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N É M E T H  I M R E 1

A büntetőjog paradigmaváltása a  
21. század hajnalán

1. BEVEZETÉS

A büntetőjog pozícióját, funkcióját és működését befolyásoló tér jelentősen 
átalakult a 20. század végére, amelynek következményeként elsősorban a legújabb 
büntetőjog-tudományi termékek a büntetőjog és a büntetőjog-tudomány 
általános válságát hirdetik.2 E változások olyan jogalkotási és jogalkalmazási 
jelenségeken mérhetőek le, amelyek a 19-20. század büntetőjogi gondolkodá-
sával ésszerűen és kézzel foghatóan nem magyarázhatóak. Az új technológia, a 
gazdasági-társadalmi jelenségek változása olyan problémákkal állítja szembe a 
jogalkotót és a jogalkalmazót, amelyek a klasszikus büntetőjogi dogmatika és a 
jelenkor büntetőjogi fogalomrendszerének használatával csak kényszeresen old-
hatóak meg. Gondoljunk például a nemzetközi terrorizmus, a szervezett bűnö-
zés, a szervezett költségvetési csalások esetére, vagy a technika fejlődésével a ki-
ber-terrorizmus vagy adott esetben az önvezető járművek által okozott sérelmek 
büntetőjogi megítélésére.

Gondolatom szerint valamennyi olyan tényezőt, amely a büntetőjog kialakí-
tására és működtetésére hatással van, be lehet tagolni egy sajátos belső logikával, 
illetve sajátos működési elvekkel jellemezhető rendszerbe, ha úgy tetszik egy pa-
radigmába.3 E paradigmatikus rendszer egyes részegységei kölcsönhatást gyako-
rolnak egymásra, és így a büntetőjog változását idézhetik elő.

Egyes büntetőjogi jogintézmények erodálódását jelző munkák persze már jó 
néhány éve is születtek.4 Az utóbbi években azonban napvilágot láttak a bünte-
tőjogot generálisan érintő figyelemfelhívások, válságdekrétumok is.5 Az említett 

[1] SZE Deák Ferenc Állam-, és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Tanszéke, egyetemi 
docens.
[2] Vö. Tóth Mihály: Adalékok a büntetőjogi dogmatika válságához, in: Homoki-Nagy Mária 
– Karsai Krisztina – Fantoly Zsanett – Juhász Zsuzsanna – Szomora Zsolt – Gál An-
dor (szerk.): Ünnepi Kötet Dr. Nagy Ferenc Egyetemi Tanár 70. Születésnapjára, 2018., Szeged, 
945–954. o.
[3] Farmer, Lindsay: Making the Modern Criminal Law – Criminalization and Civil Order, 
2016, Oxford University Press, Oxford, 22–23. o.
[4] Vö. Kis Norbert: A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban, 2005, Unió Kiadó, Budapest, 
Gellér Balázs József: Nemzetközi büntetőjog Magyarországon, adalékok egy vitához, 2009, 
Tullius Kiadó, Budapest. 
[5] Vö. Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntető-jogtudományban, 
2013, Akadémiai Kiadó, Budapest.
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jelenségek elemzésekor a magyar büntetőjog-tudomány válasza mindeddig arra 
szorítkozott, hogy a koncepcionális válsághelyzetre felhívták a figyelmet, megol-
dást azonban nem adtak, nem javasoltak.

A célom a jelen munkával nem az, hogy egy újabb, a büntetőjogban végbemenő 
változások miatti rekviemet írjak. A mások által rögzített, és elvitathatatlanul jelen 
lévő válsághelyzet inkább arra inspirált, hogy feltegyem a kérdést: merre is tartunk? 
Szeretnék rávilágítani arra, hogy melyek azok a rendezőelvek, amelyek mentén a 
büntetőjogi jogalkotás a kriminalizáció és a pönalizáció funkcióját betölti. Célom 
tehát, hogy ne csak a büntetőjogi paradigma válságáról szóljak, hanem arról, hogy 
lehet-e beszélni a büntetőjog paradigmaváltásáról a 21. század hajnalán.

2. A PARADIGMAVÁLTÁS MODELLJE ÉS A BÜNTETŐJOG

Thomas Kuhn amerikai tudománytörténész 1962-ben publikálta a Tudomá-
nyos forradalmak szerkezete6 című munkáját, amely a 20. században nagy hatást 
gyakorolt mind az akadémiai-, mind pedig a gyakorlati szférára. Az értekezésben 
Kuhn bemutatta, hogy a tudományok fejlődése alapvetően nem lineáris, hanem 
bizonyos időszakonként az egyes tudományterületeken lezajló forradalmak az 
ismeretek magyarázatát koncepcionálisan új mezőre helyezik. A jelenségre Kuhn 
bevezette a paradigmaváltás fogalmát, amelyet a tudomány a mai napig konzek-
vensen alkalmaz nemcsak elméleti, hanem gyakorlati irányváltások megjelölésé-
re is. A büntetőjog paradigmaváltásának elemzéséhez első lépésként tisztáznom 
kell a paradigmaváltás Kuhn által bemutatott modelljét, valamint azt, hogy ez a 
modell mennyiben alkalmazható a büntetőjog területére.

