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I. A KUTATÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA 

Az értekezés kutatási tárgya a büntetés-végrehajtási jog sok gyakorlati és elméleti el-

lentmondással terhelt területe volt, amelyet elsősorban szakmai indokok vezéreltek. 

A gyakorlatban többször felbukkan az a dogmatikai és praktikus ellentmondás, melyet 

az elmebeteg, illetve kóros elmeállapotú elkövetők jogi helyzetének erősen vitatható 

megítélése jellemez. A választott kutatási téma időszerű, mert a jelenleg is folyamat-

ban lévő büntetőjogi kodifikáció során élénk szakmai viták alakultak ki a tárgyalt kér-

dések körül, illetve az új büntetés-végrehajtási törvény is elfogadás előtt áll. 

Az állam a jog sajátos eszközrendszerével reagál az általa károsnak minősített maga-

tartásokra, illetve cselekvésekre. Szembetűnő az a dogmatikai különbség, amely a 

megtorló, illetve a kezelő büntetőjog felfogásában és eszközrendszerében jelentkezik. 

A megtorló szemléletű büntetőjog gazdag elméleti megalapozottsággal és történetileg 

is hiteles szankciórendszerrel bír, amíg a kezelő büntetőjog az enyhítés, a méltányol-

ható egyéni körülmények értékelésével, alapvetően a humanitárius célok előtérbe he-

lyezésére hívja fel a figyelmet. Ez a megoldás természetszerűleg megbontja a büntető-

jog logikáját és tradicionális garancia-rendszerét. 

A kriminálpolitika történetében mérföldkövet jelent annak felismerése, hogy a bűn-

cselekmények elleni hatékony küzdelem nemcsak büntetésekkel, hanem intézkedések-

kel is szolgálható. Minden civilizált társadalom kidolgozott olyan megoldásokat, 

mechanizmusokat, melyek alkalmazásával azon egyén mentesül a jogi felelősség alól, 

aki mentális állapotánál fogva nem képes a közösség, illetve a jogrendszer elvárásai-

nak megfelelően cselekedni. Ennek tipikus megnyilvánulási formája a kóros és beszá-

míthatatlan elmeállapot megítélése. A probléma központi kérdése a felelősséghez, il-

letve annak jogi megítéléséhez kapcsolódik, mert az orvosi diagnózis csak felmentési 

lehetőséget, de nem felmentést ad a felelősség alól. 

A kóros elmeállapotú elkövetők cselekményeinek jogi, illetve orvosi megítélése szá-

mos gyakorlati és elméleti problémát vetett fel, amelyek az emberi jogok, a személyes 

szabadság és autonómia, valamint a betegjogok dimenzióiban értelmezhetők. Lénye-
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güket tekintve az egyéni szabadság és az autonómia, valamint az állam azon joga kö-

zötti egyensúly, – hogy az embereket akaratuk ellenére, zárt intézeti körülmények kö-

zött kényszerrel gyógyítsa – erőteljesen elmozdult a szabadság preferenciájának irá-

nyába. A büntetőjogi szankció a beszámíthatatlan elkövetőkkel szemben is alkalmaz-

ható jogkövetkezményként is megjeleníthető, ennek következményeként olyan intéz-

kedések jelentek meg, amelyek a szankciórendszert speciális aspektusokkal egészítik ki. 

A kutatómunka közvetlen célja olyan összegezés elkészítése volt, amely az érintett tu-

dományterület számára dogmatikai és praktikus szempontból újat ad, és a szűkebb, 

valamint a tágabb szakmai közélet érdeklődését is felkelti, egyidejűleg elméleti elem-

zéssel szolgál, valamint a joggyakorlat és a jogalkotás számára hasznosítható követ-

keztetéseket von le. Közvetett célként jelenik meg, hogy a jelenlegi felsőoktatási tan-

anyagot e tárgykörben tudományos értékek mentén fejlessze. Az értekezés felhívja a 

figyelmet arra, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet rendkívül összetett feladatrend-

szert birtokol, azonban ehhez mérten a rendelkezésére bocsátott szegényes szociálpo-

litikai támogatottság nagymértékben behatárolja eredményes működésének lehetősé-

geit. E helyzet megfelelő kezelésére – mind koncepcionális, mind gyakorlati dimen-

zióban – konkrét javaslatok jelennek meg, egyúttal szorgalmazva azt, hogy a szerve-

zet végre foglalja el a jelentőségének megfelelő helyét a rendvédelmi testületek sorá-

ban és nem utolsó sorban a közgondolkodásban is. 
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II. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

