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Euthanasia
mint büntetőjogi probléma

Első ízben áll a bíróság előtt orvos 
az NSZK-ban páciense öngyilkosságá
hoz való segítségnyújtás miatt, amit 
nem aktív cselekménnyel, de az orvosi 
beavatkozás elmulasztásával követett 
el. Páciense egy 76 éves asszony, beteg 
és életunt, férje két évvel ezelőtt bekö
vetkezett halála miatt. Amikor orvosa 
egy este felkereste, ágyában öntudat
lan állapotban találta, mert nagy adag 
altatószert és morfint vett be, kezében 
egy feljegyzést tartott: „Orvosomnak! 
Kérem ne vitessen kórházba — meg
váltás.” Mellette egy másik feljegyzés: 
„Péteremhez kívánkozom”. (Ez a két 
évvel ezelőtt meghalt férje.)

Az orvos ebben az időpontban men
tésére nem látott már esélyt vagy leg
alábbis életmentés esetén súlyos és tar
tós következményektől kellett tartani. 
Ezért respektálta páciense kívánságát. 
Ágyánál virrasztód kora reggel bekö
vetkezett haláláig.

Büntetőeljárás indult az orvos ellen, 
ami — a közvélemény megelégedésére 
— első fokon a krefeldi tartományi bí
róságon felmentéssel végződött. Az 
ügyész is elismerte vádbeszédében, 
hogy az orvos eljárása humánus volt.

Az ügyészség mégis fellebbezett az 
ítélet ellen, ennek következtében az 
ügy elbírálása a szövetségi törvény
székhez került. Az ügyészség fellebbe
zésében a Bundesgericht korábbi ítéle
teire hivatkozott, amelyek egyébként 
azt tanúsítják, hogy milyen zavaros a 
jogi helyzet az élet és a halál között.

Az NSZK-ban az öngyilkosságra vo
natkozó szabályozás nemzetközi össze

hasonlításban toleránsnak mondható. 
Míg ugyanis az angolszász országok
ban és Ausztriában az öngyilkosságra 
csábítás és az ahhoz való segítségnyúj
tás büntetendő cselekmény, az NSZK- 
ban az öngyilkosság kísérlete és ahhoz 
való segítségnyújtás nem büntetendő. 
Nem vonatkozik a büntetés alóli men
tesség, ha „garáns”-nak tekintendő az 
orvos.

Eddig az NSZK bíróságai előtt a ga- 
ráns csak más alakban jelentkezett, pl. 
a házastárs vagy a jegyes alakjában. 
Szerepelt a bíróság előtt szerelmesek 
együttesen elkövetett öngyilkossága is, 
amely esetben az életben maradt ön
gyilkosjelölt büntetése az elhatározás 
és végrehajtás körülményeitől függött.

Ezeknek az ítéleteknek az alapját a 
szövetségi törvényszéknek egy 
1954-ben tett elvi döntése képezte, 
amely szerint „minden öngyilkosság 
erkölcsi szabályokba ütközik”. Ennek 
az alapelvnek az alapján a bíróság 
megbüntetett egyes házastársakat, je
gyeseket, amikor öngyilkossági kísérlet 
esetében tétlenek maradtak. Az öngyil
kosság — a megfontoltan elkövetett is 
— balesetnek számít a szövetségi tör
vényszék felfogása szerint, ezért az ön- 
gyilkosságot megkísérlőnek segítséget 
kell nyújtani.

A könyörületesség és a büntetendő- 
ség közötti keskeny határon ingadozott 
az ismertetett esetben az orvos, mint a 
páciens garánsa. A „halálban” való se
gítségnyújtás, vagyis a szenvedések 
csökkentése nemcsak joga, de köteles
sége is az orvosnak, de a „halálhoz” 
való segítségnyújtás nem megengedett. 
Itt van a homályos határvonal jog és 
szánakozás között.
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Felmerül az orvos, mint garáns ese
tében a kérdés, hogy helyzete nem ér
demel-e enyhébb megítélést? Megkö- 
veteli-e a hivatása az orvostól, hogy a 
pácienst — az öreget és gyógyíthatat
lan beteget is — minden esetben visz- 
szavezesse az életbe, amelynek az véget 
akart vetni? Vajon a büntetőjog az or
vost élet és halál urává teszi, olyan ér
telemben, hogy nem szabad a meghal
ni akarót meghalni engednie? . . .

