbak. Az eltéréseket megteremtő jellemzők az emberi tényező ambivalenciájától, 
valamint a folyamatosan változó politikai nyomástól függően változnak, hol inkább a jóléti, 
hol pedig a megtorló intézkedéseket importálják a fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásába. Ez a jelenség rávezet a második problémára, amely szerint a 
változások a pillanatnyi politikai érdekek szolgálatában gyakran és gyorsan történnek, és a 
rendszerben nem, vagy csak korlátozott mértékben van jelen olyan állandó elem, amely az 
ellensúlyozná a változásokat. Ez a körülmény az adott időpontban rögzített információk 
érvényességét megkérdőjelezi, azonban a tudományos vizsgálat értékéből nem von le semmit. 
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Azoknak, akik az elemzés eredményeit európai kutatási vagy intervenciós projektek 
kidolgozására kívánják felhasználni, a fenti problémával számolniuk kell. A harmadik kérdés 
a kutató nézőpontja, amely a nemzetközi szempontból értelmezett fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatási rendszereinek értelmezése során soha nem lehet semleges. Ennek 
következményeképpen egy kutató sem lehet megfelelően pártatlan egy ország 
igazságszolgáltatási rendszereinek leírásához és magyarázásához. Minden kutató a saját 
kulturális háttere és neveltetése által determinált nézőpontot követi és kötik a nyelvi korlátok 
is, amelyek minden kétséget kizáróan a nemzetközi kutatás legfontosabb korlátját képezik. 
Ebben a fejezetben igyekszem olyan stratégiát kialakítani, amely megfelelően reflektál ezekre 
a korlátokra.    

A II. Fejezet rövid összefoglalást nyújt a fejlődési pszichológia perspektíváiról, 
valamint ennek a fejlődési kriminológiában való értelmezéséről. A fejezet betekintést nyújt a 
fiatalok bűnelkövetésének (fejlődési) kriminológiai értelmezésébe, valamint a különböző 
tudományterületek eredményei közötti kapcsolatba. Továbbá a kockázat kriminálpolitikai 
értelmezésének elemzése révén a tudományos eredmények és a társadalmi valóság közötti 
kapcsolattal is foglalkozom. Az itt bemutatott perspektívák és intézmények a IV. Fejezetben 
történő elemzés során visszatérnek majd.   

A III. Fejezet a fiatalkorúakra vonatkozó intézményekkel szembeni nemzetközi jogi 
elvárásokat mutatja be, bemutatva magukat a szabályokat, valamint az európai szinten 
legproblematikusabb intézményeket. Bemutatásra kerül az Egyesült Nemzetek Szervezete és 
az Európa Tanács által kidolgozott vonatkozó szabályozás, valamint az Európai Uniónak a 
nemzetközi normák beültetésére vonatkozó szabályozási törekvései. A tagállamokban 
tapasztalható gyermekjogi helyzetképet a Gyermekjogi Bizottság záró észrevételeiben 
alkalmazott rendszerben elemzem. Az elemzés arra keresi a választ, hogy melyek azok a 
kulcskérdések, amelyek a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszereiben az ENSZ és az 
Európa Tanács ajánlásai alapján gyermekjogi szempontból a legproblematikusabbnak 
számítanak. Az itt azonosított problematikus területek szolgálnak az V. Fejezetben történő 
intézmények elemzésének alapjául.   

A IV. Fejezet a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó, európai büntető igazságszolgáltatási 
modellek részletes bemutatását tartalmazza. A Winterdyk (2002) által felállított 
összehasonlító keretrendszert alkalmazva hat ideáltipikus modellt különböztettem meg a 
kutatásban. Ezek elemzése reflektál a jogi felépítésben mutatkozó különbségekre, a rendszer 
jóléti vagy igazságügyi megoldások felé történő orientációjára, a meghatározott korú 
gyermekek kontrollját övező álláspontra, valamint azokra az eszközökre, amelyeket a fiatalok 
bűnelkövetésének megelőzése, megtorlása és csökkentése érdekében alkalmaznak. Külön 
figyelmet fordítok a rendszerek közötti hasonlóságokra és azokra a jellemzőkre, amelyek a 
különbözőséget meghatározzák. A holland rendszer jellemzőin keresztül mutatom be a 
módosított igazságügyi modell jellemzőit, míg a belga rendszer a jóléti modell, az angol 
rendszer a testületi modell, a skót rendszer a minimum intervenciós modell, a finn rendszer az 
igazságügyi modell, a magyar rendszer pedig bűnözéskontroll mintája lesz. Az elemzést 9 fő 
jellemző köré szerveztem, hogy az tiszta és összehasonlítható képet nyújtson a rendszerekről. 
A IV. Fejezetben bemutatott jellemzők ismerete szükséges az V. Fejezetben elemzett 
intézmények megértéséhez. 
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Az V. Fejezet célja, hogy bemutassa a különböző büntető igazságszolgáltatási 
modelleket képviselő országokban kialakított megoldásokat az európai országokban jellemző 
gyermekjogi problémák kezelésére. A hat országban létrehozott intézmények jogi háttere a 
III. Fejezetben megállapított kulcskérdéseken keresztül kerül bemutatásra. Ebben a fejezetben 
részletesen elemzem a jogi szabályozást a következő területeken: (1) büntetőjogi életkori 
határok és a felnőtt bíróság előtti eljárás kérdése, (2) az alternatív szankciók jelentése, 
valamint alkalmazása a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszereiben, (3) a 
szabadságelvonás különböző aspektusai, (4) a csekély súlyú cselekményekre adott 
intézményes reakciók, (5) diszkrimináció, (6) specializáció és képzés a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatási rendszereiben.  

Mint közép-európai kutató mindig fontosnak tartottam, hogy Közép-Kelet-Európát a 
vizsgálat kiemelt tárgyává tegyem, és vitassam a nemzetközi irodalomban erről a területről 
fellelhető, sokszor alapvetően hibás feltevéseket és értékítéleteket. A VI. Fejezetben erre 
teszek kísérletet, Csehország, Magyarország és Szlovénia fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó 
büntető igazságszolgáltatási rendszereit hasonlítom össze a történelmi fejlődést és a jelenlegi 
szabályozást vizsgálva. Remélhetőleg az elemzés elválasztja majd az ezt a sokszor „poszt-
szocialistának” vagy „kelet-európainak” nevezett földrajzi területet érintő tudományos 
„mítoszokat” a valóságtól. Tekintettel a fenti országokat érintő nyilvánvaló történelmi 
párhuzamosságra, az összehasonlítást meghatározó jellemzők főként az utóbbi 25 év 
jogalkotási eseményeire reflektálnak. Ezért ebben a fejezetben a büntethetőség alsó 
korhatárát, a csekélyebb súlyú valamint az elterelést érintő szabályozást, a fiatalkorúakat 
érintő büntetőeljárást és a jogalkalmazási gyakorlatot fogom összehasonlítani. Emellett a 
fiatalkori devianciákat és társadalmi szinten problematikus tendenciákat is igyekszem 
bemutatni, tekintettel arra, hogy a szakirodalom szerint ezek szintén hasonlóságokat 
mutatnak.  
 

b. A kutatás hipotézisei:  
 

1. Az európai országok jelentős eltéréseket mutatnak a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó 
kockázat értelmezése, valamint az ennek kontrollját szolgáló intézményrendszer 
kialakítása tekintetében. Ez a gyermek fejlődésének valamint a gyermekek jogainak 
eltérő értelmezésével magyarázható. 
A meghatározó kriminálpolitikai irány az utóbbi évtizedekben jelentősen 

megváltozott. Az 1990-es években Nyugat-Európában domináló igazságszolgáltatási stratégia 
arra épített, hogy egy személy meghatározható az általa a társadalomban képviselt kockázat 
alapján. Azok a személyes és környezeti rizikófaktorok, amelyek az adott személy életét 
negatívan befolyásolják értelmezhetőek a közbiztonságot veszélyeztető kockázatként is. Az 
ezredfordulót követő évtized közepétől a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása 
normalizálódni kezdett Nyugat-Európában, ám ez a változás nem terelte vissza a jóléti 
mederbe a szakpolitikát. Sokkal inkább hegeli megoldásként jellemezhető a fordulat, 
amelyben az eseményeket jelentősen leegyszerűsítve, a jólétiség tézisére válaszoló punitív 
antitézisből e kettő szintézise bontakozott ki. A szintézis mindkét tézis által megfogalmazott 
problémákra reagálni kíván, újraértékelve a látszólag egymásnak ellentmondó véleményeket. 
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Az új tézis szerint, bár a közbiztonság kiemelkedő értéket képvisel a társadalomban és ezért 
garantálni kell, a fiatalkorú elkövetők egy bonyolult életszakaszban vannak, amelyben a 
bűnelkövetés inkább csínytevésként, mint a visszaeső bűnelkövetővé válás komoly 
kockázataként értelmezhető. A fejlődési kriminológiai kutatások által táplált változások a 
kriminálpolitikát is a megfelelő nevelés irányába mozdították el, amelynek eszköze az életkort 
figyelembe vevő, tudományos bizonyítékokon alapuló, a fiatalok összetett problémáit 
komplex módon kezelő módszerek alkalmazása lett. Ezt az időszakot nem csupán a nemzeti 
jogalkotásban tapasztalható gyors változások jellemezték, hanem a nemzetközi téren 
tapasztalható gyors változások is. Több meghatározó nemzetközi dokumentum született a 
2010-es évek elejéig, amelyek a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának kérdését a 
fejlődési elméletek szempontjából közelítették meg. Példa erre a Gyermekjogi Bizottság 
2005-ben kiadott Átfogó Kommentárja a gyermekjogok végrehajtásáról koragyermekkorban, 
a 2007-ben kiadott Általános Kommentár a gyermekek jogairól a fiatalkorúakat illető 
igazságszolgáltatásban, az Európa Tanács Rec(2003)20 számú ajánlása a fiatalkori 
bűnelkövetés kezelésének új módszereiről és a fiatalkorú büntetőelkövetőkre vonatkozó 
igazságszolgáltatás szerepéről, a Rec(2006)19 számú ajánlás a pozitív szülői nevelés 
elősegítéséről, a Rec(2008)11 számú ajánlás a fiatalkorú elkövetőket érintő szankciók és 
intézkedések alkalmazásáról szóló Európai Szabályokról, valamint az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának 2010-ben kiadott iránymutatásai a gyermekbarát 
igazságszolgáltatásról. A nemzetközi fókusz soha nem volt még ilyen intenzív a fiatalkorúak 
büntető igazságszolgáltatásában és tágabban a fiatalkorú elkövetés megelőzésének 
színtereként értelmezett gyermekvédelemben megvalósuló gyermekjogokban.   