A kutatás módszere és szemlélete alapvetően elemző, történeti és összehasonlító jelle-

gű, feldolgozásra kerültek a kapcsolódó elméleti munkák, a normatív szabályozás, és 

nem utolsó sorban a kialakult gyakorlat. Az összehasonlítás fókuszában a beszámítási 

képesség, a korlátozott beszámítási képesség jogi megítélésének hazai és nemzetközi 

változásai állnak. Különválasztva jelenik meg az angolszász, illetve a kontinentális 

gyakorlat bemutatása, mert a jogfejlődés eltérő elvek mentén, merőben más szabályo-

zási eredményeket hozott. Részletesen bemutatom a jogalkalmazói gyakorlatot, rámu-

tatva annak ellentmondásaira. 

A kutatás során több mint száz magyar és idegen nyelvű könyvet, tanulmányt 

használtam fel, ezen túlmenően, az értekezés szűkebb tárgyát képező intézkedések 

végrehajtása elismert hazai szakértőinek, illetve a kérdést alaposan ismerő más 

gyakorlati szakembereknek a véleménye is megjelenik a munkában. 

Az alapvetően alkalmazott összehasonlító módszer mellett a munka tárgya szempont-

jából jelentős fogalmak és jogintézmények bemutatása során a pönológiai-dogmatika 

és a leíró-kritikai módszer nyújtott segítséget. Az egyes jogintézmények fejlődéstörté-

netének vázolásakor az eszmetörténeti-intézménytörténeti megközelítés kapott hang-

súlyt. Az európai dokumentumok és ajánlások vonatkozásában a dokumentum-elemzés 

eszközeire alapozva jelennek meg az eredmények. 
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III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI, AZ EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSA 

Minden büntetőjogi norma alapvetően a megsértésére adott megfelelő, hatékony és a 

cselekményhez mért legmegfelelőbb társadalmi reakciót hivatott megjeleníteni. Az vi-

szont, hogy ezt a magasztos célt, milyen eszközökkel lehet eredményesen megvalósí-

tani a XXI. század elején, kétségkívül az egyik legszerteágazóbb kérdése a pönológiá-

nak. Az intézkedések újkori történeti fejlődése során hol erősebben, hol kevésbé mar-

kánsan, de mindenkor megtalálható az a szándék, amely a társadalomba való vissza-

vezetést és a bűnismétlés esélyének minimálisra csökkentését szolgálta, és feladatának 

tekintette, hogy egyénileg reagáljon a személyiség antiszociális irányultságára, meg-

változtassa, sőt megkísérelje gyógyítani a magatartás hibás motivációját kiváltó elme-

beli betegségeket. Kérdéses, azonban hogy ez a vitathatatlanul nemes szándék megva-

lósítható-e a büntetőjog adta keretek között, azaz vindikálhat-e magának efféle hatás-

kört ez a jogterület. 

A büntetőjog a hatókörébe eső elmebeli rendellenességekből adódó problémás élet-

helyzeteket bűncselekményként, vagy büntetendő cselekményként értékeli, és ehhez 

mérten a társadalmi normák védelme és megszilárdítása szempontjából kezeli a kér-

dést. A büntetőjogi felelősség megállapítása a bűnösséghez kötődik, melynek szük-

ségképpeni eleme a beszámíthatóság, ennek hiányára a büntetőjog sajátos megoldá-

sokkal reagál, mégpedig úgy, hogy az alapvetően elmegyógyászati szakkérdést jogi 

dimenzióba transzponálva próbálja megoldani. Megállapítható, hogy az eltérő elméle-

ti és koncepcióbeli különbségek ellenére a végrehajtás hasonlóképpen alakul, mert a 

beszámíthatatlan elkövetőre hosszadalmas pszichiátriai kezelés vár, a korlátozottan 

beszámítható enyhébb elbírálás alá esik. 