2.1. Paradigma és paradigmaváltás

A tudományelméletben a paradigma, mint fogalom olyan elfogadott modellt vagy 
mintát jelent, amely a tudós közösség által az adott időszakban, az adott tudomány-
területen általános közmegegyezésnek örvend. Lényeges, hogy az adott tudomány-
ban nem egy paradigmáról beszélhetünk, hanem az egyes jelenségeket magyarázó 
tudományterületek paradigmákat alakítanak ki, amelyek alapján a megfigyelt je-
lenség ésszerűen, törvényszerűségek mentén magyarázható. Amíg az adott para-
digma sikeres, addig képes olyan problémák megoldására is, amelyeket korábban 
az adott tudományos közösség tagjai nem láttak meg, illetve amelyekkel a para-
digma ismerete nélkül soha nem kezdtek volna foglalkozni.7 Az adott tudomány-
terület fejlődése tehát szorosan összefügg a tudományterület által vizsgált jelensé-
gek paradigma általi magyarázhatóságával. Erre az összefüggésre építi fel Kuhn a  

[6] Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete, 2002, Osiris Kiadó, Budapest.
[7] Kuhn: i. m. 36–38. o.; Megjegyzendő, hogy Kuhn az eredeti munkájában a paradigma fogal-
mat többféle értelemben is használta. A fogalom alapvetően a fent megjelölt tatalommal került 
át a köztudatba.
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paradigma normál működésének, válságának, és a paradigmaváltásnak a folyamatát.
A normál tudomány mint alkalmazott fogalom alapvetően olyan korszakot 

jelöl, amelyben a paradigma megfelelően működik. Egy kötelező érvényű para-
digma elfogadása minden normál tudományos időszakot jellemez, mivel para-
digma nélkül a normál tudomány nem fenntartható. A paradigma akkor sikeres, 
ha olyan területeken is érvényesnek bizonyul, amelyekre korábban nem volt tel-
jes értékű, magyarázatot adó precedens.8 

A normál tudomány arra törekszik, hogy a paradigma által felkínált elmélet 
és az objektív valóság, vagyis a vizsgált jelenség minél pontosabban megfelel-
jenek egymásnak. A normál tudomány időszakában így a tudósok nem törek-
szenek új elméletek kialakítására: „a normál tudomány keretében folyó kutatás 
inkább a paradigmával járó jelenségek és elméletek összekapcsolására irányul”.9 
Ez a tevékenység tulajdonképpen a paradigma folyamatos próbája, de valójában 
inkább olyan rejtvények megfejtése, amelyeknek már a létezése is feltételezi a pa-
radigmák elfogadását.

Paradox módon éppen a normál tudomány készíti elő a paradigmaváltás 
időszakát azzal, hogy annak ellenére, hogy maga a normál tudomány egyáltalán 
nem újításokra irányuló tevékenység, mégis elősegíti az új felismeréseket. En-
nek oka, hogy a normál tudomány csak a paradigma keretein belül csatornázza 
be a tudományos ismereteket, azaz a paradigmától eltérő elméleteket mereven 
kizárja. Ezzel párhuzamosan a jelenségeknek a paradigma szerinti részletesebb 
megmagyarázása egyértelműen a paradigmán belüli szakosodáshoz vezet, amely 
szintén a tudósok fantáziájának szigorú korlátozásával és a paradigma megvál-
toztatásával szembeni, erős ellenállással jár. A tudomány ekképpen fokozatosan 
megmerevedik, amely végül oda vezet, hogy amikor a jelenségek paradigma sze-
rinti vizsgálata során egyes jelenségek tekintetében a paradigma alapján elvárt 
eredménytől eltérő eredmény születik, a tudós közösség felismeri, hogy valami 
nincs rendjén a paradigmával. A folyamatnak e pontján tehát egy ún. anomália 
keletkezik, amely azt sejteti, hogy az adott paradigma mégsem mindenható.10 

Az anomália felmerülésére nem feltétlenül reagál a tudós közösség, hiszen 
mindig vannak olyan jelenségek, amelyek bizonyos mértékben kilógnak a pa-
radigma által biztosított keretekből. Mindig akad olyan pont, ahol a paradigma 
és a természet összehangolása nehézségekkel jár. Legtöbbször ezek a nehézségek 
előre nem látható módon megoldódnak. A tudósok emiatt egy-egy anomália fel-
merülésekor hajlamosak inkább kivárni. Különösen így van ez, ha az adott tudo-
mányterület más részein is sok megoldatlan probléma van.11

Az anomália másik lehetséges megoldása, hogy a felismerésével kezdetét veszi a 
paradigma által nyújtott fogalmi rendszer olyan módosítása, melynek eredménye-

[8] Kuhn: i. m. 109–110. o.
[9] Kuhn: i. m. 37. o. 
[10] Kuhn: i. m. 74–75. o. 
[11] Kuhn: i. m. 90. o.
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ként az anomáliának minősülő jelenséget előreláthatóvá teszik, tehát tulajdonkép-
pen az anomáliához igazítják a paradigma szabályait. Természetesen az anomáliák 
önmagukban nem változtatják meg a paradigmát. Mindössze annyi történik, hogy 
azok részletesebb vizsgálatával a paradigmatikus elméletet oly módon lehet kiigazí-
tani, hogy az anomália is megfeleljen a paradigmatikus várakozásnak.

Amennyiben az anomália túlmutat valamely tudományos kérdés egyszerű 
megválaszolásánál, a tudományos közösség, elsősorban annak jeles képviselői a 
meglévő paradigma alapján próbálnak megoldásokat találni a problémára. Meg-
szaporodnak az anomáliával foglalkozó munkák, kutatások, amelyek különböző 
módon igyekeznek a paradigma kiigazításával a válaszokat megadni. Az egyes 
változatok túlburjánzása és a paradigmával kapcsolatos elégedetlenség kinyilvá-
nítása egyértelműen jelzi a válság kezdetét. Ezen a ponton a normál tudomány 
szabályai fokozatosan elhomályosulnak, mert a válság a paradigma egyes eltérő 
megoldásainak elszaporodásával fellazítja a normál tudomány szabályait, és vé-
gül lehetővé teszi egy új paradigma megjelenését.