Ebben az összehasonlító elemzésben arra voltam kíváncsi, hogy a kockázat 
értelmezése és a büntető igazságszolgáltatási intervenció módja hogyan változtak az elmúlt 
évtizedben. A kutatás során arra kerestem a választ, hogy mi teremti meg a „kockázatot” a 
fiatalkorú elkövetők esetében az egyes országokban és ez hogyan befolyásolja az 
intézményesített kontroll alkalmazását ezzel a célcsoporttal szemben. Ebben a tekintetben két 
fontos tényező áll egymással szemben az igazságszolgáltatás területén: a közbiztonság és az 
emberi jogok, amelyeket kutatási eredmények alapján határozunk meg. Egyrészt a 
közbiztonság vezető politikai frázissá vált és fontos rendészeti kérdéssé vált az európai 
társadalmakban. A bűncselekmények fenyegetésével szemben kialakult, és támogatottá vált a 
megfigyelés és a kontroll a mindennapi élet színterén is. A fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának hagyományos intézményei, akár szándékos átalakítás eredményeként 
akár ennek hiányában, a kockázatkezelés intézményeivé váltak, amelyeknek célja a fiatalkorú 
elkövetők kontrollja valamint a visszaesés kockázatának csökkentése. Ezek az intézmények a 
bűnalkalmak csökkentésére való törekvések révén fontos alapot teremtettek a közterületen 
történő elkövetés megelőzésének is. Ezek az intézmények adatokat is gyűjthetnek azzal a 
céllal, hogy a kockázat „diagnózisát” fel tudják állítani a korábban meghatározott 
rizikófaktorok kombinálásával. Egyes országokban a kockázat értékelésének a megfelelő 
kontroll- vagy segítő mechanizmus meghatározásában is döntő szerepe van, figyelmen kívül 
hagyva a döntés érzelmi oldalát, így például a bizalom kérdését. Az összehasonlító vizsgálat, 
amely a „kockázatosként” értelmezett faktorokat valamint így minősített személyek kezelését 
célozza, a kockázat fogalmát európai perspektívában igyekszik elhelyezni, rámutatva arra, 
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hogy az egyes országok különböző módon értelmezik ezt a kérdést a gyermekek fejlődését 
érintő tudományos eredmények és a gyermeki jogok tükrében.  

Másrészt fontos látni, hogy hogyan értelmezik a fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatási rendszerei azoknak a gyermekek a magatartását, akik általános 
értelemben alacsony kockázatot képviselnek. Úgy tűnik, hogy ezen a területen a gyermekek 
fejlődésére koncentráló kutatások és az absztrakt gyermekjogi követelmények támogatták 
egymást az elmúlt évtizedekben mind a büntető igazságszolgáltatásban, mind pedig a 
gyermekvédelemben. Mindkét rendszer racionálisan szemléli a gyermekek viselkedését és 
jellemzőit: a sebezhetőséget, mint a gyermekkor általános jellemzőjét hangsúlyozzák, 
ugyanakkor nem becsülik alá a gyermek képességeit és akaratát. A gyermek nem az eljárás 
kiszolgáltatott tárgyaként jelenik meg, hanem a társadalom cselekvő tagjaként, akit meg kell 
érteni és informálni kell az eljárásról az életkorának megfelelő módon. A bűncselekményt 
elkövető gyermek nem csupán bűnelkövető, hanem a saját életkorának, képességeinek, családi 
hátterének és szociális státuszának képviselője. A bíróság ítéletének érthetőnek és 
elfogadhatónak kell lennie a számára, és a büntetés, intézkedés vagy egyéb kezelés tekintettel 
kell hogy legyen az igényeire. Általánosságban elmondható, hogy azok az országok, amelyek 
tudományosan alátámasztott programokkal dolgoznak, amelyek a gyermek fejlődését 
figyelembe veszik és támogató módon reflektálnak rá, a nemzetközi gyermekjogi 
elvárásoknak megfelelően alakítják az igazságszolgáltatási rendszerüknek ezen területét. A 
beavatkozás és egyéb, a fiatalkorú szükségleteire reagáló programok, így például a 
szabadságelvonás során alkalmazott programok, egy sor gyermekjogi követelménynek 
tesznek eleget – tekintet nélkül arra, hogy ez céljuk-e vagy sem. A gyermek számára 
megfelelő kürülmények megteremtése biztosítja az alapvető gyermeki jogok érvényesülését is 
az oktatáshoz való jogtól az egészséges környezethez való jogig. Doktori értekezésemben azt 
vizsgáltam, hogy az elméleti keretek hogyan jelennek meg az egyes (büntető) 
igazságszolgáltatási rendszerekben, figyelembe véve a kockázatkezelés szempontja által 
okozott eltéréseket. 

2. A Közép-európai országok igazságszolgáltatási rendszerei sok tulajdonságukban 
hasonlítanak, ami a közös történelmi gyökereiknek köszönhető. A jelenleg működő 
igazságszolgáltatási rendszereket ugyanakkor elsősorban a politikai célok, a kultúra, 
valamint a gyermekvédelem és igazságszolgáltatás közötti együttműködés minősége 
határozzák meg, nem pedig az ország földrajzi elhelyezkedés. 

  A kutatás utolsó részében Csehország, Magyarország és Szlovénia fiatalkorúakra 
specializálódott büntető igazságszolgáltatási rendszereit vizsgáltam. Ezeket az országokat a 
szakirodalom gyakran „poszt-szocialista” vagy „kelet-európai” rendszerekként említi. 
Ezek a kifejezések arra engednek következtetni, hogy a) ezeknek az országoknak a 
fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatási rendszereiben meghatározó hasonlóságok 
fedezhetők fel, b) ezek a hasonlóságok a közös Közép-kelet-európai jogi-történelmi valamint 
társadalmi sajátosságokra vezethetők vissza. Az e fejezetben vizsgált három országot kétség 
kívül hasonló hatások érték a XIX. és XX. Század folyamán: az Osztrák-Magyar Monarchia 
és később a Szovjetunió befolyása alatt a szocialista blokk részeként az élet több területét 
érintő, hasonló folyamatok bontakoztak ki. A közös történelmi gyökerek valamint az Európa e 
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részét összekapcsoló szolidaritás emlékét elsősorban a művészetek, az irodalom valamint az 
építészet őrzik. Bár létrejöttek a régióra jellemző, tipikus társadalmi helyzetek, így például a 
panelépületekből épült városnegyedek vagy az alkoholfogyasztás, mint társadalmi probléma 
(Junger-Tas, 2012), amelyek Prágában, csakúgy, mint Budapesten vagy Ljubljanában hasonló 
élethelyzeteket idéznek elő, az is bizonyított tény, hogy a bűnözési helyzet nincs hatással a 
kriminálpolitikára. A disszertációnak ebben a részében arra keresem a választ, hogy az erre a 
földrajzi területre használt kifejezések, úgy mint „poszt-szocialista” vagy „kelet-európai”, 
valóban az összes igazságszolgáltatási rendszerben létező közös jellemzőkre utalnak-e. 
 A történelmi perspektívára reflektálva tisztázni kell, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiában soha nem volt hatályban az egész területre érvényes, egységes jogi 
szabályozás, aminek elsősorban az volt az oka, hogy a Magyar Királyság és az ehhez tartozó 
területek viszonylagos önállóságot élveztek a Monarchiában. A kulturális-politikai értelemben 
vett elválás a Monarchia országai között az első világháború után kezdődött meg, amikor 
független nemzetállamok jöttek létre az egykori birodalom területén. Az így „felszabadult” 
nemzetek elkezdték megteremteni saját nemzeti jogukat, kriminálpolitikájukat és 
identitásukat. Ezt a folyamatot a második világháború szakította meg, amelyet követően a 
régió a Szovjetunió érdekterülete lett. A Szovjetunió ideológiai befolyásának ugyan voltak 
nyomai a deviancia és bűnelkövetés jelenségének tudományos értelmezésében és az erre 
reagáló jogalkotás területén is, ám a fenti országok egymástól függetlenül alakították a 
jogrendszereiket. Ez főként Szlovéniára igaz, amely Jugoszlávia részeként viszonylag korán 
szakított a Szovjetunió politikai-ideológiai szemléletével. Az 1990-es évek rendszerváltásait 
követően az igazságszolgáltatási rendszerek fejlődése, kifejezett külső nyomás és fölérendelt 
politikai szövetség hiányában, valóban függetlenül kezdett el fejlődni. Ez a kijelentés az 
Európai Uniós tagsággal sem vesztette érvényét, hiszen a fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának kérdése nem tartozik a kiemelt ügyek közé, így az Európai Uniónak 
viszonylag kevés érdeke fűződik a tagállamokra kötelező szabályok előírásához ezen a 
területen. Következésképpen Közép-Európa országai szabadon változtathatják és 
újrateremthetik a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó büntető igazságszolgáltatási 
intézményrendszerüket. Az új intézmények kialakítása vagy átvétele során nem egy közös 
igazságszolgáltatási rendszerben létrehozott bázisra építenek, hanem egy olyan rendszerre, 
amelyet egy olyan közös elméleti-tudományos alapra építő államközösségben hoztak létre, 
amelynek intézményei az elmúlt száz évben kulturális, gazdasági és politikai értékek és 
érdekek mentén meghatározott szerves fejlődésen mentek keresztül.    
 Ennek megfelelően a három ország egymástól eltérő módszereket választott fiatalkori 
bűnelkövetés kezelésére. A ma létező fiatalkorúakkal foglalkozó intézményrendszerek 
jelentős különbségeket mutatnak az életkori határok, a meghatározó intézmények, a 
kriminálpolitikai célterületek, valamint az ítélkezési gyakorlat kérdésében. Az eltérések 
mentén arra lehet következtetni, hogy a három rendszer három eltérő intézményrendszeri 
modellhez tartozik, és az esetleges hasonlóságoktól eltekintve a Gyermekjogi Egyezmény 
érvényre juttatásának folyamatában is eltérő szinten állnak. Ebben az értelemben úgy tűnik, 
hogy nincs megfelelő bizonyíték a „poszt-szocialista” attitűd létezésére a közép-európai 
országok fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerében.  
 