Az alapvető dilemma úgy ragadható meg, hogy a sajátos büntetőjogi eszközök alkal-

mazásának alapját megteremtő felelősség-felmentés kérdése más dimenzióban jelenik 

meg az orvosi, illetve a jogi megítélés során, ezért a problémára adott társadalmi vá-

lasz sem lehet azonos. Az orvosi modell szerint a diagnózis felmentési lehetőséget, de 

nem felmentést ad a felelősség alól, ugyanakkor – mintegy beleértett elemként – a be-

tegnek minősített embertől elvárja, hogy gyógyulását aktívan segítse elő, azonban ez 
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az elmebetegtől nem várható el, ezért ezt a kiskaput kihasználva besurran a büntetőjog 

és jogi regulákkal szorítja rá a beteget a célirányos kezelésre. A kényszerrel való gyó-

gyítás összetett jogi-orvosi-morális kérdéseinek alapos dogmatikai és gyakorlati vizs-

gálata eredményeként az alábbiakat állapítottam meg: 

1.  Az intézkedések jövőjét illetően egyértelműen körvonalazódik a dualista jellegű 

szankciórendszer megtartása, nem vitatva, hogy az elsődleges jogkövetkezmény a 

büntetés marad. Megállapítható, hogy ez a szankciórendszer felel meg a demokratikus 

jogállami követelményeknek, amelyben az intézkedéseknek egyértelműen domináns 

szerepe van, ugyanis a büntetések sok esetben nem képesek ellátni funkciójukat, ezért 

a prevenciós célú intézkedések térnyerése szükségképpen jelenik meg. Sok esetben a 

büntetés nem képes funkcióját maradéktalanul ellátni, ezért a prevenciós célú intézke-

dések térnyerése valószínűsíthető, melyet a jelenleg zajló kodifikációs törekvések is 

megerősíteni látszanak. A jövő büntetőjoga kitermeli azokat a sajátos (atipikus) jog-

következményeket, amelyek se nem büntetések, se nem intézkedések, mert közelíte-

nek ugyan a büntetéshez, de a kényszerelemek nem játszanak központi szerepet. Ilyen 

például az önkéntes jóvátétel, tevékeny megbánás, vagy a mediáció megjelenése a 

büntetőjogban. Kiemelt szakmai feladatnak kell tekinteni az új jogintézmények befo-

gadására való felkészülést, illetve jogi beágyazódásuk harmonikussá tételét. 

2.  Támogatni kell azokat a folyamatokat, melyek a büntetés-végrehajtási szervezet 

komplex feladatrendszerének profil-tisztítását szolgálják, ennek megfelelően vitatha-

tónak tartom azt a lépést, hogy a büntetés-végrehajtási törvény tervezetében új fel-

adatként megjelenik a büntetőeljárás során alkalmazható őrizet végrehajtása. A bünte-

tés-végrehajtási szervezet ideális esetben csak és kizárólag a végrehajtási profilt alap-

jában meghatározó jogintézmények, nevezetesen a szabadságvesztés és az előzetes le-

tartóztatás végrehajtásának színtere. Minden más ettől eltérő járulékos feladat az alap-

funkciótól, tehát az elítéltek társadalomba való visszavezetésének (reszocializáció) 

minden lehetséges eszközzel való elősegítésétől von el erőt, illetve eszközöket, amely 

a büntetés-végrehajtási szervezet hatékony működésének alapjait feszegeti. 

3.  Nyilvánvaló, hogy e szerteágazó és több jogág intézményeit is magába foglaló 

komplex feladatrendszer eredményes végrehajtásához, a nagy szakmai profizmuson 
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túl, ehhez igazodó szociálpolitikai háttér szükséges. A nagy és egyre növekvő társa-

dalmi, illetve az ennek nyomában járó jogalkotói elvárásokhoz képest a büntetés-vég-

rehajtás rendelkezésére álló és egyre csökkenő pénzügyi keret évről-évre hiánygazdál-

kodásra kényszeríti a szervezetet. Sajnálatos módon az érzékelhető, hogy a büntetés-

végrehajtási szervezettel kapcsolatos elvárások és az emellé rendelt anyagi források 

közötti arányok vészesen eltolódtak. Az ebből eredő, eleinte kisebb szakmai megalku-

vásokban jelentkező megoldások, előbb-utóbb olyan kényszerpályára állíthatják a ma-

gyar börtönügyet, ami nemhogy az európai, de még a sok évvel korábbi hazai viszo-

nyokat is alulmúlhatja, ez a helyzet pedig potenciálisan magában rejti a funkcionális 

működésképtelenség veszélyét.  

