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Nemzetközi tapasztalatok

Francia jogalkotás 
és kábítószer-fogyasztás

A kábítószer-fogyasztók esetében a 
végrehajtható — fel nem függesztett — 
szabadságvesztés-büntetés kivételével 
legyen, az előzetes letartóztatás pedig 
legyen kizárt. Ez az illetékes francia 
hatóságok új hitvallása a kábítószer-fo
gyasztás elleni küzdelemben. Az Igaz
ságügyminisztérium 1981 óta most első 
ízben adott utasítást az ügyészségek 
számára a kábítószer-fogyasztók és ká
bítószerüzérek ellen követendő eljárás
ra, amely ultraliberális elveket foglal 
magában.

Az utasítást az Igazságügyminisztéri
um büntetőjogi és kegyelmezési osztá
lyának vezetője írta alá, és ez megfelel 
az igazságügyminisztérium és a kor
mány felfogásának. A kábítószeres 
bűncselekmények tárgyában kibocsá
tott 1970. évi törvény hatályban marad, 
de változik az ügyészségek gyakorlata.

A kábítószeres bűncselekményekre 
vonatkozó adatok ezt a változást nem 
indokolják. Az 1983. évi bűnügyi sta
tisztikában a legnagyobb emelkedéssel 
a kábítószeres bűncselekmények szere
pelnek. Számuk 1983-ban 175%-kal 
nőtt, 1982-ben az emelkedés 82% volt. 
A nagymérvű emelkedést a köztársaság 
elnöke is elkedvetlenítő jelenségnek 
mondta.

Az új igazságügy miniszteri állásfog
lalás arra hívja fel az ügyészeket és a 
bírókat, hogy ne kedvetlenedjenek el. 
A fordulat világos. Franciaország meg
változott új útjai a spanyol példát kö
vetik. Spanyolországban 1983 májusa 
óta a kábítószer-fogyasztás és kábító

szer birtokban tartása fogyasztás vé
gett, nem képez bűncselekményt többé. 
Franciaországban elméletileg megma
rad ez a bűncselekmény, de gyakorlati
lag büntetlenséget élvez.

Az 1970. évi francia törvény alapve
tő megkülönböztetést tesz a kábitószer- 
fogyasztók és a kábítószerrel üzérke
dők között. Az üzérkedés két évtől tíz 
évig terjedő szabadságvesztés-bünte
téssel, továbbá 5000—50 000 frankig 
terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 
A szabadságvesztés-büntetés húsz évig 
terjedhet, ha kábítószer importálásá
ról, exportálásáról vagy gyártásáról 
van szó. A kábítószer-fogyasztókra 
nézve a törvény maximálisan egyévi 
szabadságvesztés-büntetést és
500—5000 frank pénzbüntetést határoz 
meg.

A kábítószer-fogyasztó a büntetőel
járás megindítása nélkül az eddigi gya
korlat szerint első ízben csak figyel
meztetésben részesülhet. Most a gya
korlat tovább enyhül a szabadságvesz
tés-büntetés mellőzése felé. Tehát 
nincs kegyelem az üzéreknek, de bün
tetlenség van a fogyasztóknak.

A fogyasztó és üzér közötti megkü
lönböztetés sok esetben lehetővé teszi 
az üzér számára, hogy a büntetéstől 
megmeneküljön, mert ha kis mennyisé
get találnak nála, azzal védekezik, 
hogy a talált kábítószer saját fogyasztá
sát szolgálja.

A kábítószer-fogyasztás büntetlensé
ge növeli a kábítószer-fogyasztók szá
mát, és ezzel növeli a kábítószerüzérek 
piacát. De ezenfelül — a rendőrség 
szerint — a kábítószer-fogyasztás bün
tetlensége növelőén hat általában a bű-

58



nözésre, mert a statisztikai adatok sze
rint a bűntettesek 60%-a kábítószer-fo
gyasztó.

Le Figaro, 1984. október 12.