8 
 

II. A kutatásban vizsgált kérdések köre és a kutatás módszerei  
 

a. A kutatásban vizsgált kérdések köre 
A nemzetközi összehasonlító szakirodalomban fellelhető összehasonlító perspektívák 

jelentősen eltérő stratégiák mentén alakultak ki: bár mindegyik az egyes, fiatalok 
bűnelkövetésére reagáló intézmények vizsgálatát tűzte ki célul, az összehasonlítás maga ritkán 
vállalkozik mélyebb vizsgálatra, vagy ha mégis, akkor a vizsgált jelenségek körét szűkíti. 
Azok a szerzők, akik az intézményrendszereket átfogóan vizsgálják, mint Winterdyk (2002) 
vagy Cavadino és Dignan (2006) az intézményrendszerek főbb jellemzőire koncentrálnak, 
míg mások, például Muncie és Goldson (2006) a jogi és kriminálpolitikai kérdések mélyebb 
vizsgálatára vállalkoznak, azonban ezt csupán néhány intézmény szempontjából teszik, és 
nem az egész rendszerre vonatkozóan. A szerzők egy része modellekkel vagy az országok 
osztályozásával egyszerűsíti le az elemzést (pl. Winterdyk, 2002, Cavadino & Dignan, 2006, 
Junger-Tas & Decker, 2006), míg mások az adott intézmények rendszerbeli szerepét az 
országok kategorizálása nélkül hasonlítják össze (pl. Killias, Redondo, & Sarneczki, 2012; 
Muncie & Goldson, 2006). A megközelítésben mutatkozó különbségek az eltérő célokra 
vezethetők vissza: amennyiben az ország földrajzi elhelyezkedésének a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásának kialakításában játszott szerepét kívánjuk vizsgálni, úgy a földrajzi 
elhelyezkedés szerinti osztályozás elengedhetetlen a sikeres elemzéshez, míg a kortárs 
kriminálpolitikai trendek vizsgálatakor erre nincs feltétlenül szükség. Ezeknek az 
összehasonlító műveknek a vizsgálata révén betekintést nyertem az összehasonlító művek 
korlátaiba és a megközelítés és a módszertan területén tapasztalható fejlesztési lehetőségekbe 
is. A következő összehasonlító megközelítést alkalmazó műveket tekintettem át: 

• Területi megközelítés (pl. Junger-Tas & Decker, 2006) 

• Filozófiai megközelítés (pl. Albanese & Dammer, 2013) 

• Intézményi megközelítés 
a) Klasszikus kettős felosztás 

b) Rendszerszintű (pl. Winterdyk, 2002) 

c) Kriminálpolitikára alapozó (pl. Cavadino & Dignan, 2006) 

• Kritikai megközelítés (pl. Goldson & Muncie, 2006) 

A fenti, a rendszer földrajzi elhelyezkedését, a meghatározó filozófiáját, a jogi felépítését 
és kriminál- és szociálpolitikai irányultságát alapul vevő osztályozások összefoglaló elemzése 
rávilágít a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerek elméleti 
kialakításának összetettségére. Ennek az összetettségnek az átfogó vizsgálata meghaladná egy 
doktori disszertáció terjedelmét, ezért a következő módon szűkítettem a vizsgálatot: 

1. Elsőként, a disszertáció célja kizárólag a fiatalok bűnelkövetésére adott 
intézményesített reakciók vizsgálata, ami kizárja az informális kontroll vizsgálatát. 
Ennek az az oka, hogy az elemzés fókuszában a gyermekjogi szabályok érvényesülése 
áll, ami alapvetően meghatározza a dolgozat normatív természetét. A Gyermekjogi 
Egyezmény és egyéb, a fiatalok bűnelkövetésére vonatkozó intézményes reakcióról 
szóló dokumentumok elsősorban, bár nem kizárólag, a részes állami intézményekre 
rónak kötelezettségeket. Mivel a bűnelkövetésre adott intézményes reakció állami 
feladat, amit nemzeti szintű jogszabályok szabályoznak, és a fiatalkorúak 



9 
 

igazságszolgáltatása tipikusan ennek a rendszernek a részét képezi vagy ezzel 
kapcsolatban áll, a fiatalkorúak igazságszolgáltatását érintő gyermekjogi elvárások is 
elsősorban az államokat célozzák.  

2. Az összehasonlításban elemzett országok számának korlátozása tovább szűkítette a 
disszertáció vizsgálati körét. A célországok kiválasztása során az volt az elsődleges 
cél, hogy az elméleti keretrendszerek és a PhD kutatás keretében vizsgálható országok 
egymáshoz illeszkedjenek. Az előző pontban említetteknek megfelelően a kutatás a 
fiatalok bűnelkövetésére adott formális, intézményesített reakciók vizsgálatára 
korlátozódik. A vizsgálat megvalósításához az intézményi megközelítés tűnt a 
legcélszerűbbnek. Ezen belül a Winterdyk (2002) rendszerszintű megközelítését 
vettem alapul, mert egy ezen alapuló elemzés jól szolgálja az adott rendszerek 
részletes bemutatását, emellett pedig egy szempontrendszert is felállít az 
összehasonlító vizsgálathoz. A Winterdyk által felállított keretrendszer alapján a 
disszertációban hat igazságszolgáltatási modellt mutattam be részletesen, konkrét 
országok példája alapján. A következő országokat vizsgáltam az egyes modellek 
bemutatásánál: (1) minimum intervenció modellje: Skócia, (2) jóléti modell: Belgium, 
(3) testületi modell: Anglia, (4) módosított igazságügyi modell: Hollandia, (5) 
igazságügyi modell: Finnország, (6) bűnözéskontroll modell: Magyarország.  
Fontos kiemelni, hogy a modellek nem az egyes országok, hanem az ideáltipikus 
rendszerek bemutatására szolgálnak, amelyek az organikus fejlődés és 
kriminálpolitikai trendek mentén alakultak ki. A modelleket képviselő országok a 
szakirodalom alapján kerültek kiválasztásra (Winterdyk, 2002; Pruin, 2010). Ennek 
következményeképpen a fenti országok ismertetett rendszerei nem minden 
tulajdonságukban, csupán meghatározó jellemzőikben egyeznek meg a modell 
elvárásaival.  
Az elméleti modellek lényegének részletes feltárása érdekében felhasználtam és egyes 
elemeiben átalakítottam a Winterdyk (2002) által alkalmazott elemzési szempontokat: 
az „általános tulajdonságok” helyett az egyes modellek „általános filozófiáját” 
vizsgáltam, valamint hozzáadtam két elemzési szempontot, a „jogi felépítést” és a 
„tipikus eszközöket”. A rendszer „általános filozófiájának” vizsgálata azért fontos, 
mert lehetőséget nyújt a gyermekeket érintő gondolkodás és kriminálpolitika, valamint 
a tipikus intézmények alakulásának történeti fejlődésének áttekintésére. Az alapvető, 
jogi felépítésre vonatkozó ismeretek összefoglalása arra szolgál, hogy bemutassa, 
hogy a rendszernek hogyan kellene működnie, esetenként akár a valósággal 
ellentétben. Az elemzés során a következő szempontokat vizsgáltam: (1) általános 
filozófia, (2) a bűnelkövetés értelmezése, (3) a beavatkozás célja, (4) a rendszer célja, 
(5) rendszer feladatai, (6) jogi felépítés, (7) meghatározó intézmény, (8) meghatározó 
szakma, (9) tipikus eszközök. Az ezekre vonatkozó várakozásokat az 1. táblázat 
tartalmazza.  

3. Végül, a vizsgálatot a fiatalok büntető igazságszolgáltatási rendszereinek jogi és 
gyakorlati nézőpontjának vizsgálatában a gyermekjogi elvárások teljesítésére és a 
gyermekek fejlődését érintő kérdésekre koncentráltam. Ennek során két különböző 
stratégiát alkalmaztam: a fiatalkorúak igazságszolgáltatási modelljeinek bemutatása 
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során igyekeztem kiemelni, hogy mennyiben felelnek meg ezek az egyes rendszerek a 
fejlődési elméletek és kutatások által megkívánt arculatnak, míg az egyes intézmények 
összehasonlítása során ezeket a gyermekjogi szabályok érvényesülésének tükrében 
vizsgáltam.  

 
a. A kutatás módszerei és a nemzetközi összehasonlító vizsgálat korlátai 

A doktori kutatás, valamint a nemzetközi összehasonlítás korlátait figyelembe véve 
igyekeztem megtalálni az egyensúlyt az elméleti lehetőségek és a gyakorlati korlátok között a 
dolgozat tudományos színvonalának emelése érdekében. A szakirodalom áttekintését rövid és 
hosszú tanulmányutakkal egészítettem ki. A kutatás részeként négy országban jártam 
Magyarországon kívül 2011. szeptember 4. és 2014. szeptember 15. között. Rövid 
tanulmányúton (2 hét és egy hónap közötti időtartam) jártam Finnországban, Szlovéniában és 
Csehországban, míg Hollandiában 4,5 hónapot töltöttem a Netherlands Institute for the Study 
of Crime and Law Enforcement intézetében és egy évet gyakornokként a Defence for 
Children International-ECPAT Alapítványnál. A tanulmányutak során interjúkat készítettem 
helyi egyetemi kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel, gyermekvédelmi, valamint 
fiatalkorú elkövetőkkel foglalkozó intézményeket látogattam meg. Az interjúk azt a célt 
szolgálták, hogy (1) a nemzetközi szakirodalomból szerzett információkat pontosítsam, (2) a 
már rendelkezésre álló szakirodalmat bővítsem, és (3) további információkat gyűjtsek a 
kulturális és politikai kontextusról, amelyben az egyes intézmények működnek.     

A kutatás során kiemelt figyelmet szenteltem a nyelvi korlátoknak, és a le nem 
fordítható, vagy kulturálisan meghatározott kifejezések angol fordítása által okozott 
torzításoknak. Annak ellenére, hogy a tudományos szakirodalomban jelentős mennyiségű, a 
fiatalkorúak igazságszolgáltatásával foglalkozó forrás létezik angol nyelven, az anyanyelvi 
szöveg fordítása sokszor önkéntelenül is félrevezeti az olvasót. Erre való tekintettel 
igyekeztem a fordítás átvétele mellett az egyes kifejezések és intézmények valós tartalmát is 
vizsgálni.  
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1. Táblázat. A fiatalkorúak igazságszolgáltatási modelljeinek jellemzői 

 MINIMUM 

INTERVENCIÓS 

MODELL 

JÓLÉTI MODELL TESTÜLETI 

MODELL 
MÓDOSÍTOTT 

IGAZSÁGÜGYI 

MODELL 

IGAZSÁGÜGYI 

MODELL 
BŰNÖZÉS-
KONTROLL 

MODELL 

Általános 
filozófia 

• Informális 
rendszer 

•  Lehetőleg a 
formális 
intervenció 
mellőzése 

• Cél a 
reszociali-
záció 

• Informális 
rendszer 

• Általános 
jelzés 

• Személyre 
szabott kezelés 

• Határozatlan 
idejű ítélet 

• Adminsztratív 
döntéshozatal 

• Elterelés a 
büntető 
igazságszolgálta
tásból 

• Méltányos 
eljárás 

• Informális 
rendszer 

• Kettős 
nyomtáv: a 
csekély súlyú 
cselekményért 
elterelés, a 
súlyos 
cselekményért 
büntetés  

• Méltányos 
eljárás 

• A 
gyermekjogok 
érvényesítése 

• Elterelés a 
büntető 
igazságszolgál
tatásból 

• Reform 
ellenes, 
punitív 

• Bizonyíté-
kok által 
vezérelt 

• Felelőssé 
tétel 

• Korai, 
következetes 
intervenció 

A 
bűnelkövetés 
értelmezése 

Az ember 
alapvetően jó 

Patologikus, a 
környezet által 
meghatározott 

Disszociális Korlátozott 
egyéni felelősség 

Büntetést 
érdemel 

Büntetést/ 
bebörtönzést 
érdemel 

A beavatkozás 
célja 

nevelés Megfelelő 
kezelés 
biztosítása 
(parens patriae) 

Visszatartás Szankcionálás, 
megfelelő kezelés 
biztosítása 

Szankcionálás A társ. 
védelme, 
megtorlás, 
elrettentés 

A rendszer 
célja 

Nevelés  Az egyéni 
szükségletek 
kielégítsée 

A 
kriminálpolitika 
végrehajtása 

Az emberi jogok 
érv./ Egyéni 
szüks. kielégítés 

Emberi jogok 
érv./ Elkövető 
megbüntetése 

A rend 
fenntartása 

Feladatok Segítség és 
nevelés 

Diagnózis  Rendszerszintű 
beavatkozás 

Diagnózis/ 
büntetés 

büntetés Szabadság 
elvonása 

Jogi felépítés alternatív jóléti jóléti jóléti igazságügyi Jóléti/ig.ügyi 

Meghatározó 
intézmény 

Közösségi, 
megánszemély
ek, iskola 

Szociális munka Együttműködés a 
szolgáltatók 
között 

Jogrendszer és 
szociális munka 

jogrendszer jogrendszer 

Meghatározó 
szakma 

Pedagógus  Gyermekvédelem  Büntető 
igazságszolg. 