Kuhn a válságok befejeződésének három szokásos módját jelöli meg. 
Egyrészről lehetséges, hogy a normál tudomány képes a válságot kiváltó 
problémával megbirkózni. Más esetekben az adott probléma még a gyökeresen 
új megközelítésnek is ellenáll. Ilyenkor az adott tudományterület művelői úgy 
dönthetnek, hogy a problémát mint megoldatlant félreteszik, és kivárják a tu-
domány fejlődésének azt a fokát, amikorra már plauzibilis választ adhatnak a 
válsághelyzetre. (Ez a megoldás véleményem szerint a büntetőjog és a büntető-
jog-tudomány területén egyáltalán nem érvényes.) Végül a harmadik lehetőség, 
hogy a válság egy új paradigmajelölt megjelenésével, és elfogadása körüli küzde-
lemmel, paradigmaváltással végződik.12

Egy új paradigmatikus elmélet megjelenése azonban nem jelenti a régi paradig-
ma automatikus és azonnali leváltását. Ahogy Kuhn fogalmaz: „aki úgy vet el egy 
paradigmát, hogy nem pótolja azonnal másikkal, az magát a tudományt veti el.”13 A 
meghaladott paradigmát tehát csak akkor nyilvánítják érvénytelennek, amikor az 
új elmélet a régi helyettesítésére alkalmas. Ezt pedig az előzi meg, hogy a tudósok az 
új elméletet mind a természettel, mind pedig a régi paradigmával összevetik. 

2.2. Paradigma – büntetőjog – büntetőjog-tudomány

Az első kézenfekvő kérdés, hogy mennyiben alkalmazható Kuhn paradigma-
váltási modellje a büntetőjog területére, minthogy több szerző is azt a kritikát 
fogalmazta meg a Tudományos forradalmak szerkezetével kapcsolatosan, hogy el-
sősorban a természettudományokban történő változások folyamatát írja le, azaz 
nem alkalmazható a társadalomtudományok területén. 

[12] Kuhn: i. m. 92–93. o. 
[13] Kuhn: i. m. 86–88. o. 
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Ezzel szemben viszont Kuhn maga is általános tudományelméleti munka-
ként pozícionálja művét, amellyel tehát a társadalomtudományok területét sem 
rekeszti ki a vizsgálódás és az alkalmazhatóság köréből. A tudomány megjelölést 
a paradigmaváltás szempontjából elsősorban szemantikai kérdésnek tekinti, és 
minden olyan területet bevon annak hatókörébe, amely nyilvánvaló haladást mu-
tat. A társadalomtudományok kapcsán tehát az olvasható ki, hogy Kuhn e terüle-
tekre is érvényesnek tekinti a paradigmaváltás modelljét. E területek tudományi 
minősítésére megjegyzi: „Sehol sem tűnik ki ez oly világosan, mint azokban a visz-
sza-visszatérő vitákban, amelyeknek az a tárgyuk, hogy egyik vagy másik jelenkori 
társadalomtudomány valóban tudomány-e. Hasonló viták zajlottak le olyan terü-
letek paradigma előtti korszakaiban, amelyeket ma egyértelműen tudománynak 
tekintenek. Látszólag mindig a vitás terminus meghatározásáról van szó.”14

A tudományos problémák gyors megoldásának, a haladásra való képességnek 
jeléül rögzíti, hogy a társadalomtudósok gyakran próbálják kutatási témájuk ki-
választását azzal igazolni, hogy milyen nagy társadalmi jelentősége volna a prob-
léma sikeres megoldásának.15 A társadalomtudományok más tudományágakhoz 
hasonló jellemzőjeként emeli ki azt is, hogy a szaktudósokat ugyanúgy egyre mé-
lyülő szakadék választja el más területeken dolgozó kollégáiktól. Megjegyzi azt 
is, hogy lényeges összefüggés van e szakadék és a tudomány haladásának belső 
mechanizmusa között.16

A tudományos haladás és a paradigmaváltás modellje szempontjából én ma-
gam sem tennék különbséget a társadalomtudományok, ezen belül a jogtudo-
mány és a szakjog-tudományok között. A jogtudománnyal szemben is általános 
elvárás az, hogy a haladás irányába mutasson. Gondoljunk csak arra, hogy a tu-
dományos minősítés általánosan elfogadott előfeltétele is az, hogy az adott jog-
tudományi kutatás önálló eredményekre támaszkodjon, és valamiféle újdonságot 
mutasson az addig publikált eredményekhez képest. A jogtudományok feladata 
sem más, minthogy a társadalmi és technológiai változásokat lekövessék. A tudo-
mányos felfedezések legfeljebb csendesebben zajlanak a jogtudomány és a szak-
jog-tudományok területén, mint ahogyan azt a természettudományos újítások 
kapcsán megszoktuk. Ennek megfelelően a paradigmaváltás folyamatának fogal-
mi rendszere – a területet jellemző sajátosságok figyelembe vételével – elméleti-
leg aggálytalanul alkalmazható a büntetőjog-tudomány tekintetében is. Következő 
lépésként tehát szükséges, hogy a büntetőjog-tudomány fogalmi elemeit tisztáz-
zam és elhelyezzem a paradigmaváltás sémáját ebben a fogalmi rendszerben.

Valamennyi tudomány meghatározója, hogy mi az adott tudomány tárgya, 
azaz hogy melyek azok a jelenségek, amelyeket a tudomány megfigyel, elemez, 
és amelyek törvényszerűségeit rögzíti. A büntetőjog-tudomány tárgya a bün-
tetőjog, amelyet azonban kétféle koncepcióból eredeztetnek. A minimalista 

[14] Kuhn: i. m. 165. o. 
[15] Kuhn: i. m. 169–170. o.
[16] Kuhn: i. m. 34. o. 
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felfogás alapján a büntetőjog csak a szűk értelemben vett anyagi büntetőjogot 
öleli fel, míg a tágabb koncepció a büntetőjog alá tagolja a büntető-eljárási és a 
büntetés-végrehajtási jogot is. A tágabb felfogáshoz az egyes büntetőjogi jog-
területek tekintetében normatív tudományokat – vagy más megközelítésben 
ún. főtudományokat – kapcsolunk, úgymint a büntetőjog-tudományt, a bünte-
tő-eljárási jogtudományt és a büntetés-végrehajtási jogtudományt. E normatív 
tudományokhoz, segédtudományként kapcsolódik két empirikus tudomány: 
a kriminológia a büntetőjog-tudomány mellé, a kriminalisztika pedig a bün-
tető-eljárási jogtudomány holdudvarába. Ezt a vázolt rendszert a szerzők a 
tágabb értelmű büntetőjog-fogalom ellenére nem büntetőjog-tudományként, 
hanem bűnügyi tudományokként jelölik.17