4.  A büntetőjogi gyógyító jellegű kényszerintézkedések végrehajtásának helye jel-

lemzően az IMEI, mely elmegyógyászati szakkórházként a büntetés-végrehajtási szer-

vezet integráns része. Hosszú évek óta ismert probléma, hogy az IMEI elhelyezése 

nem megfelelő. Az épületek állaga, belső kialakítása és műszaki állapota nem felel 

meg a nemzetközi elvárásoknak. Különösen aggályos ez akkor, amikor az emberi jogi 

nemzetközi szervezetek tevékenysége, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények 

szellemisége egyértelműen az emberi méltóság érvényesülésének egyik legkényesebb 

pontjaként tekint az elmebeli fogyatékosságban szenvedő elkövetők fogva tartásával 

kapcsolatos valamennyi körülményre. Feltétlenül szükséges nagyobb hangsúlyt fek-

tetni a személyzet, az épületek, munkakörülmények fejlesztésére. A személyzet szere-

pe a büntetés-végrehajtási rendszerben döntő fontosságú, melyet az Európai Börtön-

szabályok is markánsan megjelenítenek. 

5.  A büntetőjog összességében azt kívánja elérni, hogy a bíróság csak végső eszköz-

ként szabjon ki szabadságvesztés büntetést, kizárólag azokban az esetekben, amelyek-

ben az elkövetett bűncselekmény súlyára, vagy az elkövető személyére tekintettel 

nyilvánvaló, hogy semmilyen más büntetés nem lenne megfelelő. Megfigyelhető az a 

törekvés, amely teljesen felszámolja azokat a meglévő rendelkezéseket, amelyek lehe-

tővé teszik a büntetések együttes alkalmazását. Ezzel a koncepcióval megsokszoro-

zódnak a büntetések és intézkedések lehetséges kombinációi. Korszakos jelentőségű 

az a törekvés, hogy a jelenlegi büntetőjogi kodifikáció egyik vezérelve a kettős nyom-
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távú büntetőpolitika alkalmazása, melynek következményeként kiteljesedhet a helyre-

állító igazságszolgáltatás eszközrendszere. Nyilvánvalóan felbukkannak az alternatív 

büntetések, amelyek közül a közérdekű munka, illetve a pénzbüntetés jelentős kiadá-

soktól mentesíthetné a büntetés-végrehajtási szervezetet, nem beszélve a zsúfoltságra 

gyakorolt jótékony hatásáról. A közérdekű munka a szabadság tényleges elvonásával 

nem járó olyan szankció, amely a közösség javára szabadidőben végzett, ingyenes 

munkában nyilvánul meg. A közérdekű munka büntetés számos nyugat-európai or-

szágban a rövid tartalmú szabadságvesztés büntetések hatékony és gyakran alkalma-

zott alternatívája. A magyarországi bíróságok ugyan még mindig viszonylag ritkán al-

kalmazzák a közérdekű munkát, kiszabása az elmúlt öt év statisztikai adatai alapján 

azonban emelkedő tendenciát mutat.  

A korszerű kriminálpolitika világszerte erősen támaszkodik a pénzbüntetésre, amely 

nem csupán a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőivel szemben vált meghatározó 

szankcióvá, hanem alkalmazhatósága az európai országok gyakorlatában a közepes 

súlyú bűncselekményekig terjed. Széleskörű alkalmazását az is indokolja, hogy a 

pénzbüntetés a szabadságvesztéssel szemben nem szakítja ki az elkövetőt a családi, 

társadalmi környezetéből és így elkerülhetőek a szabadságelvonással járó büntetések 

káros következményei. Ezeknek a jogi lehetőségeknek az alkalmazása és kiteljesítése 

mindenképpen szorosan illeszkedik a jövő büntetőjogába. 

6.  A kényszergyógykezelés vonatkozásában megállapítható, hogy bármilyen jogfilo-

zófiai fejtegetés ellenére sem lehet elfogadhatóvá tenni, hogy ennek a jogintézmény-

nek a büntetőjog területén van a helye. Amennyiben az elkövető beszámítási képes-

séggel nem rendelkezik, úgy tette bűncselekménnyé nem nyilvánítható, ennek ellenére 

mégis egy büntetőjogi kényszer tartalmú intézkedést alkalmazunk vele szemben. En-

nek egyenes következménye, hogy a kényszerrel való meggyógyítás egyébként is ag-

gályos elvét tovább mélyítjük azzal, hogy mindezt börtönhelyettesítő jelleggel hajtjuk 