A spanyolországi rabok 
intim élete

Igen kevés spanyol börtönben tart
ják be a rabok intim életére vonatkozó 
törvény előírásait. A madridi Cara- 
banchel börtönben higiéniai szempont
ból eléggé el nem ítélhető körülmények 
közepette 40 perces négyszemközti 
együttlétet biztosítanak a foglyoknak 
házastársukkal. A Büntetésvégrehajtási 
Intézmények Igazgatósága a 83 spa
nyol börtön közül 36-ban végzett fel
mérést. Ebből kiderült, hogy Toledo, 
Zaragoza, Melilla, Orense, Cartagena, 
Logrono, Sevilla és Almeria börtönei
ben, valamint a valenciai női börtön
ben nincs mód a törvény előírásainak 
betartására. A Katalóniában üzemelő 8 
börtönben megfelelő helyiségeket ala
kítottak ki, ahol a rabok fogadhatják 
házastársukat, a barcelonai Modelo 
börtönben „Spanyolország talán leg
jobb ilyen irányú szolgáltatását szer
vezték meg”.

Az 1981. május 8-án kelt börtönsza
bályzat leszögezi, hogy a speciális ta
lálkozókra — ezek időtartama 1 óránál 
rövidebb és 3 óránál hosszabb nem le
het — az elítélt kérésére havonta egy 
alkalommal adnak engedélyt „kivéve, 
ha biztonsági megfontolások vagy a 
börtön rendje miatt ezt a számot csök
kenteni kell”. Éppen biztonsági meg
fontolásból a szabályzat 97. cikkelye 
kimondja, hogy a házastárssal való 
négyszemközti, intim találkozás lehető
ségéből ki kell zárni a veszélyesnek tar
tott elítélteket, vagy azokat a személye
ket, akik „képtelenek alkalmazkodni a 
nyitott rendszabályokhoz”.

Vannak olyan börtönök is, amelyek
ben megengedik, hogy az elítélt talál
kozzék a más börtönben büntetését töl
tő házastársával. A Büntetésvégrehaj
tási Intézmények Főigazgatója egy Pál
ma de Mallorca börtönében lezajlott

konkrét esetre hivatkozva (az ottani 
börtönigazgató erkölcsi megfontolás
ból nem engedélyezte egy elítéltnek, 
hogy egy férjezett női rabbal intim 
kapcsolatot teremtsen) tette fel a kér
dést: „Vajon jogunkban áll-e, hogy 
azoktól, akik a börtönben lévőket in
tim kapcsolat létesítése céljából felke
resik, házassági anyakönyvi kivonatot 
kérjünk, vagy írásos bizonyítékot arról, 
hogy ilyen intim kapcsolat már a bör
tönbe kerülés előtt is fennállt az illető 
személyek között? Mi volnánk erre hi
vatottak? Ha a hétköznapi életben an
nak a személynek a megválasztása, aki
vel intim kapcsolatot kívánnak létesíte
ni, az egyéni vonzalom jele és a válasz
tás szabadságának függvénye, ezen 
nem szabad változtatni annak a körül
ménynek, hogy közben az egyik, vagy 
mindkét fél börtönbe került.”

Elmagyarázták azt is a börtönigazga
tónak, milyen jótékony hatása van an
nak, ha engedélyezik a rabok intim 
kapcsolatának fenntartását. „Egyes ki
vételes esetektől eltekintve pihentető- 
en, nyugtatóan hatnak a börtönlakók
ra, helyreáll a lelki egyensúlyuk, és ez 
a természetes kapcsolat elejét veheti a 
börtönökben sajnálatos módon igen 
gyakran tapasztalható homoszexuális 
kapcsolatok kialakulásának.”

Egy ügyvéd véleménye szerint a 
madridi Carabanchel börtönben enge
délyezik ugyan az intim együttlétet, de 
nem emberhez méltó körülmények kö
zött. A helyzet elsősorban a nők szem
pontjából áldatlan. Egy kicsit mintha 
vágóhídra mennének, úgy vonulnak el 
a börtön funkcionáriusa előtt, aki éke
lődik velük jövetelük célja miatt, és a 
találkozást nem az elítélt személyes jo
gaként fogja fel. Kétségtelen, hogy a 
rabok mégis ragaszkodnak ehhez a 
rendszerhez, mert a semminél jobb. 
A szutykos, bűzös környezet, a sorban 
állás és az őrök „Lejárt az idő!” kiáltá
sa azonban minden bizonnyal erős 
megpróbáltatás a nők számára.

