Az autonóm járművek és
a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai

Előszó
A kötet célja interdiszciplináris keretek között áttekinteni a technológiai fejlődés
következtében megjelenő új kihívásokat és az ezekre adható válaszokat a bűnügyi
tudományokban. A szerzők ezeknek egy vagy több részterületével foglalkoznak, így
a büntető anyagi joghoz vagy eljárásjoghoz, a kriminalisztikához, a kriminológiához
és a rendészethez kapcsolódó kérdésekkel.
A büntető anyagi jogon belül a modern technológiák és az új elkövetési módok
az egyes büntetendő cselekmények körével összefüggésben szabályozási és minősítési kérdéseket vetnek fel. Ambrus István az autonóm járművekkel kapcsolatos
büntetőjogi felelősség kérdéseit érinti, Csák Zsolt pedig a drónok felhasználásával
elkövethető bűncselekményeket értékeli, valamint kitér ezek eljárásjogi összefügéseire is.
A hazai szakirodalom keveset foglalkozik a kiberbűnözéssel annak ellenére, hogy
napjaink egyik legnagyobb kihívását jelenti ez a terület. A kötet írásainak egy részének fókuszában éppen ezért az interneten elkövethető bűncselekmények állnak.
Gyaraki Réka és Mezei Kitti a szervezett bűnözéssel, Dornfeld László a kiberbűnözés és kiberterrorizmus kapcsolatával, míg Nagy Zoltán a csalás-jellegű cselekmények minősítésével foglalkozik az e-kereskedelem körében.
Az internet egy határon átívelő bűnözésnek ad teret, ezért ezzel kapcsolatban
joghatósági és illetékességi kérdések várnak megválaszolásra, többek között erre tesz
kísérletet Szathmáry Zoltán a hazai joggyakorlat tükrében. A digitalizáció szerepe
felértékelődött az új büntető eljárásjogi törvényünk hatályba lépésével, így ennek
részleteit Herke Csongor ismerteti. A nyomozást nehezítik a titkosítást és anonimitást biztosító technológiák, amelyek egyre inkább lehetővé teszik, hogy az elkövetők hatékonyan elrejtsék a személyazonosságukat. A digitális felderítés rejtelmeivel
Fenyvesi Csaba foglalkozik a kriminalisztikai fejezetben.
Új területként jelent meg a blockchain technológia és az erre épülő kriptovaluták, amelyeket gyakran bűnelkövetési céllal használnak fel. Mindez a nyomozó
hatóságokat is számos kérdés elé állítja, ezért Simon Béla a kriptovalutákkal kapcsolatos rendészeti válaszokat vizsgálja.
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Ezúton is köszönet illeti a szerzőket, hogy tanulmányaikkal hozzájárultak a kötethez és bízunk abban, hogy ezek mind a téma iránt érdeklődőknek, mind a jogalkalmazóknak, mind pedig a joghallgatóknak hasznos adalékként fognak szolgálni
a munkájuk és kutatásuk során. További célunk, hogy a kötet témáihoz kapcsolódó hasonló írásokat jelentessünk meg, így reményeink szerint jelen antológia egy
könyvsorozat legelső állomása.
Pécs, 2019. május 21.
A Szerkesztő
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