végre, nem beszélve arról, hogy az elmegyógyítás orvos szakmai megközelítésében 

nincs jelentősége annak, hogy a beteg, bűnelkövető-e, vagy sem. Kívánatos és szak-

mailag indokolt lenne megteremteni a kérdés társadalmi jelentőségéhez igazodó vég-

rehajtási közeget. Ez az igazságügyi és a szociális tárcák közös felügyelete alatt mű-
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ködő, önálló költségvetésű, törvényszéki (forenzikus) klinika kialakítását jelentheti, 

melynek következményeként a kényszergyógykezelés leválhatna a büntetés-végrehaj-

tási szervezet feladatrendszeréről. 

7.  Az alkoholistákkal, a kábítószer-élvezőkkel szembeni jogkövetkezmények alkal-

mazásának a nemzetközi gyakorlatban feltétele, hogy az elkövető mértéktelen alko-

hol, kábítószer fogyasztásával összefüggésben kövessen el bűncselekményt. A jogin-

tézmény bevezetése óta tartó élénk jogelméleti vitában, amely a fenntartani, vagy ha-

tályon kívül helyezni kérdéseiről szólt, a jogintézmény teljes törlése az indokoltabb. 

A kényszergyógyítás eszközei és módszerei közé tartozó korszerű pszichoterápiás, 

szocioterápiás eljárások eredményességének feltétele a beteg együttműködése, feltá-

rulkozása és őszinte gyógyulási szándéka. Ebből nyilvánvaló, hogy a célzott ered-

mény kényszer jelleggel nem érhető el, sőt rosszabb esetben a kényszergyógyítás ere-

deti tartalmát veszített káros hatású, az emberi méltóságot is sértő procedúrává válhat. 

Az eredményesség előfeltétele a beteg bizalmának és együttműködési szándékának 

megnyerése, azonban ezzel a jogintézmény szinte teljesen önkéntes jelleget ölt, amely 

viszont az egyébként is erőltetett jogi megoldást erodálja, sőt kiüresíti. Ennek fényé-

ben teljesen érthető és védhető a jogalkotó döntése, miszerint 2010. május 1-jei ha-

tállyal ez a jogintézmény megszűnik, amely jótékony hatást gyakorol a büntetés-vég-

rehajtási szervezet feladatrendszerének profiltisztaságára is. 

8.  A kábítószer problémával kapcsolatos szakmai törekvések azt erősítik, hogy mind 

az elterelés alkalmazása, mind a drogprevenciós körletek működtetése kívánatos kez-

deményezés, azonban a végrehajtás hatékonyságának javítása érdekében arra kell tö-

rekedni, hogy a jogintézmények kimunkálása tovább folyatódjék, illetve azok szakmai 

beágyazottsága és elfogadottsága jelentős mértékben növekedjék. 

Összességében azt a következtetést lehet levonni, hogy a dolgozatban elemzett jog-

következmények rendszertani beágyazottsága, illetve dogmatikai megfelelősége erő-

sen vitatható, melyet tovább árnyal, hogy az ideológiai problémák mellett egyértel-

műen a börtönhelyettesítő jelleg dominál a végrehajtásban. Mindez rámutat a bünte-

tés-végrehajtási szervezet rendkívül összetett feladatrendszerére, illetve arra a problé-
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mára, hogy a járulékos feladatok jelentős mértékben elnehezítik az alapfeladat, azaz a 

reszocializáció teljesítését. Elvi éllel megállapítható, hogy a büntetés-végrehajtás tár-

sadalomban elfoglalt helyét és szerepét újra kell gondolni, annak fényében, hogy ez a 

sajátos terület kérleletlenül az őt megillető jogokat követeli. 

Az értekezés eredményei hasznosulhatnak a további büntető jogszabályokat érintő ko-

difikáció során. A dolgozat elősegítheti ezt a folyamatot, mert tárgykörét tekintve 

összefoglaló munka, melyet határozott kritikai megközelítés jellemez, párosulva a fel-

vetett kérdésekhez kapcsolódó megoldási javaslatokkal. 