Jogász, 
gyermekvédelem 

Jogász Jogász, büntető 
igazságszolg. 

Tipikus 
eszközök 

Amennyiben 
van, úgy 
gyermek-
védelmi 
intézkezés 

Gyermekvédelmi 
(nem zártintézeti) 
intézkedés 

Közösségi 
szankciók 

• Tradicionális 
szankciók 

• Amennyiben 
szükséges, 
gyermekvédel
mi szankció 

 

• Tradicionális 
szankciók 

• Resztoratív 
ig.szolg.  
 

• short sharp 
shock 

• boot campek 

• zero 
tolerancia 

• közelező 
minimum 
büntetés 

• megszégye-
nítés 

• kriminali-
záció 

• szülők feletti 
kontroll 

Forrás: Winterdyk (2002) rendsznem zártintézeti ere alapján készült 
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III. A disszertáció főbb következtetései 
 

1. Az európai országok jelentős eltéréseket mutatnak a fiatalok bűnelkövetése terén 
értékelt „kockázat” értelmezésében, valamint ennek kriminálpolitkai értékelésében. 
Ez a jelenség a gyermekek fejlődésének eltérő módon történő figyelembe vételével és 
a gyermekjogi szabályok eltérő értelmezésével magyarázható.  

 1.a. A „kockázat” értelmezését érintő általános megfigyelések   
 
 Az egyes modellek filozófiai hátterét a jelen kutatásban történeti szempontból 
vizsgáltam. Ez a perspektíva segített annak megértésében, hogy az egyes gyermekeket 
(fiatalkorúakra vonatkozó) igazságszolgáltatási rendszerek mai képe hogyan alakulhatott ki, 
mely szemléletmódokat és intézményeket támogatták, és melyeket utasították el, mely 
tulajdonságaik maradtak statikusak, és mely területek tartják mozgásban a változásokat. 
Érdekes tapasztalat volt megfigyelni, hogy lényegében az összes vizsgált igazságszolgáltatási 
rendszer fiatalkorúakkal foglalkozó része az ún. gyermekmentő („child-saver”) mozgalom 
által megalapozott reformgondolatokból nőtt ki a XX. század elején, közülük négy pontosan 
ugyanabban az évben. A jogrendszerek eltérő sajátosságaiból és a helyi adottságokból adódó 
rendszerbeli különbségek már ebben a kezdeti időszakban is léteztek. Ezt követően a XX. 
századi politikai, gazdasági és társadalmi változások és erőfeszítéseik is nyomot hagytak a 
rendszereken. Néhány ideológiai és gyakorlati változás több országban is jelentkezett 
párhuzamosan, így például a szakirodalom által büntető fordulatnak („punitive turn”) nevezett 
időszak az 1990-es években, amelynek nagy hatása volt a fiatalkorúak igazságszolgáltatási 
rendszereinek fejlődésére Nyugat-Európában. Magyarország, poszt-szocialista országként, 
ebben az időszakben még csak ébredezett „téli álmából”, ami a szakpolitikai és jogalkotási 
igényeket az alapvető intézményi struktúrák kialakítására szolgáló jogszabályok 
megalkotására szorította. A kockázatkezelésre helyezett hangsúly, amely a nyugat-európai 
országok rendszereit az 1990-es évek óta meghatározza, csupán az utóbbi években érte el 
Magyarországot. 
 A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszereinek céljaként felfogott kockázatkezelés 
kiemelt fontosságú terület a vizsgált országokban. Kivétel ez alól Finnország, ahol fiatalkorú 
elkövetők nagy részét a gyermekvédelembe tereli a rendszer, és így gyermekvédelmi 
támogatásban részesülnek, nem pedig olyan intervencióban, amely kimondottan az ismételt 
bűnelkövetés megelőzését szolgálja. A többi országban nem feltétlenül határozzák meg a 
„kockázat” általános fogalmát. A belga törvény kiemeli, hogy resztoratív módszereket kell a 
fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazni, amellyel a kockázat-központú 
beavatkozástól eltérő elvárást fogalmaz meg. Emellett azonban alkalmaz a kockázatra reagáló 
intervenciót, és a visszaesés kockázata, főként a súlyos cselekményeket elkövető fiatalkorúak 
tekintetében, meghatározó részét képezi a rendszernek, tekintettel arra, hogy a társadalom 
biztonságának védelme jogszabályban meghatározott cél. A magyar rendszerben még csak 
néhány éve létezik a kockázat koncepciója. Ennek eredményeként, ahogy az Európában 
általános, a pártfogó felügyelői szolgálatok feladata lett a visszaesés kockázatának értékelése 
egy speciális értékelési séma segítségével. Ez az eszköz alkalmazható bűncselekményt el nem 