Kétségtelen tehát, hogy a büntetőjogászok többsége a büntetőjog fogalma alatt 
a szűkebb értelemben vett anyagi büntetőjogot érti. Ezt alkalmazom én is a jelen 
gondolatmenetben és a büntetőjog-tudományhoz – más szerzőkkel egyetértve – 
a fogalmilag leszűkített anyagi büntetőjogot társítom. A büntetőjog-tudomány 
meghatározása ebben a szűkebb kontextusban sem egyszerű kérdés, és nem intéz-
hetjük el annyival, hogy a büntetőjog-tudomány a büntetőjog tudománya. Amíg 
ugyanis a büntetőjog jogszabályok és jogi normák összessége, addig a büntető-
jog-tudomány nézetek és ismeretek rendszere, amely utóbbinak különös minősé-
ge a rendszerszemlélet, azaz az egyes jogintézmények és jogszabályok vizsgálatára 
vonatkozó nézetek bizonyos rendező elvek szerint történő rendszerbe foglalása.18

A szerzők többnyire három területet tárgyalnak az anyagi büntetőjog-tudo-
mány fogalmi körében: a büntetőjogi dogmatikát, a büntetőpolitikát és a tudo-
mánytörténetet. Békés Imre ezt rendszerszerűen is bemutatja és rögzíti, hogy a 
tudománytörténet a múltra, a dogmatika a jelenre, a büntetőpolitika pedig a jö-
vőre irányul. A három terület összefüggését az alábbiak szerint adja meg: 

„A múlt nem egyszerűen a ’volt’, hanem a jelen oka és a jövő lehetősége, a ’jelen’ 
nem a van, hanem a ’lett’ kategóriája. A dogmatika célja a hatályos joganyag fo-
galmi megragadása, a jogi fogalmak jelentéstartalmának meghatározása és e fogal-
mak ellentmondásmentes rendszerének kiépítése. A dogmatika funkciója de lege lata 
érvényesül, de tantételei de lege ferenda is hatnak, s büntetőjog-tudományi ihletésű 
jogpolitikai célkitűzésként érvényesülnek.”19

Amikor tehát a paradigmák változási modelljének a büntető-jogtudományon 
belüli érvényesülését vizsgálom, elsősorban a büntetőpolitika és a büntetőjogi 
dogmatika területét kell górcső alá vennem. A tudománytörténet természetesen 

[17] Belovics Ervin – Gellér Balázs – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: Büntetőjog I., A 2012. 
évi C. törvény alapján, 2012, HVG Orac Kiadó, Budapest, 17. o. 
[18] Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar büntetőjog általános tanai I., 2017, ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest, 17–19. o. Megjegyzendő, hogy a büntetőjogi normák sem nélkülözik a 
rendszerszemléletet. 
[19] Békés Imre: Dogmatika és büntetőpolitika, in Jogtudományi Közlöny, 1986/12. szám, 
593–594. o.
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adalékot nyújt ahhoz, hogy a jelenlegi büntetőjog-tudomány milyen sajátos belső 
hagyományokra épül. 

Nem kerülhetem meg azonban azt a kérdést sem, hogy a paradigmaváltást 
miért a büntetőjogra vonatkoztatom és miért nem pusztán a büntetőjog tudo-
mányára. Liszt a büntetőpolitikát a büntetőjog és a kriminológia közötti olyan 
közvetítő tudománynak tekintette, amely a büntetőjog vezérlője.20 Ez a kijelentés 
már önmagában azt sejteti, hogy a büntetőjog-tudomány és a büntetőjog között 
sokkal szorosabb összefüggések vannak, minthogy a büntetőjog-tudomány tár-
gya maga a büntetőjog. 

Belovics és szerzőtársai rögzítik, hogy a két terület – büntetőjog és büntető-
jog-tudomány – egymással kölcsönhatásban fejlődik, mivel a büntető jogszabá-
lyokban megjelennek a tudomány fejlődésének eredményei. A büntetőjog pedig 
újabb impulzust ad a büntetőjog-tudomány további művelésére, fejlesztésére 
azáltal, hogy a büntetőjogot meghatározó alapelveket kidolgozza.21 A lényegi 
különbség a két terület között alapvetően nem tartalmi, hanem inkább mód-
szertani. A büntetőjog-tudomány fogalmi rendszere egyértelműen a büntetőjogi 
fogalomrendszerre épül, mindazonáltal a büntetőjog normatív fogalmakkal ope-
rál, míg a büntetőjog-tudomány a büntetőjogi fogalmakat tartalommal megtöltő 
koncepcióit megállapító jelleggel használja.22

Meggyőződésem tehát, hogy a büntetőjog és a büntetőjog-tudomány terüle-
tén az egyes nézetrendszerek, paradigmák az általános tudományelméleti, illetve 
a természettudományi megközelítéstől eltérően érvényesülnek. Itt ugyanis nincs 
olyan éles határvonal a tudomány és a jelenség között, mint a természettudo-
mányoknál. Egy példával élve: a gravitáció jelensége nem fog megváltozni attól, 
hogy éppen a newtoni vagy az einsteini paradigma mentén magyarázzuk meg, 
hogy mi az oka annak, hogy az alma a fáról a földre esik és nem felfelé. A bün-
tetőjog változásai azonban egyértelműen kihatnak a büntetőjog-tudományra és 
vice versa. Ez a sajátos kölcsönhatás abból ered, hogy a büntetőjognak és a bünte-
tőjog-tudománynak a tárgya nagyrészt ugyanaz: a bűnözés. Ugyancsak ez a sajá-
tos kölcsönhatás eredményezi azt, hogy a büntetőjog és a büntetőjog-tudomány 
folyamatosan reflektál egymás változásaira. 