Az értekezés a feltörekvő rendészettudomány egyes koncepcionális kérdéseihez szin-

tén gondolkodásformáló felvetéseket tartalmaz abban a tekintetben, hogy utal a bünte-

tés-végrehajtási szervezet rendészeti szervként való megjelenítésének vitatható helyt-

állóságára is. Végül a tárgyalt témák komplex szemléletmódú bemutatása alkalmassá 

teszi a dolgozatot, hogy a civil, illetve a rendvédelmi felsőoktatás tananyagában is 

megjelenjen. 
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I. SUBJECT AND AIM OF STUDY 

The subject of the study was an area often characterized by controversies, theoretical 

as well as practical: criminal justice. My choice was primarily driven by professional 

interest. In this field, the question of the legal situation of offenders struggling with 

mental illness or chronic mental disorders is often cause for controversy, both in 

theory and in practice. This topic is also current issue as fierce debates continue over 

the ongoing modernization process in criminal justice, and the adoption of the new 

criminal code approaches. 

The state has its specific legal instruments to react to actions and behaviors it consid-

ers harmful. Retributive justice is essentially different from restorative justice in its 

approach and instruments. Retributive justice is a well-documented area with a his-

torically validated system of punishments, while restorative justice calls for modera-

tion, regard for unique circumstances, and basic humanity in punishments. This solu-

tion, by definition, goes against the logic and traditional guarantees embedded in the 

criminal justice system. 

The realization that it is possible to fight crime efficiently by way of measures, and 

not just by punishment, was a milestone in the history of criminal policy. Every civil 

society has devised solutions and mechanisms to waive legal responsibility of indi-

viduals unfit to act in accordance with the expectations of the community and the 

legal system because of their mental state. A typical representation of this is compe-

tency evaluation. Responsibility and the concept of responsibility in legislation stand 

at the core of the problem, because while a diagnosis may be used as ground for ex-

emption, it is not a definite waiver from responsibility. 

Evaluating the actions of mentally ill offenders, both from a legal and medical point 

of view, has often led to problems, in practice as well as in theory, with issues like 

human rights, personal freedom and autonomy, and the rights of medical patients. The 

balance between individual freedom and autonomy on the one hand, and the right of 

the state, on the other, to hold a person, against their will, in its institutions and sub-
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ject them to forced medical treatment has shifted noticeably towards a preference for 

individual freedom. This sanction is a representation of a legal consequence also 

applicable to offenders declared incompetent, and as a result, additional measures 

evolved to accommodate certain special aspects in the system of punishments. 

The primary aim of my research was to create a summary that brings a different light 

to the theoretical and practical considerations involved, calls the attention of a wider 

professional audience to the area, gives a detailed analysis, and draws conclusions 

applicable in the fields of criminal justice and criminal legislation. As a secondary 

aim, the paper is intended to be used in the college curriculum, enhancing the existing 

curriculum along relevant scientific values. The paper highlights the fact that, al-

though the prison administration has a variety of tasks, the comparatively low level of 

social and political support it receives limits its possibilities to work effectively. In 

order to appropriately address this problem in the two dimensions of theory and prac-

tice, the paper contains specific recommendations urging the organization to finally 

accept its position as a prominent entity, as much in law enforcement as public 

thinking. 
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II. RESEARCH METHODOLOGY 

The approach and methodology used in this research were analytic, historical and 

comparative in nature, using related scientific works, normative regulations, and 

existing practice. The basis of comparison was a recent shift that appeared, both in 

Hungary and internationally, in the judgment of competency and limited criminal 

liability. The Anglo-Saxon and the continental model are discussed separately, 

because these two legal models evolved in different ways, producing markedly differ-

ent legislation on the matter. The paper describes law enforcement in detail, and 

points out inherent controversies. 

During my research, I studied hundreds of Hungarian and foreign-language books and 

articles. In addition, I consulted reputable and experienced Hungarian experts on is-

sues closely related to the measures that stand in the specific focus of my research. 

In addition to the basic method of comparative analysis, I used the dogmatic method 

and the critical descriptive method to describe the main concepts and legal institutions 

related to the topic of my research. When describing theories and institutions, and 

outlining their development, I primarily used the historical method. Document analy-

sis was also a helpful tool when working with European documents and recommen-

dations. 
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III. RESULTS, POSSIBLE USES OF RESULTS 

Norms in criminal justice are supposed to represent the most appropriate and efficient 

response from the society to the violation of a norm, which should also be proportion-

ate to the offense. The question of how to achieve this ambitious goal at the beginning 

of the 21st century is, however, one of the most complex problems in criminal justice 

theory. The intention to integrate offenders into society and minimize the chances of 

reoffending has been ever-present in the history of modern measures, whether in a 

marked or subtle way. These measures have always intended to give individual re-

sponse to antisocial tendencies, and correct or even treat mental disorders that lead to 

the wrong motivation. It is questionable though, whether criminal justice is a suitable 

framework to follow through such noble intentions, or, in other words, whether this 

area of law can rightfully claim such a license. 