13 
 

követő gyermekek esetében is, így például egy szabálysértés elkövetése esetén, amikor a 
pártfogó felügyelői szolgálat a gyermekvédelmi szerv kifejezett kérésére értékeli a 
bűnelkövetés kockázatát. Ezek a lépések arra engednek következtetni, hogy a magyar 
rendszer is a kockázatot középpontba állító kriminálpolitika felé halad. Emellett 
Magyarország olyan büntető igazságszolgáltatási rendszert épített ki a fiatalkorú elkövetők 
számára, amelynek alacsony a toleranciaküszübe, és fokozott kontrollt vár el. Egy ilyen 
rendszerben, amelyben minden bűncselekményt és anti-szociálisnak ítélt magatartást 
fenyegetésként értelmeznek, és keményen megtorolnak, a kockázatelemzés célja csak annyi 
lehet, hogy az elkövetők csoportjait megkülönböztesse, ám a célszerű intervenció 
kiválasztására nem lesz alkalmas. Angliában a kockázatelemzésre szolgáló eszközöknek 
meghatározó szerepe van az igazságszolgáltatás arculatának alakításában, éppen ezért 
rengeteg kritika övezi ezeket az eszközöket. Skóciában és Hollandiában a kockázatelemzés 
eszközei a fiatalkorú elkövetők osztályozását szolgálják, és több különböző intervenciós 
program áll rendelkezésre az ismételt bűnelkövetés megelőzésére. Az alkalmazott szemlélet 
és módszer alapján három fontos törésvonal határozza meg a kockázat értékelésének 
természetét az egyes modellekben: a gyermek életkora, az elkövetett cselekmény súlya, 
valamint az elkövető szociális helyzete és társadalmi státusza.  
 Általános érvényű megállapításként elmondható, hogy a 16 évnél fiatalabb 
bűnelkövetőket az igazságszolgáltatási rendszerek megkülönböztetik a 16 éves kort betöltött 
társaiktól. Belgiumban és Hollandiában a tizenhatodik életévüket betöltött elkövetők jogi 
megszorítások mellett ugyan, de akár a felnőtt bíróság előtt is felelősségre vonhatóak, míg 
Skóciában a joggyakorlat ezt a korosztályt már nem tereli át a children’s hearing rendszerébe, 
hanem a felnőtt igazságszolgáltatásban tartja. Az idősebb fiatalkorúak a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatási rendszereiben is súlyosabb következményekre számíthatnak, mint 
fiatalabb társaik. Ez az életkor kétségkívül egy nem hivatalos határvonalat képez a 
fiatalkorúak európai igazságszolgáltatási rendszereiben, elválasztva egymástól a „csínytevő 
gyermekeket” és a „bűnelkövető kamaszokat”. Míg az első csoport viszonylag alacsony 
kockázatot jelent, a második csoportba tartozók sokszor a felnőtt elkövetőkkel azonos 
megítélésben részesülnek.  
 Az elkövetett cselekmény súlya nyilvánvalóan befolyásolja az alkalmazott büntetés 
vagy intézkedés természetét. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a súlyos bűncselekményeket 
elkövető fiatalokat több rendszer felnőttként kezeli, tekintet nélkül az életkori sajátosságaikra 
vagy a legfőbb érdekükre. Angliában 10 éves kortól lehetőség van a bűnelkövetők elleni 
eljárás áttételére felnőtt bíróság elé, a helyi és nemzetközi szakemberek tiltakozása ellenére is. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy ezekben az eljárásokban a gyermekek jogainak érvényesülése 
korlátozott, vagy egyáltalán nem valósul meg. Ugyan Belgiumban és Hollandiában az ügyek 
áttétele csak meghatározott életkortól lehetséges, a gyermeki jogok sérelme még így is 
viszonylag gyakori ezekben az ügyekben (ld. V. Fejezet, 1.2.). A súlyossági skála másik 
végén a csekély súlyú cselekményeket elkövető gyermekek elterelése megoldott mind a hat, 
általam vizsgált rendszerben, általában már az eljárás ügyészségi fázisában, amennyiben nem 
valószínű, hogy ismételten bűncselekményt fognak elkövetni. Feltételhez kötött elterelés, 
valamint a beavatkozás elmaradása ugyancsak lehetséges eszközök, ugyan nem minden 
ország alkalmazza őket. Következésképpen elmondható, hogy mind a kriminálpolitika, mind 
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pedig az intézményrendszer maga enyhébb elbánásban részesíti a csekély súlyú 
bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat, az igazságszolgáltatáson kívüli nevelést, 
támogatást alkalmazva, vagy akár ezektől való eltekintéssel. Ezzel szemben a súlyos 
bűncselekményeket elkövető fiatalok az akár a felnőtt igazságszolgáltatásban végrehajtott 
szigorú kontrollintézkedésekre számíthatnak. A bűnözéskontroll modelljére például szolgáló 
magyar rendszer kivételt képez ez alól: a kriminálpolitika által támogatott megtorló és 
elrettentő büntetések következményeképpen a fiatalkorú elkövetők szinte az elkövetett 
cselekmény súlyára tekintet nélkül, vagy akár bűncselekmény elkövetése hiányában is 
kockáztatják például a szabadságuk elvonásának valamilyen formáját.  
 Az elkövető társadalmi helyzete és az általa képviselt rizikó közötti kapcsolat 
értékelése talán a legproblematikusabb kérdés a jelenkori igazságszolgáltatási rendszerekben, 
és legalább olyan fontos kérdés a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában, mint a felnőttek 
tekintetében. A nemzetközi irodalomból ismert longitudinális kutatások által feltárt 
rizikófaktorok többsége a rossz szociális helyzettel áll kapcsolatban, úgy, mint a deprivált 
városnegyedek, a közösségek hiánya, a bűnelkövető barátok, az aluliskolázottság, a szülők 
drog- vagy alkoholproblémái, vagy a munkanélküliség. Nem meglepő, hogy a 
kockázatelemzések az alacsonyabb társadalmi státuszú fiatal elkövetők esetében magasabb 
visszaesési rizikóval számolnak. Ennek az a következménye, hogy ez a csoport nagyobb 
valószínűséggel lesz alanya a kontrollt szolgáló intézkedésnek vagy igazságszolgáltatási 
intervenciónak és ezzel együtt megbélyegzésnek. Sokszor az egyetlen probléma, ami ezt 
előidézi a rossz család vagy közösség ahova a gyermek született. A probléma persze nem 
ilyen egyszerű, amit a diszkriminatív jogalkotásról és gyakorlatokról, valamint a jelenkori 
társadalmak kulturális és gazdasági törésvonalairól szóló széleskörű szakirodalom is jelez. 
Minden fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerben megtalálhatóak a deprivált 
és szegény fiatalkorúakra vonatkozó diszkriminatív intézkedések. Az igazságszolgáltatásban 
intézményesült diszkrimináció megerősíti a többségi társadalomtól eltérő csoportoktól való 
félelem érzését, és mint ilyen, elsősorban a Roma és bevándorló fiatalokat célozza.  
 Nyilvánvalónak tűnik, hogy bár az európai országok hajlamosak közös trendeket 
követni, így például a „kockázatot jelentő” rétegek kiemelt kezelését, a gyakorlatban 
megvalósuló intervenció sokkal inkább a rendszer alapvető filozófiáján múlik, mint a 
nemzetközi trendeken. A kockázatelemzésen alapuló kockázatkezelést például másként 
értelmezik Angliában mind Skóciában: míg Anglia esetében a családban vagy a gyermekben 
rejlő kockázat fenyegetésként értelmezhető, amit lehetőség szerint kényszerítő jellegű és 
exkluzív eszközökkel kell megszüntetni, addig a skót rendszer a rizikófaktorokat 
információforrásként fogja fel, amit a gyermek érdekében kell felhasználni az eljárásban. 
McAra és McVie (2007) az Edinburgh Study eredményei alapján megjegyzik, hogy a 
beavatkozás elmaradása a lehető legjobb megoldás a kockázat megszüntetésére, még a 
visszaeső elkövetők esetében is. A holland és belga rendszer közötti különbség az 
intézményes reakciókból látszik a legjobban. Míg a holland rendszer formális és szigorú a 
kockázatot érintő startégiák tekintetében, addig a belga rendszer rugalmas és széles körben 
támogatja akár az informális megoldásokat is. Hollandiában nem valószínű, hogy egy akár 
csekély súlyú bűncselekményt elkövető fiatalkorú kicsúszhat a hatóságok kezei közül az általa 
képviselt kockázat értékelése nélkül. Minden pontosan kalkulált és címkézett. A belga 
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rendszer a kockázatkezelés egy racionálisabb és humánusabb formáját választotta, 
ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a rugalmasság könnyen vezethet önkényes 
gyakorlathoz annak eldöntése terén, hogy mi teremti meg azt a kockázatot, amit már az 
igazságszolgáltatásnak kell kezelnie. Végül, bár Finnország és Magyaroroszág szenteli a 
legkevesebb figyelmet a kockázatnak az itt felsorolt országok között, ám az alkalmazott 
kontroll tekintetében két végletet képviselnek: Finnország esetében évente csak néhány olyan 
eset van, amelyet elég kockázatosnak ítél a rendszer ahhoz, hogy a büntető 
igazságszolgáltatásban kezelje, míg Magyarországon a gyermekvédelembe való átterelés 
majdnemhogy lehetetlen, amíg a büntetőjogi reakció alkalmazható.   
 A nemzetközi szakirodalomban sokat említett kritika a jelenkori, fiatalokra vonatkozó 
igazságszolgáltatási rendszerekkel kapcsolatban, hogy egy jövőbeli cselekmény kockázatára 
helyeződött át a hangsúly a jelen cselekményeivel szemben. A kritika szerint a „rendes” 
felnőtté válás érdekében inkább a gyermekek szükségleteire kellene fókuszálni, a 
bűnelkövetővé válás megelőzését célzó beavatkozások helyett. Bár ez a vélemény fontos 
kritikát fogalmaz meg a kockázat-alapú beavatkozással kapcsolatban, ez még nem azt jelenti, 
hogy a kockázatkezelés elhagyását javasolja: a rizikófaktorok felismerése fontos támpontot 
jelenthet a hatóságok számára a beavatkozás természetének a meghatározásában, míg a 
szükségletek felsorolása segíthet az adott helyzetben alkalmazandó célszerű, személyre 
szabott módszer kijelölésében. A kockázat ezen megközelítése az „elsősorban gyermek, 
másodsorban bűnelkövető” filozófia mentén azt a gondolatot igyekszik népszerűsíteni, hogy 
azoknak a fiataloknak, akik bűncselekményt követnek el mindenekelőtt támogatásra van 
szükségük, nem pedig büntetésre. A cél azonban nem a segítség passzív befogadása, hanem 
az, hogy ők maguk is részt vegyenek a problémáik megoldásában és a számukra megfelelő út 
megtalálásában, aminek része a bűncselekménnyel való szembenézés is. Ez arra enged 
következtetni, hogy a fiatal elkövetők esetében célszerű egy összetett programban többféle 
probléma (életkörülmények, tapasztalatok, perspektívák, szükségletek) feldolgozásával 
számolni.  
  
 1.b. A Gyermekjogi Egyezmény követelményei alapján megállapított kulcsproblémák 
kezelésének értékelése   
 

Tekintettel a részes államok jogrendszerei közötti jelentős különbségekre a 
Gyermekjogi Egyezmény és a hozzá kapcsolódó nemzetközi dokumentumok a jogi 
megoldások helyett a célzott eredményekre fókuszálnak. Annak eldöntése, hogy mely 
jogintézmények vezetnek majd el követelmények megvalósításához, a részes államok 
feladata. A nemzetközi szabályozással ellentétben a nemzeti jogalkotás általában inkább a 
jogi lehetőségekre koncentrál, mint az elérni kívánt eredményre magára. Annak ellenére így 
van ez, hogy a nemzetközi szabályozást kiegészítő dokumentumok kifejezetten azt kívánják 
meg az államoktól, hogy a tradícióktól és a jelenleg hatályos szabályoktól eltekintve a 
célszerűség jegyében alakítsák az igazságszolgáltatási rendszereiket. A konklúzió fő 
gyermekjogi problémákra adott válaszokat értékelő részében az egyes követelmények 
megvalósulásával, és az egyes jogalkotási megoldásokban rejlő kockázattal foglalkoztam.  
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Életkori határok 
 A rugalmas nemzetközi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva az V. Fejezetben 
bemutatott, modellként használt országok egymástól lényegesen eltérő életkori határokat 
használnak a büntetőjogi „fiatalkor” meghatározásakor. Mind az alsó korhatárnak, mind pedig 
a felnőttkor korhatárának meg kell felelnie a Gyermekjogi Egyezmény követelményeinek. A 
2. táblázat a jelen disszertációban vizsgált hat ország közötti különbségeket mutatja be.   

2. Táblázat. Életkori határok a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszereiben 

Ország Alsó korhatár Doli incapax teszt Transzferszabály életkori 
határa 

Belgium 18 - 16-17 

Finnország 15 - - 

Magyarország 14 12-13 - 

Hollandia 12 - 16-17 

Anglia 10 - 10-17 

Skócia 8  12-17 

 
 Az elemzett országok között Angliában a legalacsonyabb, 10 év, a büntethetőség alsó 
korhatára. Ez az életkor nem csupán a büntethetőség, hanem a felnőtt bíróság előtti 
felelősségre vonhatóság alsó korhatára is. Az alacsony korhatárt támadó komoly nemzetközi 
kritikák ellenére Anglia mindeddig visszautasította a korhatár felemelését. Skóciában ezzel 
ellentétben, bár a hivatalosan megállapított büntethetőségi korhatár a nyolcadik életév, a 
büntetőeljárában való felelősségre vonhatóság alsó korhatára 12 év, és a jogszabály az ezt 
megelőzően elkövetett bűncselekményekért való felelősségre vonást a tizenkettedik életév 
betöltését követően is kizárja. Az büntethetőség alsó korhatára Hollandiában 12, 
Finnországban 15 év. A legmagasabb korhatárt Belgiumban állapítja meg a jogszabály, amely 
szerint bűncsekelmény elkövetése miatt csak tizennyolcadik életévet betöltött személy 
vonható felelősségre. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Belgiumban nincs 
fiatalkorúakkal foglalkozó igazságszolgáltatás, csupán azt, hogy a rendszer jóléti szempontból 
közelíti meg a fiatalok bűnelkövetésének kérdését. Azokban az országokban, ahol viszonylag 
magas a büntethetőség alsó korhatára, így például Belgiumban és Finnországban, tipikusan 
nem csupán a döntéshozatal, hanem a bűnelkövetés problémáját kezelő intézmények is a jóléti 
rendszerben helyezkednek el.  