A büntetőjog változásai, koncepcionális irányváltásai – ha úgy tetszik para-
digmaváltásai – így a büntető-jogtudományban olyan anomáliákat idéznek, idéz-
hetnek elő, amely egyúttal a büntetőjog-tudomány paradigmaváltását is maga 
után vonja. Ezért használom a tanulmány címében a büntetőjog paradigmaváltá-
sa megjelölést ahelyett, hogy figyelmemet pusztán a büntetőjog-tudomány para-
digmaváltására koncentráltam volna.23 A vizsgálatom tárgya tehát a büntetőjog 

[20] Liszt, von Franz: Strafrechtliche Aufsatze und Vortrage, 1905., J. Guttentag, Berlin, 292. o.
[21] Belovics Ervin – Gellér Balázs – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: i. m. 29. o.
[22] Balogh Ágnes – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész, 2010, Osiris Kiadó, 
Budapest, 34. o.
[23] Ezt az összefüggést támasztja alá egyébként véleményem szerint, hogy Nagy Ferenc 
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és a büntetőjog-tudomány sajátos szimbiózisa és annak paradigmatikus változá-
sai a 21. század kezdetén. 

3. A BÜNTETŐJOGI PARADIGMA MIBENLÉTE ÉS VÁLTOZÁSAI

Ahogyan azt a bevezetésben is felvetettem, a bűnözéssel kapcsolatos felfogás 
nyilvánvalóan megváltozott az elmúlt néhány évtizedben. Tisztáznom kell te-
hát, hogy a 19-20. században mely paradigma mentén alakult a büntetőjog és 
a büntetőjog-tudomány, röviden: mit is jelent a büntetőjog paradigmája, illetve 
melyek azok a területek, fogalmi elemek, amelyekből felépült a 20. század végé-
nek büntetőjogát meghatározó rendszer. Meg kell néznem azt is, hogy az egyes 
részegységek között vannak-e átfedések. Szükséges azt is megvizsgálnom, hogy e 
részterületek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogy mennyiben hatnak egy-
másra, illetve magára a paradigmatikus rendszerre.

A büntetőjogi paradigmával kapcsolatos vizsgálódásom irányát négy fő terü-
leten határoztam meg: (a) a büntetőjog funkciója, (b) az alkotmányos büntetőjog, 
(c) a büntetőjog nemzetközi-, és Uniós jogi folyamatai, végül (d) a büntetőjo-
gi dogmatika terén. Az egyes probléma-területeket illetően azt kell feltárnunk, 
hogy az adott területet érintően láthatóak-e anomáliák. Ha igen, akkor milyen 
minőségben vagy mennyiségben? Valósak-e ezek az anomáliák, avagy a rendszer 
képes saját magát kiigazítani és ezeket a kiigazításokat a 19-20. századi paradig-
mába beintegrálni? 

Ugyancsak fel kell tennem a kérdést, hogy válsághelyzetet élünk-e meg a bün-
tetőjogi területen, azaz az egyes anomáliák vagy azok valamelyike előidézett-e 
megmagyarázhatatlan, megoldhatatlan rejtvényt? Paradigmaválságnak nevezhe-
tő-e tehát a válsághelyzet? Végül választ kell keresnem arra is, hogy van-e kézzel-
fogható másik magyarázatrendszer, azaz tetten érhető-e a büntetőjog paradigma-
váltása, illetve kitapinthatóak-e annak az irányai? Az esetleges paradigmaváltás 
melyik részegységre fog kihatni, melyik lesz a legmarkánsabb változási irány?

A büntetőjog paradigmaváltásának 21. századi fordulatait, paradigmaválsá-
gát és esetleges paradigmaváltását a 19-20. században érvényesülő paradigma 
tükrében vizsgálom, mivel a „normál tudomány” időszakát e korszakra tartom 
érvényesnek. Szeretnék rávilágítani arra, hogy egyes általános jelenségek (mint 
például a túlzott kriminalizáció, a szabadságvesztés büntetés túl-használata, a 
rendszeralkotás igénye vagy hanyatlása) mennyiben tekinthető sajátosan magyar 
jelenségnek, illetve mennyiben érvényesül a kontinentális európai, illetve az an-
golszász rendszerekben.24

monográfiájában az egyes tendenciákat a büntetőjogra és a büntetőjog-tudományra egyaránt vo-
natkoztatja. Szintén emellett szól, hogy egyik legutóbbi munkájában Pokol Béla szintén egysé-
gesen és kölcsönhatásban kezeli a büntetőjogszabályok és a büntetőjog-tudomány változását. Vö. 
Pokol Béla: Büntetőjogelméleti vizsgálódások, 2016, Rejtjel Kiadó, Budapest.
[24] Vö. Kimmo, Nuotio: Theories of Criminalization and the Limits of Criminal Law: a Legal 
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3.1. A büntetőjog feladata és irányváltása

A büntetőjog funkciója kapcsán előfeltevésem, hogy a 19. század végére a kon-
tinentális európai területeken német hatásra többé-kevésbé kialakultak azok az 
alapelvek, amelyek a büntetőjogi jogalkotást és a jogalkalmazást jellemezték a 
múlt század végéig. A nagy kodifikációk a 19. század utolsó harmadára lezárul-
tak és a bűncselekmény fogalma, a bűnösség, valamint az állami büntetőhatalom 
korlátai tekintetében a Franz von Liszt nevével jelzett közvetítő iskola tanainak 
figyelembe vételével haladt tovább a kontinentális európai jogrendszerekben a 
jogfejlődés és a jogtudomány fejlődése kéz a kézben. Ez a büntetőjogi paradigma 
a büntetőjog és a büntetés funkciójaként, egyúttal a büntető hatalom legitimáci-
ójaként a speciális és generális prevenciót jelöli meg.25 