Criminal justice considers problematic life situations that can be attributed to mental 

disorders and fall under its scope crimes or criminal offences, and consequently han-

dles them with a view to protect and reinforce the norms of the society. The assess-

ment of criminal liability is linked to the concept of being guilty of the act, which 

necessarily presupposes competency. The lack of competency triggers a peculiar 

reaction in criminal justice, namely transferring an otherwise purely medical issue 

over to the field of justice. Despite the great difference in concept and theory, the 

practical result is similar: the incompetent offender faces lengthy psychiatric treat-

ment, while limited competency leads to more lenient judgment. 

The essence of the basic dilemma is that the question of responsibility-exemption 

manifests itself differently in the medical and legal point of view, and therefore soci-

ety cannot give the same response to both. According to the medical model, while a 

diagnosis may be used as ground for exemption, it is not a waiver from responsibility; 

at the same time, the person, now regarded as patient, is expected to cooperate in 

treatment. However, a mentally ill person cannot be reasonable expected to do so, 

which is the “loophole” for criminal justice to sneak in and impose legal regulations 

to force targeted medical treatment on the patient. Involuntary treatment raises a 
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variety of medical and moral issues, during a thorough dogmatic and empirical 

evaluation of which I have come to the following conclusions: 

1.  Concerning the future of measures, the survival of a dualistic system of sanctions 

seems evident, with no doubt about the fact that punishment should remain the pri-

mary consequence. It is clear that a system where measures dominate fulfils the crite-

ria set by a democratic rule of law, because as punishments often prove unfit for their 

specific purpose, preventive measures inevitably gain more ground. Since punish-

ments are often insufficient to their primary function, preventive measures are likely 

to gain more significance – a fact supported by perceivable trends in current legisla-

tive efforts. The criminal code of the future will generate a range of atypical legal 

consequences, which will be neither punishments nor measures, because although 

they will be close to punishments in nature, coercion will not play a central role in 

them. As a result, solutions such as voluntary compensation, active participation in 

indemnification, and mediation will appear in criminal justice. Preparing for the 

accommodation of these new legal instruments, and facilitating a seamless transition 

are of utmost importance in the field. 

2.  It is important to support the processes intended to purify the complex profile of 

prison service tasks, and in this regard, the validity of the decision to assign the addi-

tional task of custody under criminal proceedings to the prison service, as provided 

for in the latest Act on the Prison Service, is questionable. Ideally, the prison service 

should deal exclusively with the legal institutions its enforcement profile is based on, 

namely incarceration and pre-trial custody. Additional tasks draw resources and 

means away from the primary function, which is facilitating the social reintegration 

of prisoners, putting the efficient operation of the prison service as a whole in jeop-

ardy. 

3.  It is obvious that, in order to be successful in such a complex set of tasks, the 

prison service needs, in addition to a highly professional staff, a suitable social-politi-

cal background. Despite the fact that expectations of the society continue to grow, 

along with legislation to enforce them, the prison service budget is shrinking, forcing 
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the organization into an economy of scarcity. Unfortunately, the balance between 

expectations from the prison service and financial resources available to meet these 

seems to have shifted out of hand. The resulting compromises, which on the long run 

lead to a lack of long-term thinking in the organization, may well force the Hungarian 

prison system into a downward spiral that, in the course of a few years, will result in 

circumstances worse than several years ago in the same system, not to mention 

Europe in comparison. Such a situation is likely to lead to a possible loss of func-

tionality. 

4.  Medical treatment measures in prison service are typically carried out in the 

Forensic Mental Hospital (IMEI), a psychiatric hospital which forms an integral part 

or the Hungarian prison administration. It is common knowledge that its current loca-

tion is unsuitable for the purposes of IMEI. The buildings are deteriorated, the layout 

and engineering fails many international standards. This fact is particularly alarming 

considering the amount of scrutiny international human rights movements place on 

the very sensitive issue of the rights of offenders held as mental patients, and compare 

circumstances to standards described in international human rights conventions. Staff 

training, renovations and the improvement of working conditions are imperative, as 

all the effort could get lost without these. Staff is key in prison service; a fact also 

highlighted in the European Prison Rules. 

