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A társadalocrvédelem és a gcndatl.an bünözés

megel6záse

1. A gondatlan bunözésnek az összbünözésen be1.UJ..1
részaránya - amemiyiben csak a statisztikai adatokat nézz;ü]c
csekély: CJintegy 5~. Tézcy ugyanaklcor az is, hogy a bilncse1.ek
;nényelckel okozott, közvetlen!il mérhet6 anyagi kárnak viszont
:nár mintegy egyharmadát a gondatlan bilncselekményekkel. e1.6ídé
zett kárösszeg teszi lc1.

A gondatlan bünözés jelent6aégét azonban nem ezek a.s
arányok fejezik ki a leghüebben. Sokkal nagyobb jelent 6ségüek
azok az alanjelenségek, amelyeknek ritka - és jórészt a bü.nel
követ6t61 független, azok: szempontjából véletlenazerii tén;yez6k
által befolyásolt - k:övetkezmézcye a gondatlan büncsel.ek:mthly.
Ebbe a körbe el.s6sorban azok az emberi élet kockáztatásával.
járó tevékezcységek sorolhatók, amelyek halállal., a testi ép
ség, egészség sérelmével vagy csak jelent6s dologi kárral. jár
hatnak. Ezek többsége a balesetek - mint alapjelenségek: - kö
rébe tartozik. A gondatlan bűnözés alakulását jórészt a bale
setek /dönt6 módon a közlekedési balesetek:/ sul.yoaaágán.ak: al.a
lcu.lása haté.rozza meg. Mégpedig azért, mert ma a kríminá1.1s cse
lekménzcyé zcyilvánitás l.egdönt6bb szempontja a következmé?cy" su
lyossága.

A gondatlan bünözéssel. kapcsolatos kriminálpol..1tika
valódi feladata annak: megk:isérelése, hogy a büntet 6j ogi szank
ci:Srendszer igézcybevétel.ével a~ alapjelenségek körében hozzon
l.étre kedvez6 változást. A kriminólpolitika szerepe - miként a
b!.lnözés mege16zés egyéb területein is - csak másodlagos J.ehet.
Hatékonyságát nagyban befolyásol.ja az egyéb preventiv poll tika
tertlletén el.ért eredmények.

A társadalmi viszozcyok: változásával. egyide ju.J..eg a gon
datlan bünözés struktarájában sulvponteltolódásra lehet szám.1-
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t!llli. Több gondatlan bllncselek:mény - nem utolsósorban a tár
sadalmi érzékenység nem kielégit6 szintje miatt - ma még csu
pán a Bilntet6 Törvénykönyv holt betüiben fogalmazódik meg.
Elsősorban a természet- és általában a környezetkárositást
eredményez6, továbbá az emberi környezet k1elégit6 állapotát
veszél.yeztet6 cselekményekre gondolok. Ezek száma már ma is
nagy, de mivel ká.ros hatásuk általában csak hossau távon ér
zékelhet6: a társadalom még nem tulajdonit nekik kelJ.6 jelen
t6séget és nem veszi igénybe a védelmét szolgáló eszközöket.

Ugy8llB.klcor a tudományos felismerések gyarapodásával
a hagyományos gondatla.i büncselekmények egy része fokozatosan
vesziteni fog jelentóségéb61. A megel6zés feladatát pedig más
prevenciós területek, intézmények fogják átvállalni.

2. A társadalom· el6rehaladását veszélyeztet6, sér-
t6 cselek!Dények megel6zése alapvet6en három, egymással szoro
san összefilggó tevékenységkörben valósitható meg. Els6dleges
feladat a kedvez6 objektiv háttér biztosítása. Alapvetóen el
hibázott az a prevenciós politika, amely kizárólag vagy első
sorban az adott szituációban kockázatos döntéshozatalra kény
szerül6 embertől várja el - minden körtilmények között - a he
lyes döntést. A hibázás gyakorisága a leg~ményesebben a he
lyes döntésre serkent6 kOrülmén.yek bíztositása utján érhet6 el.

A következó feladat az egyes életterUleteknn a helyt
álláshoz szükséges /lexikális/~megszerezhetóségének biz
tosítása, a döntéshozatalra ké:nyszerül6 emberek számára az el
érhet6, megtanulható, elsajátitható ismeretanyag rendel.lcezés
re bocsátása.

Társadalomvédelmí szempontból legnehezebb feladat a
társadalom egészének és ezen bellil a társadalom tagjainak ered
ményes befolyásolása a legfontosabb értékek tiszteletére.
Ugyanakkor csak a szilárd és helyes értékrend alapozhatja meg
a társadalmi normák, ezeken belül a jogi, büntet6jogi normák
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tiszteletét. A kriminálpolitika ez utóbbi körön belül válla1-
hat fel bizonyos feladatokat.