Az ügy felnőtt bíróságra való áttételét megengedő ún. „transzferszabály” általában a 
16-17 éves gyermekeket érinti. Ezek a kivételes szabályok komoly kockázatot jelentenek a 
gyermekek jogainak csorbulására, és a fejlődésüket negatívan befolyásoló 
jogkövetkezmények alkalmazására. Ez a kockázatvállalás nem lenne szükségszerű, 
amennyiben az országok inkább a súlyos bűncselekményt elkövető gyermekeket célzó 
megelőzés mellett köteleznék el magukat, amely nem csak a bűncselekményt magát, de 
gyermekek szükségleteit is figyelembe veszi.   
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 Alternatív szankciók 
 Hollandia kétségtelenül vezető helyet foglal el a vizsgált országok között a 
rendelkezésre álló alternatív szankciók száma tekintetében. Az ún. igazságszolgáltatási 
viselkedési intervenciós programok elfogadásáért felelős bizottság (Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie) megköveteli azt is, hogy a programok módszertanát 
folyamatosan értékeljék, ami a bíróság számára is információt nyújt az alkalmazni kívánt 
intervenció alkalmasságáról a gyermek szükségleteinek kezelésére és a bűncselekmény 
feldolgozására. Más országok, például Finnország, csak korlátozott mértékben nyújtanak 
alternatívákat az igazságszolgáltatási rendszeren belül, ugyanakkor itt az igazságszolgáltatási 
eszközök alkalmazását lényegében csak a legsúlyosabb cselekmények elkövetőire szorítják. 
Ennek megfelelően az alkalmazott programok szinte kizárólag csupán ezt a csoportot 
célozzák. Belgiumban mind a szabadságvesztés maga, mind pedig annak alternatívái 
gyermekvédelmi intézkedésnek számítanak, kivéve abban az esetben, ha a fiatalkorú ügyét a 
bíróság átteszi a felnőtt bíróságra. Ennek megfelelően a szabadságvesztés alternatívái jóléti 
irányú intézkezések, amelyek az elkövető támogatását célozzák, vagy helyreállító 
igazságszolgáltatási célokat szolgálnak. Skóciában a Children’s Hearingem való részvétel 
formális, az igazságszolgáltatásból való elterelésnek számít, ám nem feltétlenül garantálja a 
szabadságvesztés lehetőségének kizárását. A rendelkezésre álló lehetőségek között a 
pártfogófügyelet, a közösségi intervenció, illetve a helyreállító igazságszolgáltatás módszerei 
a leggyakrabban használt alternatívák. Angliában a szabadságelvonás alternatívái rendszerint 
a helyreállító igazságszolgáltatás módszerei, amelyek terén az elmúlt években az áldozat 
pozíciójának erősítése volt a meghatározó. Magyarországon mind az eljárás során, mind pedig 
a bíróság előtt lehetőség van a szabadságelvonás alternatíváinak alkalmazására, amelyek 
között a leggyakrabban alkalmazott eszköz a felfüggesztett szabadságvesztés.  
 Az alternatív szankciórendszer fejlesztésének eredménye Hollandiában látszik a 
legjobban, ahol a fiatalkorúakra kiszabott szabadságvesztés büntetések száma drámaian 
csökkent az elmúlt alig tíz év során (ld. V. Fejezet 2. Pont, Hollandia)  
 
 Szabadságelvonás 
  A nemzetközi szabályok alapján hat meghatározó kérdést vizsgáltam a fiatalkorúak 
szabadságelvonásának kérdéskörén belül: (1) a fiatalkorúak felnőttektől és nem bűnelkövető 
gyermekektől való elkülönítése, (2) a zárt intézmények fizikai jellemzői, (3) erőszak az 
intézményekben, (4) monitoring- és panasztételi mechanizmusok, (5) a családdal való 
kapcsolat, (6) szabadságelvonás, mint a lehető legrövidebb időrtartamban alkalmazott végső 
eszköz.  
 A fiatalkorúak felnőttektől és nem bűnelköveő gyermekektől való elkülönítése sok 
ország számára még mindig kihívást jelent, főként a rendőrségi fogdákban. Az elítélt 
elkövetőket általában fiatalkorúak számára kijelölt intézményekben helyezik el, ám egyes 
országokban, így például Hollandiában, jogilag nem feltétlenül tilos a felnőttekkel együtt való 
elhelyezés annak biztosítása érdekében, hogy a fiatal felnőttek a fiatalkorúakkal együtt is 
elhelyezhetőek legyenek. Finnország érdekes példát jelent arra, hogy az alacsony 
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börtönnépesség is lehet problematikus: itt ugyanis a fiatalkorú elítéltek alacsony száma nem 
teszi lehetővé, hogy a külön intézményekben, vagy akár külön körletben helyezzék el őket a 
magánelzárás kockázata nélkül. Hasonló problémákkal találkozhatunk Szlovéniában is.   
 A zártintézetek fizikai kondíciójának minősége több faktor alapján értékelendő. A 
CPT nem csupán a rezsim szigorúságát és az épületek tisztaságát vizsgálja, hanem a 
rendszeres testmozgásra és intellektuális tevékenységre való lehetőséget is, amelyek 
kamaszkorban kiemelten fontosak. A javaslatok alapján a fiatalkorúak számára a 2-3 ágyas, 
tágas, WC-vel és mosdóval felszerelt, elegendő természetes fényt kapó cellák tűnnek 
ideálisnak. A kutatásban vizsgált országok nagy része teljesítette ezeket a feltételeket 
Magyarország kivételével, amelynek intézményei az alapvető higiéniás követelmények 
megteremésével és a nagy cellákban tapasztalt túlzsúfolt állapotokkal küzdenek. Több 
országban, így például a jóléti Belgiumban, még mindig kihívást jelent a hasznos napi 
tevékenységek szervezése a fiatalkorúak számára.  
 Az fiatalkorúak intézeteiben a totalitárius rendszer sajátosságaiból adódóan az erőszak 
megnövekedett jelenléte is problémát jelent. A verbális és nem ritkán fizikai erőszak nem 
csupán a fogvatartottak között, hanem a személyzet és a fogvatartokkal relációjában is 
jellemző. A személyzet által alkalmazott erőszak általában a fegyelmezéshez kapcsolódik, 
míg a kortárs erőszak szerepe a fogvatartottak közötti hierarchia megteremtése. A vizsgált 
rendszerekben, és az ezekben található intézmények lényegében mindegyikében 
tapasztalhatóak hiányosságok a megelőzés terén, ezért a jól képzett és felelős személyzet 
jelenléte nagyon fontos volna. Általános vélemény, hogy a releváns tudással rendelkező 
börtönszemélyzet alkalmazása révén jelentősen csökkenthető volna az erőszak mértéke, ami a 
fiatalkorúak viselkedésére is pozitív hatással lenne mind az intézményekben, mind azokon 
kívül.  
 Az intézmények monitorozása és a panaszmechanizmus kiépítése a zártintézetekben a 
gyermekjogok tiszteletben tartásának és a sérelmek kivizsgálásának garanciáját jelenthetik. 
Minden vizsgált országban létezik a monitorozásra kijelölt intézményrendszer, amit tipikusan 
a nemzeti vagy regionális ombudsman és/vagy speciális intézményi szintű testületek 
működtetnek. A panaszmechanizmusok szintén megtalálhatóak minden országban, 
ugyanakkor a valódi, eljárási és a fiatalkorúak érdekeinek védelmében értelmezett 
hatékonyságukra vonatkozóan, illetve az ezeket övező bizalmat illetően további kutatásra 
volna szükség.  
 A családdal való kapcsolattartás joga a Gyermekjogi Egyezmény 9. cikkére 
visszavezethető követelmény, amely alapján minden, a szüleitől elszakított gyermeknek joga 
van arra, hogy „személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét 
szülőjével”, beleértve a gyermek jogi eljárásokban való képviseletét is, kivéve akkor, ha ez 
ellentétes a gyermek legfőbb érdekével. Mind a bűncselekmény elkövetésével vádlott és ezért 
elítélt gyermekeknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kapcsolatot tartsanak a 
családjukkal levél, telefon és látogatások útján (legalább egy látogatás 1-2 hetente), bár ez az 
eljárás ideje alatt korlátozható. Sok esetben a gyermekek is elhagyhatják a zárt intézeteket, 
hogy meglátogassák a szüleiket, felügyelet mellett vagy enélkül. 
 A szabadságelvonás, mint a lehető legrövidebb időtartamban alkalmazott végső eszköz 
nemzetközi szabályozása hasonló a büntethetőség alsó korhatárának meghatározásához abban 
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az értelemben, hogy nem tartalmaz világos instrukciókat arra vonatkozóan, hogy mit jelent a 
„rövid” vagy „hosszú” időtartam a szabadságelvonás esetében. Ennek megfelelően az államok 
nem csupán eltérő hosszúságú büntetéseket, hanem eltérő szabályozási keretet is alkalmaznak 
ezen a területen. A végső eszközként történő alkalmazás terén Hollandia jó példát mutat az 
alternatív szankciók bevezetésével, amelyeket a rendszer alkalmaz is a szabadságvesztés 
alternatívájaként. Ennek biztosítására többféle jogalkotási eszköz alkalmazható. Hollandiában 
a jogszabály tiltja szabadságvesztés kiszabását a csekély súlyú cselekményekre, Skóciában a 
szabadságvesztés büntetésnek (de nem a szabadságelvonás más formáinak) szabtak alsó 
korhatárt, Magyarországon a 14 éven aluli elkövetők ellen csak büntetőjogi intézkedéseket 
lehet kiszabni. Nem érdemes osztályozni, hogy melyik szabályozás a legcélszerűbb ebben a 
tekintetben, hiszen minden rendszerben más a „helyes” megoldás, és végeredményben 
gyermekjogi szempontól azt a rendszert fogják pozitívan értékelni a monitorozó intézmények 
ahol kevés gyermek szabadságát vonták el. Ebben a tekintetben az európai csúcstartó 
Finnország, ahol csupán néhány fogvatartott fiatalkorúról tudunk a statisztikák alapján – bár 
ezek a gyermekvédelmi javítóintézetekben élő gyermekekről nem szólnak. Bár a belga és a 
holland rendszerek a legtöbb fiatalkorút viszonylag megengedően kezelik, a 16 évnél idősebb 
elkövetők akár 30 év szabadságvesztésre is büntethetők a felnőtt bíróság előtt, míg Angliában 
és Skóciában akár életfogytiglanig tartó szabadságvesztés is kiszabható gyermekekre.   
 

 A csekély súlyú cselekményekre adott intézményes reakciók  
 A csekély súlyú cselekményekre vonatkozó kriminálpolitika módszerei a például 
Magyarországon tapasztalható megtorlástól (pl. rövid tartamú elzárás), a legmegengedőbb, a 
csekély súlyú bűncselekményekre adott intézményes reakciót elutasító stratégiákig terjednek. 
A legellentmondásosabb kriminálpolitikai eszközöket, az ún ASBO-kat (Anti-Social 
Behaviour Order) a 2003-ban Angliában elfogadott Anti-Social Behaviour Act vezette be a 
csekély súlyú cselekmények kezelésére. A szabályozás rengeteg kritikát kapott a jogvédő 
szervezetek, a nemzetközi emberi jogi testületek (pl. Gyermekjogi Bizottság), valamint az 
egyetemi szakemberek részéről. A szabályozást végül 2014-ben felváltotta egy új, kevésbé a 
megtorlásra, mint inkább az áldozat bevonására és a különböző hatóságok együttműködésére 
koncentráló törvény.  
 Bár a megengedő szabályozásra nemzetközi szinten több példa van, mint a fenti rossz 
szabályozási megoldásra, gyermekjogi kritika lényegében minden országgal szemben 
megfogalmazható. A holland szabályozás az igazságszolgáltatásból való elterelésre törekszik, 
a kutatások mégis azt mutatják, hogy az ennek feltételeként alkalmazott intervenció csupán 
azoknak a fiataloknak az esetében hatékony, akiknél egyébként is alacsony a kockázata az 
ismételt elkövetésnek, míg Belgiumban az önkényessé váló gyakorlat okoz problémát. 
Finnországban a gyermekek többségét informálisan a gyermekvédelembe terelik, ami ugyan 
szép igazságszolgáltatási statisztikákat eredményez, ám a valódi beavatkozás mértékét és 
természetét elrejti. A csekély súlyú cselekményekre vonatkozó kritikák több figyelmet 
igényelnének, mert alapvetően meghatározzák, hogy mit gondolunk a gyermekek 
viselkedéséről általában, és hogy hogyan kívánjuk a bűnözésre vonatkozó leckét megtanítani 
nekik.   
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 Diszkrimináció 
 Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a tolerancia és a kulturális elfogadás a 
jelenkori, európai, fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerekben még nem 
alapvető tulajdonság. Ennek egyik jele az a gyakran említett jelenség, hogy bár van rá 
törekvés, a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerei mégsem tudják biztosítani az etnikai 
és nemzeti kisebbségek, valamint a bevándorlók többségi társadalom tagjaihoz hasonló 
kezelését. Az ezen csoportokhoz tartozó gyermekek sorsát az előítéletek és címkék pecsételik 
meg, amelyek a rendszeren belüli eltérő megítélést okozzák. A kiemelt rendőri figyelem, a 
kulturális érzékenység és az erre való törekvés hiánya, valamint a sebezhetőségre és áldozattá 
válásra való reakció hiánya mind összetevői ennek a problémakörnek.  
 