A Carabanchel börtön igazgatója így 
nyilatkozik a kérdésről: „Tudom, hogy 
mintegy 40 naponként egy óra, amit 
biztosítani tudunk, nem elegendő,

59



csakhogy helyhiánnyal küszködünk. 
Mintegy 1400 az elítéltek létszáma, és 
majdnem valamennyien igénylik a há
zastársukkal való intim együttlétet. 
Igyekszünk bővíteni a rendelkezésre 
álló helyiségek számát. Tervbe vettük 
16-18, megfelelő berendezéssel ellátott, 
a higiéniai követelményeknek megfele
lő szoba kiképzését.”

A madridi női börtön igazgatónője 
így vélekedik: „A Yeserias börtönben, 
ahol 197 elítéltet őrzünk, intim találko
zásokra 2 órát engedélyezünk. Ezzel a 
lehetőséggel pillanatnyilag csupán 37 
politikai foglyunk él. Azaz élne, mert 
előbb rendbe kell hozni az erre a célra 
kijelölt helyiséget. A politikai foglyok 
beszélőjét ugyanis az a veszély fenye
geti, hogy beszakad a tetőzete”. Az 
igazgatónő leszögezi azt is, hogy a po
litikai folyok közül egyetlen személyre 
sem vonatkozik a törvény intim kap
csolatok megszorítására irányuló ren
delkezése.

El Pais, 1984. október 21.

A svéd büntetésvégrehajtás kliensei 
és gondozói

. . .  1966-ban értelmiségiek, szociális 
dolgozók és volt rabok vitafórumokat 
hoztak létre a büntetésvégrehajtási 
problémák megvitatására és megalapí
tották a Svéd Nemzeti Egyesületet a 
büntetésvégrehajtási reform érdeké
ben. Ennek célja a régi, hivatalos bör
tönügyi szemlélet megváltoztatása volt.

Az egyesület munkájának eredmé
nyeképpen 1974. július 1-vel lépett 
életbe Svédországban a börtönügyi re
form.

A svéd büntetőintézetek, ha beren
dezésük és működésük tekintetében lé
nyeges különbségek is vannak, alapel
veikben egyformák, fő céljuk a javítás 
és nevelés, nem a büntetés.

Svédország legkorszerűbb büntető
intézete a Stockholmtól északkeletre 
Osterakerben 1970-ben épült büntetés
végrehajtási intézet, amelynek építésze
ti megoldásait is a büntetésvégrehajtási 
reform szolgálatába kívánták állítani.

A büntetőintézet berendezése magas 
színvonalú: a zárkák nagyméretűek, vi
lágosak, minden zárka televízióval van 
ellátva. Bőven vannak társas helyisé
gek, a látogatókat szívesen látják. A fo
gadásukra szolgáló helyiségek hotel
szobához hasonlóak.

Emellett teljes a biztonság a szöké
sek ellen, a kamerákat és az ajtókat 
elektromos úton nyitják és zárják.

A rabok foglalkoztatását és tanítását 
megfelelően megszervezték.

1974 óta új szótára van a büntetés
végrehajtásnak: az elítélt neve „kli
ens”, a börtönfelügyelő neve: „gondo
zó”.

Osterakerbe kerül a kábítószerüzé
rek és kábítószer-élvezők nagy része. 
A gondozás célja a kábítószerélvezet
ről való leszoktatás. Az itt élők többsé
ge terápiás kezelés alatt áll.

Nem messze Göteborgtól, a Boras-i 
büntetőintézet ellentéte az osterakeri- 
nek, legalábbis ami az építészeti kivi
telt és berendezést illeti. De a szellemi 
irányítás azonos elveken nyugszik: 
gyógyítás büntetés helyett. Míg Oste
rakerben a sétára szolgáló tér kicsiny, 
itt a rács mögött hatalmas terület szol
gálja a sportot, a büntetőintézetnek 
nagy futballpályája van.