,. A gondatlan b!lnözéssel kapcsolatvs lcriminál.poli
tika egyik legfc5bb problél"tája a következmén.ysze~et elloga
dáea vagy elutasitása. Az elfo.gauás oldalán áll a közvélemé!IJ
többsége által támoga.ott tradició. Az elutasitás ol.dalán az
a kutatói felfogás, amely tiltakozik az ellen, hogy a büntet6-
jogilag releváns tett el1télend6ségét a hibás döntést hozó sze
t!lély néz6pontjából jórészt véletlenszerU tényez6k határozzák
meg. Ilym6don Ugyanis nem látja biztositottna.k, hogy a j oghát
rár.nyal sujtott személy akár az aacncs vagy hasonló tevékeny
séget végz6 emberek többségétől, akár az átlagosnál nagyobb
gondosságot tanusitó I az un. gondos modell szerint tevékeD3ke
d6 emberekt61 megbizhatóan elkülönithet6 legyen. Amennyiben pe
dig ilyen ismérvek: alapján a jogsért6 személy tette nem sorol
ható ~gyértelmilen a kisebbséghez: fél6, hogy e tény tudatosulá
sa a joghátránnyal fenyegetetteket I érintetteket inkább :..ata.lis
tává teszi, semmint a gondos magatartás tanusitására ösztönözné
ő!cet. A következményszemlélet elutasitóinak állásait er6sitik
mindazok a törekvések, amelyek a dekrim1nal1záci1 fontosságát
hangoztatják és indokolják.

A magyar társadalom jelenlegi tudati szintjét figye
lembe véve hazánkban ma még nem a dekriminalizáció a járható
ut. A gondatlan bilncselek"lllények kritériu!llrendszerében ennek el
lenére változásra van szükség. Bebizonyosodott, hogy a luxuria
negllgencia között: különbségtevés bizonyitástechnikai szempont
ból a joggyakorlat számára használhatatlan konstrukció. Célsze
ril viszont - lehet6ség szerint objektív módszerekkel mérhet6 is
mérvekkel - a gondatlanság különböz6 sulyosaági í'okozatainak
meghatározása. Ennek lényege a hibás döntés, az ezt követ6 cse
lekvés /a b!lntet6jogilag releváns tett/ potenciális társadaloc
za veszélyessége. Mégpedig a veszélyeztetett értékeknek az ér
tékhierarchiában elfoglalt hely':!, a védett értékek veszélybe ke
riil ésének közelsége, vala:Dint a potenciális értékeérelemmel.
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érintett személyek körének együttes figyelembe vételével. E
=selekmények szám ~=erint elenyész6, legsulyosabb esetei te
ld..nthet6k un. durva gondatlanságnak. LZek társadalocra veszé
lyessége - a már emlitett megfontolások miatt - oly nagynak
telcinthet6, hogy indokolttá válhat a büntet6jogi gépezet be
ind.itása. Amennyiben a durva gondatlanság k:rité.riwnai a tár
sa.dal.mi tevéken;ységsk különböz6 területein megfelel6 egzakt
sággal definiáltak: joggal várható, hogy nemcsak: a gondos mo
dellt követ6 saemély, de a toöbség is mindent megtesz, hogy
ilyen cselekményt ne valósitson meg. Ilymódon a társadalom
védelce a jelenleginél sokkal. eredményesebben látszik bizto
sithatónak: a gondatlanul elkövetett társadalomra veszélyes
cselekményekkel szemben.

4. Lényeges azonban utalni arra, hogy a gondatlan
büncselekmények körében - még a bünelkövet6vé válás során ca
kimutatható véletlen szelekciós mechanizmus kiküszöbölése e
setén ia - a büntetési rendszer jelenlegi szigora megalapo
zatlan és ezért mell6zend6. E cselekmények esetében már je
lenleg ia - a bosszu el:fogadh&.tatltl.:l cic=ttől ~·.tekintve -
minden o~an elvi indok hiányzik, amely a szabadságvesztés
büntetés szükségességét megalapozná. JogéletUnkben sajnos
mindmáig hiába keressük a büntetések és/vagy intézkedések
számos olyan elképzelhet6 /pl. a javitó-neveló munka tett
hez igazodó számos/ fajtáját, amelyek a speciálprevenci6
eszméjét a gya.lcorlatban gyümölcsöztetni tudnák.

A gondatlan biinözés az összbünözés szerves~•
Következésképpen a bilnözés megel6zésének intézményrendszeré
ben is meg kell találni a helyet számára. Még akkor is, ha
egyes területein /pl. a közlekedésben/ ne.gy hagyományokkal
rendelkez6, ~zéles társadalmi bázisra támas=~odó prevenciós
Lltézményhálózatok veszik fel a küzdelmet a büncselekmények
alapjelenségeivel szemben. E szervezetek munkájából, eredmé
nyeib61 és sikereib61 éppugy, mint kudarcaiból a bünözés ha-
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tékonyabb megel6zését cálz6 és a közeljöv6ben oega1ak.1tásra
kerül6 intézdnyhálózat lá-:;:!:ehozása során b6ságes tapaszta
latokat szerezhetUnk.