Az ezredfordulót követő események és változások viszont letérítik erről az út-
ról a büntetőjogot: a prevenciós cél egyre inkább az ontológiai értelemben vett 
cselekményt megelőző magatartásokra reagál. Helyesebb ezt az irányváltást a 
prevenciós büntetőjogból a preventív büntetőjogba történő átmenetnek nevezni.  
A büntetőjog funkcióváltásai tehát kihatással voltak az állami büntetőhatalom legi-
timációjára is: a preventív büntetőjog a potenciális veszélyforrásokat, a lehetséges 
ellenségeket célozza, mielőtt azokból materiális sértő cselekmények valósulhatná-
nak meg. Következésképpen az egyének joggal érezhetik azt, hogy a magánszfé-
rának az a tartománya, amely a 20. században még az övék volt, az állami bünte-
tőhatalom túlsúlyával a 21. századra jelentősen lecsökkent. Hajlamosak vagyunk 
ezt a jelenséget túlzott kriminalizációként (overcriminalization) aposztrofálni.26

3.2. Alkotmányos garanciák a büntetőjogi paradigmában

A büntetőjog alkotmányos garanciáinak kezdete visszanyúlik egészen a Becca-
ria nevével fémjelzett klasszikus iskoláig.27 A nullum crimen sine lege elv tovább-
fejlesztése, valamint a legalitási követelményen túl a valós jogállami büntető-
jog kialakítása azonban nem maradt folytatás nélkül a 19-20. században sem.  
A második világháborút követő alapjog-koncentrált kriminalizáció a jogállami 

Cultural Approach, in Duff, R. A. – Farmer, Lindsay – Marshall, S. E. – Renzo, Massimo 
– Tadros, Victor (eds.): The Boundaries of the Criminal Law, 2010, Oxford University Press, 
Oxford, 238–261. o.
[25] Mindezt a 20. században a büntetőjog feladataként a társadalomvédelmi irányzat, majd a 
szélsőséges pozitivizmus, a treatment mozgalom, végül a neoklasszikus iskola követi, főbb vo-
nalaiban azonban a 20. században is megmarad az egyéni és a társadalmi megelőzési funkció 
elve, mely szerint a már megtörtént bűncselekményre a büntetéssel reagálni kell. A jóléti állam 
válságával mindemellett egy sajátos, eleinte külön utas politika épült ki a skandináv együttmű-
ködés hagyományain, amely azonban szintén nem nélkülözi a bűncselekményre adott reakciót.
[26] Vö. Douglas, Husak: Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, 2007, Oxford 
University Press, Oxford. 
[27] Vö. Cesare, Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről, 2012, Attraktor Könyvkiadó Kft., 
Budapest.
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követelmények igazságossági mércéjét emelte törvényerőre azzal, hogy az alapjo-
gi bíráskodás eredményeit a büntetőjogi ítélkezésbe integrálta. 

Külön elméleti kérdés, hogy a jogállami büntetőjog jelensége a büntetőjogi 
paradigma autonóm részterületeként kezelhető-e, avagy – ahogyan az számos 
szerző felfogásában tükröződik – a büntetőjogi dogmatika terrénumába utal-
ható.28 A jelen írásban én az alkotmányos és a jogállami büntetőjog egyes elve-
it, valamint az alapvető jogok érvényesülésére, a szükségességi és arányossági 
követelmények büntetőjog-alkotási zsinórmértékére vonatkozó szabályokat 
differenciáltan kezelem. A tételes alkotmányjogi rendelkezések ugyanis való-
ban axiomatikus szabályoknak tekinthetőek a kriminalizáció kapcsán, ezek a 
rendelkezések azonban nem a büntetőjog saját magára irányuló, belső önmoz-
gására jellemző szabályrendszer jellemzői (mint ahogyan például a bűnösségi 
elv), hanem olyan külső követelmények, amely a büntetőjog megalkotására vo-
natkoznak.

Az alkotmányos büntetőjog válsága kapcsán a nullum crimen sine lege elv, 
illetve egyes részkövetelményeinek eróziójára, valamint a büntetőhatalom al-
kotmányos korlátainak szűkülésére utalok, amely a jog–szabadság–biztonság  
eszméjének hangsúlyeltolódásaiban is megmutatkozik, egyúttal előidézi a túlzott 
kriminalizáció másik jelentéstartalmát is: a kazuisztikus, sok esetben a jogalkal-
mazás számára is követhetetlen papírjog-gyártó jogalkotást és büntetőjogot.29 
Különösen igaz ez az ún. adminisztratív jellegű bűncselekményekre (mala pro-
hibita), amelyek nélkülözik az önmagában vett rosszcselekedet – vagy ahogy az 
angolszász jogban illetik, malum in se – jelleget.30

3.3. A territoriális büntetőjogból az Európai büntetőjog irányába

A 19. századi büntetőjogi paradigma az 1800-as évek végi Európa nemzetállami 
territorialitás alapján alkotott, sajátos egyéni jellemzőkkel rendelkező, nemzeti 
büntetőjogokban manifesztálódott. A 20. század eseményei és a bűnözés transz-
nacionális átalakulása, az ad hoc nemzetközi törvényszékeknek, a nemzetközi 
emberijog-védelmi szervezetrendszernek és nem utolsó sorban az európai in-
tegrációs folyamatoknak köszönhetően viszont sajátos nemzetközi kontextusba  
helyezték a büntetőjogot.31 Ezek a folyamatok egyszersmind a korábbi dogmati-

[28] Szabó András: Büntetőjogi dogmatika – alkotmányjogi dogmatika, in Jogtudományi Köz-
löny, 1997/7-8. szám, 295. o.
[29] Nagy Ferenc: Új fejlődési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetőjog eróziója, in 
Magyar Jog, 1997/6. szám, 333–334. o.
[30] A „malum prohibitum” (statutory wrongdoing) és a „malum in se” (wrong in themselves) fo-
galmakra lásd részletesen: Fletcher, George P.: Basic Concepts of Criminal Law, 1998, Oxford 
University Press, Oxford, 77. o.
[31] M. Nyitrai Péter: Az együttműködési kötelezettség alapvető jellemzői a szuverén államok 
és a nemzetközi büntetőbíróságok kapcsolatrendszerében, in Kül-Világ, 2012/4. szám, 15–16. o.
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kai elvek megkérdőjeleződését is eredményezték a nemzetközi kriminalizációs 
kötelezettségek, a nemzetközi előfoglalás intézménye, valamint a nemzeti bünte-
tőjogok összehangolódása, egységesítése miatt. 