5.  Criminal justice aims at reducing incarceration punishments to the absolute mini-

mum, and intends to reserve this type of punishment to situations where the severity 

of the act or the person of the offender obviously leave the court with no other choice. 

There is a noticeable trend in legislation to eliminate existing regulations allowing for 

the simultaneous application of various types of punishments. This concept leads to 

multiple variations for the use of punishments and measures together. One of the main 

objectives of the current criminal justice reform is to use a two-tier approach, with the 

aim of complementing the means restorative justice can use to its ends. Alternative 

punishments, of course, appear; and two among them, in particular, would help the 

prison service save considerable cost, not to mention the beneficial effect on the ex-

isting problem of overcrowding: community work and fines. Community work is a 
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sanction that does not involve deprivation of freedom, instead, the offender works for 

free to the benefit of the community. Community work is widely used in several 

countries in Western Europe, as an alternative to short-term incarceration punish-

ments. Although a community work sentence is relatively rare with Hungarian crimi-

nal courts, the trend has been that of a steady increase over the past five years. 

Modern criminal policy worldwide relies heavily on fines, which has become not only 

a retribution for minor offences, but also evolved into a frequently used measure up to 

medium offences in the practice of several European countries. Its popularity is due to 

the fact that this type of punishment does not sever the offender from ties with their 

families and communities, which helps to prevent the ill effects incarceration sen-

tences are often followed by. The use and improvement of these possibilities is defi-

nitely part of the criminal justice of the future. 

6.  As for involuntary treatment, no argument in legal theory can give adequate 

justification for this legal institution to belong to the competence of criminal justice. If 

the offender is incompetent, their act may not be considered a criminal offence, and 

yet the current system imposes a criminal sanction on them. As a consequence, the 

already dubious concept of healing by force is aggravated further by instituting this 

measure as a substitute for incarceration, not to mention the fact that, from the medi-

cal point of view, the question of whether the patient has committed a crime or not is 

irrelevant. It is therefore reasonable to suggest that the enforcement environment be 

aligned with the social importance of the problem. A possible way would be setting 

up an independent Forensic Hospital, supervised jointly by the ministries of justice 

and social services, which would free the prison service from the unfitting task of 

forced medical treatment. 

7.  In international practice, substance abuse is only subject to legal retribution if the 

excessive use of the substance is related to the crime committed. Since its introduc-

tion, this legal institution has been subject to incessant criticism along the lines of 

taking or leaving it, of which the option to abandon it is more justified. Psychotherapy 

and social therapy, which form an integral part of any modern addiction treatment 
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methodology, depend on cooperation and honest disclosure on the patient’s side in 

order to be successful. It is obvious that this type of treatment cannot be forced onto a 

patient effectively; instead, the use of force may turn the procedure into a harmful, 

humiliating experience. Success depends on the patient’s trust and intention to coop-

erate, which necessarily makes participation in the process voluntary in nature, thus 

eroding this already compromised legal institution. A justified legislative decision has 

repealed this legal institution, with effect from May 1, 2010, which will have a posi-

tive effect on the purity of the prison service task profile. 

8.  Professional efforts in the field of addiction treatment clearly signal that the use of 

distraction and special drug prevention quarters both have positive effects, but in 

order to keep the enforcement effective, legal review must continue, and the concept 

must become more widely recognized and embedded in the profession. 

In conclusion, the legal consequences analyzed in the paper were found to be often 

misplaced and/or conceptually doubtful; in addition, the enforcement of these con-

cepts is dominated by the notion of their being substitutes for prison. This proves that 

the task of the prison service is very complex, and that there are several additional 

activities that draw resources away from the primary function of social reintegration. I 

found that the role and place of the prison service in society had to be reconsidered, 

because this area demands attention. 

The results of my research will be useful in the drafting of legislation related to 

criminal justice, because of its comprehensive nature, its critical approach, and the 

recommendations it contains towards a solution to the problems discussed. The paper 

also contains valuable insights into certain conceptual questions of law enforcement 

theory, by raising the doubt of whether the prison service can rightfully be considered 

a law enforcement body. Finally, because of the complex view the paper offers of its 

topics of discussion, it is suitable for inclusion in the curricula of higher education for 

civil service and law enforcement. 
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