 Specializáció és képzés 
 Csak Belgiumban és Hollandiában vannak specializált rendőri csoportok, ügyészi 
szervek és bírák is a vizsgált államokban, bár Hollandiában az utóbbi csupán az eként 
kinevezett bírákra utal, nem pedig egy külön intézményre. A legtöbb országban, 
Magyarország és Finnország kivételével, létezik a bíróságok szintjén valamilyen specializácó. 
A két kivétel nem annyira meglepő annak ismeretében, hogy mely igazságszolgáltatási 
modelleket képviselik: sem az igazságügyi modellnek, sem pedig a bűnözéskontroll 
modelljének nem célja a gyermek szükségleteire való reagálás, legfeljebb az általános 
reakciók enyhítése az életkorra tekintettel. Érdekes módon a vizsgált országok egyikében sem 
képeznek kifejezetten ügyvédeket a fiatalkorú elkövetők ügyeiben való eljárásra, ami egy 
európai szintű hiányosságként is értelmezhető.   
  

3. Közép-Európa fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerei a közös 
történelmi múltból adódóan sok tekintetben hasonlóak, ugyanakkor a jelenkori 
arculatukat sokkal inkább a politikai akarat és az igazságszolgáltatás és 
gyermekvédelem közötti együttműködésre való hajlandóság határozza meg, mint a 
földrajzi elhelyezkedés.  

Csehország, Magyarország és Szlovénia közös történelmi gyökerei az Osztrák-
Magyar Monarchia idejére nyúlnak vissza. A XIX. és XX. század fordulója nem csupán a 
viszonylagos politikai egység miatt volt fontos, hanem a kriminológia tudományterületének 
kialakulása és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszereinek létrehozása is ennek az 
időszaknak köszönhető. Az ebben az időszakban készített jogszabályok Szlovéniában 1929-
ig, Magyarországon és Csehországban pedig az 1950-es évekig maradtak hatályban, az általuk 
lefektetett rendszer egyes elemeiben pedig máig tovább él. A második világháborút követően 
a politikai közösségnek egy új formája révén, a szocialista blokk tagjaiként a három ország 
jogalkotását jelentősen befolyásolta az orosz hatás. A cseh és magyar rendszerváltást 
követően, illetve Szlovénia Jugoszláviától való függetlenségével az országok ratifikálták 
(többek között) a Gyermekjogi Egyezményt és az igazságszolgáltatási rendszerüket, ezen 
belül pedig a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerét a saját elképzeléseik alapján kezdték 
el átalakítani. 
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A kutatás során a politikai átmenetet követő jogalkotás és kriminálpolitikai döntések 
révén kialakult fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszereket vizsgáltam. A 
korábban meghatározott fő európai gyermekjogi problémákat az összehasonlítási 
lehetőségekre és az ezekben az országokban tapasztalt specifikus jogalkotási megoldásokra 
tekintettel más struktúrában vizsgáltam, mint a korábbi összehasonlítás során.    

Érdekes módon a büntethetőség alsó korhatárának kérdése tűnik a legjelentősebb 
jogalkotási problémának ebben a régióban. Míg Csehország a tizenötödik életévben határozta 
meg a korhatárt, addig Magyarország a közelmúltban csökkentette 12 évre a súlyos, erőszakos 
cselekményeket elkövető gyermekek esetében, Szlovénia pedig 14 életévben meghatározott 
korhatár mellett egy kiegészítő, büntetéskiszabásnál alkalmazandó korhatár alkalmazásával 
igyekszik elérni, hogy 16 év alatt egy gyermekkel szemben se lehessen börtönbüntetést 
kiszabni. Ezek az életkori határok már önmagukban is sokat elárulnak a fiatalkorúak 
bűnelkövetésének értelmezése tekintetében tapasztalható különbségekről: míg Szlovénia 
megtartotta a jugoszláv hagyomány szerinti életkori határokat, Csehország egy jólétibb 
rendszerben gondolkodva alakította ki azt. A két másik országgal ellentétben a 
Magyarországon a közelmúltban hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv, valamint az ezt 
kísérő kriminálpolitikai törekvés kimondottan represszíven lép fel a fiatalkorúak (gyermekek) 
bűnelkövetésével szemben   
 Az életkori határok mellett sok más faktort is vizsgálni kell a rendszer irányultságának 
értékeléséhez. A közös, közép-európai jellemzők valamint az erre az elmúlt húsz év során 
építő változások tükrében a következő kérdések vizsgálatát tartom fontosnak a három ország 
fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszereinek összehasonlítása során: 

• A csekély súlyú cselekmények megítélését; 

• A bíróságok specializációját és képzését, mint a gyermekbarát eljárás garanciáját; 

• A bíróság büntetés-kiszabási gyakorlatának ismeretét. 
A csekély súlyú cselekményekkel hagyományosan nem a büntető igazságszolgáltatás 

foglalkozik Közép-Európában, tekintettel a cselekmény „társadalomra való 
veszélyességének” hiányára. Az ilyen cselekményekre egy új, hatóságilag ellenőrzött 
magatartási kategória került kialakításra, ami meghatározott közigazgatási szerveket jogosított 
fel a cselekmények szankcionálására. Ez főként pénzbírság kiszabását jelenti, amennyiben ez 
megfelelő szankciónak tűnik. Ez a rendszer máig létezik Magyarországon és Szlovéniában, 
míg Csehországban a „szabálysértés” kategóriáját eljárásbeli elterelés váltotta fel. Ennek a 
magatartási kategóriának az volt a célja, hogy megelőzze a stigmatizációt, a szükségtelen 
büntetés kiszabását, valamint a büntetett előélet regisztrációját a csekély súlyú, nem erőszakos 
cselekmények esetén. Ez a megközelítés a magyar rendszerben 2010 óta megdőlni látszik. 
Ebben az évben ugyanis a fiatalkorú (14-17 éves) gyermekek esetében lehetővé vált a rövid 
tartamú elzárás alkalmazása ilyen cselekmények elkövetése esetén is. A csekély súlyúnak 
számító, de büntetőjogilag értékelt cselekmények mindhárom országban hasonlóképpen 
kerülnek megítélésre. Lehetőség van az eljárás feltételes és feltétel nélküli megszüntetésére, 
bár a feltételként megjelölhető tevékenységek köre eltér. Az ügyész általi elterelés mindhárom 
országban lehetséges. A három ország a helyreállító igazságszolgáltatás megítélése 
tekintetében is hasonlóságokat mutat: a mediáció létező, de ritkán alkalmazott 
igazságszolgáltatási eszköz.  
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A méltányos eljárás és a gyermekbarát igazságszolgáltatás alapvető garanciái még 
nem épültek be teljes mértékben a magyar és a cseh büntetőeljárásba. A nem nyilvános 
eljárás, a szülők és szociális intézmények bevonása, valamint a felnőtt eljárástól való 
elválasztás követelményei még nem kerültek beültetésre. Szlovénia ezzel szemben a legtöbb 
garanciát már beültette a saját jogrendszerébe. A három országban közös tulajdonság, hogy a 
rendészeti és igazságszolgáltatási szervek specializációjában még tapasztalhatók 
hiányosságok, ugyanakkor ezt a helyzetet nagyon eltérő módon próbálják orvosolni. A 
rendőrtisztek csak kivételes esetekben specializálódnak fiatalkorúak ügyeire, ami alól kivételt 
képez a gyermekbarát kihallgatás módszertanát ismerők és alkalmazók köre, az ügyészi 
szervezetrendszerben pedig az az általános, hogy bármilyen büntetőüggyel foglalkozhatnak. 
Nem jöttek létre különbíróságok sem: a bírák az általános szervezetrendszerben dolgoznak, 
ezen belül jelölhetik ki őket fiatalkorúak bírájának. Bár ez a kijelölés gyakran 
specializációként van feltüntetve, önmagában még nem jelenti azt, hogy a bírák ezen a 
területen releváns szaktudással rendelkeznének, csupán azt, hogy munkájuk során főként ilyen 
ügyeket tárgyalnak. Csehországban a fiatalkorúak bíráinak kötelező az eljárás során 
megvizsgálni a fiatalkorú személyes és családi körülményeit, ami a gyermekvédelemmel és a 
pártfogó felügyelői intézménnyel való szoros együttműködést feltételez. Szlovéniában 16 év 
alatti fiatalkorúval szemben nem lehet börtönbüntetést kiszabni, ezért a fiatalkorúak bíráinak 
mindenképpen olyan alternatív szankciókat kell keresni, ami a gyermek szükségleteire 
megfelelően reagál. A bíróság által alkalmazható nevelő jellegű intézkedések nagy száma 
ebben a tekintetben sikerként könyvelhető el. Magyarországon a specializáció hiányát 
egyelőre semmilyen különleges intézkedés nem kompenzálja, annak ellenére, hogy a 
gyakorlatban dolgozó bírák véleménye szerint is szükség volna képzésre és speciális tudásra 
ezen a területen (Vaskuti, 2015). 

A fent említett megközelítésbeli különbségekre tekintettel nem meglepő, hogy a 
három ország eltérő intervenciós technikákat alkalmaz a gyakorlatban is. Szlovéniában a 
gyakorlat viszonylag megengedő a fialatkorú elkövetőkkel szemben, ami alátámasztja azt a 
gondolatot, hogy itt a fiatalkorú bűnelkövetést inkább csínytevésként értékeli a rendszer. A 
fiatalkorúak túlnyomó része számára nevelő jellegű intézkedést rendel a bíróság, míg a 
szabadság elvonása, és ezen belül a börtönbüntetés, kimondottan ritkán alkalmazott szankció. 
Csehországban a végrehajtott börtönbüntetések aránya szintén alacsony, ami a jogszabályban 
rögzített ultima ratio jellegnek is köszönhető. Bár ez önmagában helyes megközelítés, tény 
azonban, hogy a fiatalkorúakkal szemben az ítéletek felében felfüggesztett börtönbüntetést 
alkalmaznak, az az alternatívák ismeretének hiányát és az előremutató, szükségletekre 
alapozó szankciók alkalmazásának elutasítását mutatja a bírósági részéről. Ez a szkeptikus 
hozzáállás a magyar rendszerben is megfigyelhető. Itt az ügyészi beavatkozás még ritkább, 
mint Csehországban, és a bírák kitartanak a klasszikus szankciók, így például a 
börtönbüntetés, vagy felfüggeszett büntetések alkalmazása mellett, a szintén alkalmazható 
közösségi büntetések vagy helyreállító módszerek helyett. Magyarországon gyakori a 
szabadságelvonással járó büntetések aránya, míg ennek alternatívái között szintén a 
felfüggesztett börtönbüntetések a legmeghatározóbbak.  