Ebben az új nemzetköziesedett rendszerben a nemzeti büntetőjogok sajá-
tos belső mechanizmusai, dogmatikai konzekvenciái kerültek veszélybe, és lát-
ható módon a nemzetközi jogi erőtér ránőtt a nemzeti büntetőjogokra.32 Ez az 
egységesülési folyamat különbözőképpen nyilvánul meg a kontinentális euró-
pai büntetőjog-rendszerekben, illetve angolszász területen. Az előbbinél a már 
meglévő dogmatikai szabályok felülírása látható, míg utóbbiaknál az addig nem 
szokványos kodifikált büntetőjog jelensége és nehézségei tapasztalhatóak. Kér-
déses tehát, hogy az egységesülő szabályok hogyan illeszthetőek be a zárt logikai 
rendszert alkotó belső büntetőjogokba, és ez mennyiben változtatja meg a para-
digmatikus tételeket.

3.4. Büntetőpolitika és büntetőjogi dogmatika 

A magyar büntetőjog-tudomány nem egységes abban a kérdésben, hogy a dog-
matikát módszerként vagy szabályrendszerként kell kezelnünk.33 A büntetőjogi 
dogmatika a kontinentális jogrendszer talaján kialakult sajátos rendszer, melyet a 
19. századi német jogtudomány fejlesztett ki, és láthatóan a német jogtudomány 
fenn is tart. Békés Imre megállapítása szerint, ahol a büntetőjog nem tételes jogra 
épült (lásd: az angolszász büntetőjog), ott a dogmatika nem alakult ki.34 Ezzel a 
megállapítással egyetértek, ugyanakkor mára a büntetőjogi dogmatika más-más 
módon ugyan, de mindkét területen jelentősen megváltozott. 

A kontinentális büntetőjogok jelentős átalakulása egyértelműen meghalad-
ta a büntetőjogi dogmatika által befogható tartományokat. Amíg ez a jelenség a 
kontinentális dogmatikus területeken a 19. századi német büntetőjog-dogmati-
ka hanyatlását és szabályainak szétfeszítését idézte elő, addig az angolszász ha-
gyományokon nyugvó büntetőjog-tudomány eddig soha nem látott virágzását 
éli, amely nem nélkülözi a rendszeralkotás igényét sem.35 E szabályrendszereket 

[32] Vö. Karsai Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban, 2015, Szeged, Pólay 
Elemér Alapítvány.
[33] Az első nézet szerint a dogmatika olyan sajátos joglogikai módszer, amely a büntetőjogot 
joglogikai rendezőelvek szerint dolgozza fel, de ez által értéket nem teremt. A másik elfogadott 
nézőpont a dogmatikát a büntetőjog valódi tudományának tekinti. A köztes álláspontot Békés 
Imre alakította ki, aki a dogmatikát a büntetőjog-tudomány rendszertani és tudományos módsze-
rének tartja. Olyan eszmerendszernek, amely a hatályos jog köré szervező tudomány és módszer 
egyaránt. Én magam azzal a nézettel értek egyet, miszerint a büntetőjogi dogmatika a hatályos 
jog köré szerveződő tudomány és módszer. A büntetőjogi dogmatika tartalmát illetően azonban 
az alkotmányos büntetőjog tételes jogi szabályait a dogmatikától külön területként kezelem.
[34] Békés: i. m. 594. o.
[35] Ez utóbbi változás okaként a tételes jog kiépítésének szükségét látom, amelyet elsősorban az 
emberi jogi standardok betartása miatt kényszerült az Egyesült Királyság is magáévá tenni. Az 
1995. és Human Rights Act elfogadása egyértelmű jele e folyamatnak. 
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persze hajlamosak az angolszász jogirodalomban a szerzők inkább „elvekként” 
megjelölni,36 figyelemmel azonban azok funkciójára is, olyan viszonyítási pontok 
és teoretikus szisztémák alakulnak, amelyek egyértelműen dogmatikai funkci-
ót, azaz a büntetőjog sajátos rendezőelvek szerinti magyarázatát töltik be. Erre 
tekintettel nem túlzás talán a büntetőjogi dogmatika változásait az angolszász 
viszonylatban is vizsgálni.

Fontos kérdés, hogy a büntetőjogi dogmatika és a büntetőpolitika egymáshoz 
való viszonya jelentősen átalakult. A 19-20. században e két terület egymást se-
gítve, egymással egyensúlyban haladt. Ez alól természetesen kivételt képeztek az 
államszocialista típusú büntetőjog-rendszerek, mint amilyen a magyar büntető-
jog is volt a rendszerváltásig.37

A 21. századra a büntetőpolitika a közép-európai jogi térségben háttér-
be szorította a büntetőjogi dogmatikát. A büntetőjogi jogalkotás hajlamos fél-
retenni azokat a hagyományos, axiomatikus tételeket, amelyek a jó büntetőjo-
got jellemzik, illetve amely miatt a büntetőjog belső logikája megtartott volna.  
Kiemelem e tekintetben a bűnösségi elv hanyatlását, és a büntetőjogi felelősség 
objektivizálódását. Mára már nem egyszerűen objektivizálódó felelősségre, ha-
nem objektív felelősségi cselekményekre is találunk példát. Egyes bűncselekmé-
nyek és büntetőjogi jelenségek kapcsán az in dubio pro reo büntetőjogban is 
alkalmazott elve helyett exkulpációs mechanizmusok, illetve a bizonyítási teher 
anyagi jogi megfordítása is felsejlik.38 Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
büntetőpolitika ellenség-büntetőjogi, avagy preventív-büntetőjogi változásai 
felülírják a tett-büntetőjogi alapokat, és eltolják a felelősség alapját az objektivista 
bűnös cselekedetről a szubjektivista bűnös szándék irányába.39