. . . Fiatalok öngyilkossága szerelmi 
bánat miatt vagy az iskolában meg 
nem felelés miatt, balesetnek tekinthe
tő, mert az életkedv a tapasztalatok 
szerint gyorsan visszatér. Ilyen esetben 
az orvosnak valóban kötelessége az 
életmentés. De másképpen áll a hely
zet, ha öreg és beteg személy, szellemi 
képességeinek teljes birtokában akar 
véget vetni életének. Aki az orvosi be
avatkozást ilyen esetben az élet meg
hosszabbítása végett megköveteli, az 
az egyén önrendelkezési jogát és a mél
tó halálhoz való jogát sérti.

Érdeklődés előzi meg a szövetségi 
törvényszék ítéletét: vajon az ismerte
tett esetben enyhít-e eddigi gyakorla
tán?

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 143. 
sz.

Az előzetes letartóztatás 
új szabályozása

Az Olaszországban 1984 augusztus 
16-án hatályba lépett 398. sz. törvény 
lényegesen csökkentette az előzetes le
tartóztatás maximális tartamát, aminek 
következtében a túlzsúfolt börtönök 
helyzete kétségtelenül jelentősen javul
ni fog (je*enleg 25 000 helyen 44 610 
embert tartanak fogva). Félő azonban, 
hogy az előzetes letartóztatás maximá
lis tartamának megrövidülése folytán 
olyan terroristákat, szervezett bűnöző
ket és emberrablókat is szabadlábra 
kell helyezni, akiket nem jogerősen sú
lyos börtönbüntetésre vagy életfogytig
lani fegyházra ítéltek, és akiknek a sza
badlábra jutása súlyos veszélyt jelent a 
társadalomra.

A képviselőház belügyi bizottságá
nak az elnöke, Luigi Preti nyilatkozatá
ban hangsúlyozta, hogy sajnos nem 
először fordul elő, hogy jó törvényt fo
gadnak el Olaszországban anélkül, 
hogy módosítanák a megfelelő struktú
rákat, illetve előzetesen rendelkezné
nek azokról az eszközökről, amelyek 
útján el lehetne hárítani a törvény vég
rehajtásából eredő hátrányokat. (. . .)

Az új törvény szerint a letartóztatás
tól számított 15 napon belül a terheltet 
ki kell hallgatni. Ellenkező esetben 
szabadlábra kell helyezni. Súlyosabb 
bűncselekmények esetén a vizsgálati 
szakaszban az előzetes letartóztatás 
maximális tartama egy év hat hónap és 
ugyanennyi az elsőfokú ítéletig is, az
után további egy év a fellebbezési bíró
ság ítéletéig. Az eljárási szakaszoktól 
függetlenül is meghatározza a törvény 
az előzetes letartóztatás maximális tar
tamát: járásbíró hatáskörébe tartozó 
ügyekben 5 hó, négy évet meghaladó 
szabadságvesztéssel büntethető bűn- 
cselekmények esetén két év, és az élet
fogytiglani fegyházzal büntethető bűn- 
cselekményeknél hat év.

A vizsgálati szakaszban a fogvatar- 
tás maximuma három hónap, ha a tör
vény a bűncselekményre négy évet meg 
nem haladó szabadságvesztést állapít 
meg, hat hónap ennél magasabb bünte
tési tétel esetén és egy év hat hónap, ha 
a törvény a bűncselekményre 20 évet 
vagy életfogytiglani fegyházat állapit 
meg. Egyharmaddal növekszik a vizs
gálati szakaszban az előzetes letartóz
tatás maximális tartama emberrablás, 
terrorizmus vagy az alkotmányos rend 
megdöntésére irányuló bűncselekmény 
esetén.

Újszerű rendelkezés a háziőrizet sza
bályozása. Terhes vagy szoptató nők
kel, súlyos betegekkel és a 65. életévü
ket betöltött személyekkel szemben al
kalmazható. A bíró elrendelheti, hogy 
a háziőrizetben levők nem érintkezhet
nek kívülállókkal. Az előzetes letartóz
tatás tartamát az őrizetbevétel vagy a 
letartóztatás napjától kell számítani, és 
beleszámít a háziőrizet tartama is. 18 
éven aluliakkal szemben az előzetes le
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tartóztatás maximális tartama felével, 
16 éven aluliak tekintetében pedig két
harmaddal csökken. Az előzetesen le
tartóztatottakat el kell különíteni a 
börtönbüntetésre ítéltektől, különösen, 
ha fiatalkorúakról vagy kábitószer-él- 
vezőkről van szó. Az utóbbiak számára 
a kisebb bírósági kerületi börtönöket 
kell felhasználni, amelyeket egyúttal 
terápiái intézetnek is kell tekinteni. . .