A kutatás során azt is vizsgáltam, hogy a rendszerek eltérő nézőpontját alátámasztja-e 
a fiatalkori bűnelkövetés eltérő jellege a vizsgált három országban. A European Sourcebook 
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adatai alapján (2010) a bűnözési számadatok olyan elenyésző eltérést mutatnak a három 
országban, hogy szinte irrelevánsnak tűnik (figyelembe véve, hogy Csehország csak 15 éves 
életkortól regisztrálja a fiatalkorú bűnelkövetőket, míg Magyarország és Szlovénia 14 éves 
életkortól). Arányaiban a legtöbb fiatalkorú elkövetőt Magyarországon regisztrálják. Az ISRD 
(Junger-Tas, 2012) adatai szerint a kamaszkorú populáció anti-szociális viselkedése vagy 
látens elkövetése további hasonlóságokat mutat. Magyarország és Csehország vezető pozíciót 
foglalnak el európai összehasonlításban a szerhasználat terén, amihez képest Szlovéniában 
visszafogott alkohol- és droghasználatról számoltak be a fiatalok. Ettől az egy tulajdonságtól 
eltekintve a közép-európai országok fiataljai hasonlóan visszafogott bűnelkövetési aktivitásról 
számoltak be mind a vagyon-elleni, mind pedig az erőszakos bűncselekmények tekintetében a 
nyugat-európai résztvevőkhöz képest.  

Az összehasonlítás eredményeként úgy gondolom, hogy bár a nyugat-európai 
országokkal való szembeállítás során az itt vizsgált három ország mutat hasonlóságokat az 
intézményrendszeri és jogi felépítésében, illetve a nemzetközi gyermekjogok beültetése 
tekintetében, mégis lényegileg eltérő megközelítést képviselnek a fiatalkorúak 
bűnelkövetésének értelmezésében. A szlovén rendszer alapvetően az intervenció és ezzel 
együtt a stigmatizáció és az ezzel okozott negatív következmények elkerülésére törekszik. A 
cseh rendszer a módosított igazságügyi modellbe illeszthető bele a legjobban, mert több 
elemében a jóléti intézkedésekre épít, és a gyermek szükségleteinek és legfőbb érdekének 
feltárására törekszik. A magyar rendszer, a disszertációban részletesen kifejtetteknek 
megfelelően a bűnözéskontroll modelljéhez tartozik, amelynek jellegzetessége, hogy 
megtorlás és kontroll által kívánja megelőzni a bűnelkövetést és az ehhez nem illeszkedő 
gyermekjogi elvárásokat figyelmen kívül hagyja.  

 
4. Javaslatok a fiatalkorú elkövetők kontrollját szolgáló büntető 

igazságszolgáltatási rendszer magyarországi szabályozásának fejlesztésére 

 A fent ismertetett kutatás célja az volt, hogy az összehasonlító perspektíván kereszül 
bemutassa a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerek európai 
modelljeit, és az elméleti illetve gyakorlati szakemberek látókörét szélesítse, és betekintést 
nyújtson a fiatalkorúak igazságszolgáltatása terén adott lehetőségekbe. Az egyes rendszerek 
leíró vizsgálatára és összehasonlító elemzésére vonatkozó következtetések részletezését 
követően a disszertáció a magyar kriminálpolitika számára a fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának fejlesztésére vonatkozó ajánlásokat tartalmaz. 
 

1. A nemzetközi szabályozás alapján a büntethetőség alsó korhatárának 14 éves 
életkorra történő visszaállítása és a kivételes szabály eltörlése jobban biztosítaná a 
szabályozás gyermekjogi követelményeknek való megfelelését. A VII. Fejezet 2.1. 
pontjában kifejtettek alapján a büntethetőség alsó korhatára egy, a meghatározott 
életkort be nem töltött gyermekek büntethetőségének kizárását célzó minimum 
garanciaként értelmezendő. Azon túl, hogy ez egy nemzetközi kötelezettség, az 
életkori határ a fiatakorúak igazságszolgáltatási rendszereinek megalapozásában, és a 
világos szabályozás megteremtésében is fontos szerepet játszik. Az individualizációt a 
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viszonylagos szabályozási rugalmasságnál jobban szolgálják a következő megoldások:    
a) A szabadságelvonás alternatíváinak körét bővítő intézkedések, többek 

között olyan programok létrehozása, amelyek egy meghatározott életkori 
csoport problémáira és szükségleteire reagálnak.  

b) A rendőrség, az ügyészség valamint a gyermekvédelem közötti kooperáció 
megteremtése az büntetőeljárásból való sikeres elterelés, és a gyermek 
legfőbb érdekének meghatározása érdekében.  

c) A bírák és az ügyészek megfelelő képzése és felkészítése annak 
eldöntésére, hogy a fiatalkorú tulajdonságai és életkörülményei alapján 
mely reakció a megfelelő a számára.  

 
2. Egy független fiatalkorúak bíróságának, illetve specializált ügyészségi csoportoknak a 

megteremtése jelentős előnyökkel szolgálna mind a szakemberek téma iránti 
elkötelezettségének megteremtése szempontjából, mind pedig a bíróság előtt 
megjelenő gyermekek jövője szempontjából. A specializáció megfelelő színvonalának 
megteremtése érdekében egy különbírósági szervezet felállítása, valamint az emellett 
működő ügyészségi szervezet kialakítása tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak. A 
különbíróság hatásköre a belga bírósági megoldáshoz hasonlóan a fiatalkorúak 
büntetőügyein túl családjogi és gyermekvédelmi ügyekre is kiterjedhetne, illetve a 
gyermekekre vonatkozó szabálysértési kérdésekben is döntést hozhatna. A felnőttek 
büntető igazságszolgáltatási rendszerétől való elválasztás lehetővé tenné speciális 
előképzettség előírását a fiatalkorúak bírái számára (pl. fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatására vagy családjogra való specializáció a felsőfokú képzésben), és 
bíróságon dolgozók számára speciális továbbképzési programokat tenne lehetővé. A 
felnőtt bíróságoktól eltérő helyszín jó lehetőséget teremtene a gyermekbarát 
tárgyalótermek és kihallgatószobák kialakítására, amelyekben a bíróság tekintélye 
helyett inkább az együttműködés fontosságán lenne a hangsúly. 
 

3. A bíróság jogi korlátozása a szabadságelvonással járó intézkedések alkalmazásában, 
főként a fiatalabb fiatalkorúak esetében, mind a jogalkotót mind pedig a 
jogalkalmazót a szabadságvesztés alternatíváinak keresésére és alkalmazására 
ösztönözné. A szabadságelvonás alsó életkori határának megszabása, és ezzel a 
szabadságelvonással járó büntetés alkalmazásának megtiltása például a tizenhatodik 
életévüket be nem töltött fiatalkorúakkal szemben több pozitív következménnyel is 
járhat. Mindenekelőtt megóvná a fiatal elkövetőket a börtönbüntetés negatív hatásaitól 
és következményeitől. Másrészt a börtönbüntetés kizárása rákényszerítené a bírákat, 
hogy a felfüggesztett börtönbüntetés helyett más, alternatív büntetés vagy intézkedés 
alkalmazásában gondolkodjanak. A szabályozás bevezetése önmagában is megkívánná 
az alternatív szankciók körének kiszélesítését és az alkalmazott módszertan 
fejlesztését, ami maga után vonná az individualizációra való lehetőséget és a bírák 
képzésének ezirányba történő elmozdítását. Úgy gondolom, hogy mind a 
börtönnépesség csökkentésének kérdése, mind pedig az alternatív szankciók 
fejlesztése a jogalkotáson múlik. Amennyiben a jelzett irányba lépéseket tesz a 
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jogalkotás, az kihívást jelenthet az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek 
számára. 
 

4. A fiatalkorú elítéltek pártfogó felügyeletének a gyermekvédelembe való áthelyezése 
fontos lépés lehetne a szükségletekre alapozó rendszer kialakításának irányába. A 
fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a Pártfogó Felügyelői Szolgálat szervezi 
Magyarországon. Ennek az intézménynek a feladata a felnőttek és fiatalkorúak 
pártfogó felügyeletének végrehajtása, a mediáció szervezése büntetőügyekben, az 
áldozatvédelmi feladatok ellátása, így például jogi és pénzbeli segítség nyújtása. A 
fiatalkorú elkövetők egy speciális csoportot képeznek a fenti szolgáltatásokkal 
megcélzott kliensek között, akikkel kapcsolatban különleges szükségleteikkel kell 
számolni mind jogi (a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozóan ismerni kell nem csak a 
büntetőeljárásban releváns jogszabályokat, hanem gyermekvédelmi és közoktatással 
kapcsolatos szabályokat is), mind pedig élettani (pl. tekintettel kell lenni az esetleges 
magatartási problémákra, vagy a kamaszkorral együttjáró fokozott impulzivitásra, a 
családtól való függésre) szempontból. Ezen tulajdonságokra tekintettel a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatása az igazságszolgáltatási rendszer és a gyermekvédelmi rendszer 
határán helyezkedik el.  

A kutatásom során több példát láttam olyan intézményrendszeri megoldásokra, 
amelyekben a gyermekvédelmi szakértelmet a fiatalkorúak igazságszolgáltatásába 
integrálták, hogy így biztosítsák a gyermekközpontú és szükségletekre reagáló 
támogatást az igazságszoláltatási kontroll helyett. Úgy gondolom a pártfogó felügyelői 
feladatok áthelyezése a gyermekvédelembe előmozdítaná az „elsősorban gyermek, 
másodsorban bűnelkövető” filozófia érvényesülését Magyarországon is. A párfogó 
felügyelők, akik egy kimondottan gyermekeket támogató szervezetben dolgoznak, 
könnyebben kapcsolatot teremthetnének a jóléti rendszer más résztvevőivel annak 
érdekében, hogy feltárják a gyermek szükségleteit és legfőbb érdekét. Az „átlagos” 
kamaszokorú gyermekek problémáira vonatkozóan is tapasztalatot szerezhetnének, és 
tágabb képet kaphatnának a célcsoportról. Álláspontom szerint ez az intézményi 
reform feloldaná a kontrollra koncentráló magyar rendszer szigorúságát, jóléti irányba 
mozdítaná el az alkalmazott intézkedéseket, és segítene az alkalmazott módszertan 
felfrissítésében is. Egy gyermekek támogatására kijelölt intézményrendszerben egy 
ilyen változás ideális esetben kizárólag a vonatkozó gyermekjogi előírások mentén 
valósulhatna meg.  
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