Ugyancsak sajátos büntetőpolitikai kérdés a büntetési rendszer kialakítása, 
illetve annak speciális dogmatikai elvei. Meggyőződésem, hogy az utóbbi idők 
bírósági gyakorlata a büntetéskiszabási kérdések esetén mellőzi a nulla poena sine 
lege elv maradéktalan érvényesítését, és igyekszik a büntetéskiszabási kérdéseket 
a büntetőeljárásra jellemző időbeli hatály szabályai szerint eldönteni. Arról van 
ti. szó, hogy az elkövetéskori vagy az elbíráláskori büntető törvény vizsgálata he-
lyett a büntetéskiszabási tényező felmerülésekor és az elbíráláskor hatályos tör-
vényt hasonlítja össze.40 

[36] Vö. Ashworth, Andrew: Principles of Criminal Law, 2006, Oxford University Press, Oxford. 
[37] E tekintetben idézem Szabó András megállapítását, miszerint: eljutottunk oda, hogy a tör-
vény megszűnt a politika szolgálólányának lenni és törvénnyel nem legalizálható minden. Szabó 
András: Büntetőpolitika és alkotmányosság, in Jogtudományi Közlöny, 1995/9. szám, 419. o.
[38] Vö. vagyonelkobzás bűnszervezet, sziutációs jogos védelem.
[39] Nagy Ferenc: Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról, in Magyar Jog, 
2007/2. szám, 73. o.
[40] A 3/2002 BJE. az összbüntetés változásait a hatályba lépés utáni összbüntetésekre és nem a 
hatályba lépés után elkövetett cselekményekre alkalmazza. A 83. BK vélemény a feltételes sza-
badságra bocsátásból történő kizárás lehetőségét nem a Btk-módosítás hatályba lépése után elkö-
vetett cselekményekre, hanem a hatályba lépés után kihirdetett jogerős ítéletekre vonatkoztatja.
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A büntetési politikában a 20. század végi identitáskeresés a neoklasszikus 
gondolaton nyugvó sajátos bifurkációs, illetve három csapás-típusú szabad-
ságvesztés-orientált rendszereket termelte ki. Ez a rendszer masszív bebörtön-
zéseket és a szabadságvesztés kimeneti pont nélkül maradó zsákutcáját rög-
zítette.41 Másrészről viszont megfigyelhetőek az alternatív szankciókon túl a 
restoratív és reintegratív büntetési politikai irányok. Ez a kettős jelenség szintén 
paradigmatikus jellegű, hiszen a büntetőjogi büntetésen nyugvó rendszert ez az 
új paradigma, a büntetés nélküli büntetőjog irányába alakítja.

4. PARADIGMAVÁLSÁG VAGY PARADIGMAVÁLTÁS A BÜNTETŐJOG-
BAN?

A fenti folyamatokból látható, hogy a büntetőjogi paradigma egyes részterületei-
ben az elmúlt évszázad végére jelentős eltolódások mentek végbe, amely jelenség 
felveti, hogy a 21. század hajnalán a normál tudomány időszakában vagyunk-e 
még. Képes-e a jelenkori büntetőjog és büntetőjog-tudomány továbbra is elfo-
gadható magyarázatokat adni a bűnözés jelenségére. 

Meggyőződésem szerint a büntetőjog már említett 21. századi új jelenségei 
olyan anomáliáknak minősülnek, amelyek a 19-20. századi paradigma válságát 
egyértelműen jelzik. A büntetőjogi dogmatika, mint a paradigma belső szabály-
rendszere, szinte folyamatos kiigazítási kényszerben van, de egyre kevésbé képes 
koherens válaszokat adni arra, hogy miért ugorhatjuk át a büntetőjogi kodifikáci-
óra és jogalkalmazásra vonatkozó alapjogi szabályokat, illetve dogmatikai elveket.

A jövő büntetőjoga már nem reflexív, hanem proaktív lesz. A nyugati társadal-
makban a bűnözést az állam már nem követi, hanem tervezi, előreláthatóvá kívánja 
tenni.42 Ennek eszköze a prediktív büntetőpolitika és a preventív büntetőjog. 

A jog, szabadság, biztonság térségére vonatkozó egységes Európai jogi térség 
kialakítása mára már nem kérdés. Megítélésem szerint az Európai jog előfogla-
lása, a lojalitási elv, a hatáskör-felajánlási szabályok, valamint a közvetlen hatály 
elve mentén lépésről lépésre létrehozza az egységes Európai büntetőjogot, hason-
lóan az amerikai rendszerben érvényesülő Model Penal Code mintájához azzal, 
hogy a nemzetközi emberi jogi standardok az új Európai büntetőjog sajátossá-
gaként jelentkeznek. 

A büntetőjogi dogmatika klasszikus irányai mára már hanyatlóban vannak, és 
a bűnfelelősség megkettőződése várhatóan létrehozza az objektív és a szubjektív 
felelősségi bűncselekmények kategóriáit.

E néhány fenti példa és következtetés is világosan jelzi tehát, hogy a 21. század 
büntetőjoga már egy új paradigma mentén alakul, melynek körvonalait igyek-
szem a kutatásom további fázisaiban bemutatni.

[41] Vö. Nils, Christie: A fájdalom korlátai, 1991, Európa Könyvkiadó, Budapest.
[42] Vavró István: A bűnözés és jogkövetkezményei, in Büntetőjogi kodifikáció, 2001/1. szám, 21. o.
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