L ’Osservatore Romano, 1984. 191. sz.

Terjed az ifjúkori bűnözés 
Spanyolországban

— Interjú Miret Magdalénával, 
az Ifjúságvédelmi Tanács vezetőjével —

— A rendelkezésre álló statisztikai 
adatokból az derül ki, hogy a tervezett
nél több javító-nevelő munkát végeztek. 
Azt jelenti-e ez, hogy rosszabbodott a 
helyzet?

— Nem, mert a bíróságok tevékeny
sége sokkal hatékonyabb, mint a múlt
ban volt. 1981-ben és 1982-ben a bíró
ságon jószerével meg sem hallgatták az 
ifjú bűnelkövetőket, legfeljebb figyel
meztették, hogy viselkedjék tisztessége
sen. Míg az említett években a bírósá
gok 16 000 esetet tárgyaltak, 1983-ban 
ez a szám 7000-re esett vissza. Ez an
nak a jele, hogy a bíróságok jóval töb
bet foglalkoztak az eléjük került fiata
lokkal.

— Milyen feladata van jelenleg az if
júságvédelmi Tanácsnak?

— Társadalmunk az utóbbi időben 
igen sokat változott és a tanácsnak al
kalmazkodnia kell a megváltozott kö
rülményekhez. Szembe kell néznie az 
ifjúkori bűnözéssel a fogyasztói társa
dalmon belül, amely sokkal többet 
ígér, mint amennyit ad, erősen fruszt
rálja a fiatalokat, és amelyben a fiata
lok nem találnak munkalehetőségeket.

— A tanács milyen esetekben lép köz
be?

— Kétféle gyermektípus van: akik 
még nem követtek el semmiféle bűn- 
cselekményt, egyszerűen csak a társa
dalom áldozatai, azé a társadalomé,

amelyet mi, felnőttek építettünk fel. 
( ...)  Másfelől vannak azok a fiatalok, 
akik különböző bűncselekményeket 
követtek már el. Van végül egy harma
dik csoport is, akikkel foglalkoznunk 
kell: őket saját családjuk ellen kell 
megvédenünk, hiszen agressziónak, ke
gyetlen bánásmódnak vannak kitéve. 
A bíróság ilyen esetekben a szülőket 
megfosztja a gyermek nevelésének jo
gától, és vagy intézetbe utalja a gyer
mekeket, vagy más családok gondjaira 
bízza, vagy pedig engedélyezi adoptá
lásukat.

— Amennyiben a gyermek javító-ne
velésre szorul, hogy járnak el?

— Legszívesebben venném, ha ez a 
javító-nevelés a családon belül, a bíró
ság felügyelete mellett történnék. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, más 
családtagok segítségét igyekszünk 
igénybe venni. Csak a legvégső esetben 
utaljuk a fiatalkorút intézetbe.

— Ezek a javítóintézetek megfelelnek 
a célnak?

— Az általam ismert intézetek igen 
negatív hatást gyakorolnak a fiatalko- 
rúakra, nevelésük itt nem biztosított, 
pedagógiai orientálásuk hiányos. Arra 
törekszünk, hogy kisebb létszámú fia
talkorú átnevelésére, oktatására, a tár
sadalomba visszaillesztésére alkalmas 
intézeteket hozzunk létre. Komoly hiá
nyossága a meglevő intézeteknek az is, 
hogy nem lehet elkülöníteni például a 
kábítószeres fiatal bűnözőket a töb
biektől.

A hatályos törvény, amely a fiatalok 
társadalomba való beilleszkedését hi
vatott elősegíteni, sok helyütt elavult, 
megújításra szorul. (...)

— Kinek a feladata a megoldás ki
dolgozása ?

— A megoldáson egyaránt fáradoz
nia kell a kormánynak, az ellenzéknek, 
az Ifjúságvédelmi Tanácsnak. Azt hi
szem, előnyös lenne, ha a büntethető- 
ségi életkort 16 évről 18 évre emelnénk. 
Éppen ez az az életkor, amikor a fiata
lok kikerülnek az iskolából, többségük 
nem kap munkát, és emiatt sokan té
vednek a bűn útjára.
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— Nyilvánvaló, hogy ezeknek a fiata
loknak a többsége alacsony társadalmi 
osztályból származik.

— Általában ez a helyzet. Sajnos, 
azt tapasztaljuk, hogy Spanyolország
ban a fiúk és lányok óriási többsége 
gazdaságilag gyenge osztályból szár
mazik. Ennek a helyzetnek a megoldá
sa a társadalmi igazságosság megvaló
sításának függvénye.

A jelenlegi társadalom valósággal 
termeli az ifjúkori bűnözést a gazdasá
gilag jól álló osztályok gyermekei köré
ben is. Példaként megemlíthetem, hogy 
a skandináv országokban, ahol gazda
sági probléma gyakorlatilag nem léte
zik, szintén van ifjúkori bűnözés, még
pedig azért, mert az a társadalomtípus, 
amelyet építünk, nem megfelelő. Hu
manista szocialista társadalomra van 
szükség, mert az nyilvánvaló, hogy a 
jelenlegi társadalomban sem a szociá
lis, sem a gazdasági problémákat, sem 
az ifjúkori bűnözés problémáját nem 
vagyunk képesek megoldani.

Mundo Obrero, 1984. aug. 9.

Az igazságügyi költségvetés 
növekedése Franciaországban

Az igazságügyi tárcának nincs oka 
panaszra: az 1985. évi költségvetése 
8,1%-kal emelkedik az egész költségve
tés 5,9%-os emelkedésével szemben. 
A költségvetési többlet különösen két 
területen érvényesül: a büntető intéze
tek területén, ahol a felügyelői létszá
mot több mint 300 fővel emelik, és a 
bírósági informatika területén, amelyet 
a terv szerint jelentős mértékben fej
lesztenek.

A büntetőintézetek régiek és túlzsú
foltak. A jelenlegi fogolylétszám 
41 000 körül van, holott az igazságügy
minisztérium becslése szerint a bünte
tőintézetek befogadóképessége össze
sen körülbelül 31 000 fő.

Elfogadtak egy hároméves tervet 
büntetőintézetek renoválásáról és épí
téséről. Az 1985—1987 közötti három

éves időszakban erre a célra mintegy 
másfél millió frankot fordítanak. Áz 
1985 évben 1051 új férőhelyet teremte
nek. Új büntetőintézetek építését kez
dik meg, illetőleg folytatják Stras- 
bourgban, Perpignanban és Réunion 
szigetén. További új büntetőintézetek 
építése céljára több helyen telekvásár
lás van előirányozva.

A büntetőintézetek humanizálása és 
a foglyok reszocializációja céljára for
dítandó költségvetési hitel összege 
14%-kal emelkedik 1985-ben. Egész
ségügyi berendezésekre és az oktatásra 
fordított összegek 30%-kal fognak 
emelkedni. A bűncselekmények áldo
zatait segítő intézmények támogatására 
az 1984. évi 2,5 millió frankkal szem
ben 1985-ben 4,25 millió frankot fordí
tanak.

A létesítendő új férőhelyek, amelyek 
a túlzsúfoltságon hivatottak segíteni, a 
felügyelői állások számának növelését 
teszik szükségessé. A terv szerint 
300-zal növekszik a felügyelők száma, 
és további 30 hely jut egészségügyi, ok
tatói célra és szociális segítségre.

A politikai baloldal győzelme óta a 
bírósági informatika fejlesztésére for
dított költségvetési összeg 117%-kal 
nőtt. A bíróságok az automatizálásban 
és a szövegfeldolgozó gépekben látják 
az eljárás gyorsításának útját. Mini- és 
mikroszámítógépekre 1985-ben 19,9
millió frankot fordítanak.

A büntetőintézeti személyzeten kívül 
a vizsgálóbírók száma növekszik, még
pedig 14 fővel, a vizsgálóbírók mellé 
beosztott bírósági fogalmazók száma 
pedig 13-mal. Abban a reményben, 
hogy a letartóztatottak számát, ami je
lenleg az összes fogoly 50%-át teszi ki, 
megfelelő vizsgálóbírói eljárással csök
kenteni lehet, az igazságügy-miniszter 
javaslatot fogadtatott el a parlament
tel, amely 1985. január 1-én lép életbe. 
A vizsgálóbírói munka javítása és 
gyorsítása lehetővé teszí a letartózta
tottak elleni bűnügyek gyorsabb befe
jezését . . .

Le Monde, 1984. szept. 15.

Válogatta: Bánki Erika
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