A magas színvonalú büntetésvégre
hajtásnak magas a költségvetése: Svéd
ország napi 600 franknak megfelelő 
összeget fordít minden egyes elítélt el
tartására, elhelyezésére és gondozásá
ra. Ez az összeg mintegy négyszerese a 
franciaországi büntetésvégrehajtási 
költségvetésnek. A gondozók száma is 
sokkal magasabb. Svédországban két 
gondozó esik három elítéltre, mig 
Franciaországban három elítéltre jut 
egy felügyelő. Ez nemcsak annak a kö
vetkezménye, hogy a bruttó nemzeti jö
vedelem magasabb Svédországban, 
mint Franciaországban, hanem ideoló
giai oka is van. A svéd igazságügyi mi
niszter kijelentette: „nem érthetünk 
meg olyan büntetőintézeti rendszert, 
amely különbözik életünk általános ér
tékeitől. Az a társadalom, amely nem 
respektálja a büntetésvégrehajtás terén 
saját értékeit és nem tiszteli az elítéltek
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I alapvető jogait, nem méltó önmagá
hoz.”

A magasabb színvonalú büntetésvég
rehajtás ellenére egyelőre nem keve
sebb a visszaesők száma, mint Francia- 
országban; mindkét országban 45 szá
zalék körül mozog.

Svédország büntetésvégrehajtási jo
ga erkölcsi elveken nyugszik. Ez rövi
den abban foglalható össze, hogy a 
büntetőintézet szükséges rossz, de mi
vel önmagában nem nyújt megoldást, a 
lehető legrövidebb ideig kell az elítél
tekkel szemben alkalmazni. Megfelelő 
javító és nevelő kezelés után mielőbb 
lehetővé kell tenni visszatérésüket a 
szabad életbe.

Le Monde, 1984. november 4—5.

Női bűnözés az USA-ban

22 év óta először, 1984-ben került 
sor nő kivégzésére az Egyesült Álla
mokban. Bár az 1420 halálraítélt sze
mély közül csak 18 nő van, szerepük — 
elsősorban a nem erőszakkal járó bű
nözésben — növekszik.

A legutóbbi évtizedben a súlyos 
bűncselekmények miatt őrizetbe vett 
nők száma közel 20%-kal növekedett, 
míg a férfiak száma csak 13,3%-kal. 
Hasonló mértékben emelkedett a nők 
száma a börtönökben — ma körülbelül 
20 000 nőt őriznek az amerikai börtö
nökben. Különösen a csalók, sikkasz
tok között találunk számottevő arány
ban nőket. Sokan hitelkártyát lopnak 
vagy csekket hamisítanak, hogy kábító
szereket vásároljanak rajta. Egy másik 
tipikus női bűnözési terület az üzleti 
lopás. Washingtonban, ahol évente fél- 
milliárd dollár értékű árut lopnak el az 
üzletekből, a letartóztatott tolvajok zö
me háziasszony, aki nem tudott a kísér
tésnek ellenállni.

A rapszodikus letartóztatási gyakor
lat elleni tiltakozásokra válaszolva a 
törvényhozók most olyan lépéseket tet
tek, amelyek alapján nőket is be lehet 
börtönözni. Tűnőben van az a gyakor
lat, amelyet „lovagiassági tényezőnek” 
neveztek régebben, ami lehetővé tette,

hogy az intézkedő hatóság a női köny- 
nyek és panasz hatására futni hagyja a 
jogsértőt. Ma ez egyre kevesebbszer 
fordul elő.

A szociológusok és jogászok szerint 
a nők közéleti szerepének megnöveke
dése folytán növekedni fog részará
nyuk az intellektuális bűncselekmé
nyekben is.

US News and World Report, 1984. no
vember 12.

Túlzsúfolt francia börtönök

A francia igazságszolgáltatás két tűz 
között van, a közönség enyhének tartja 
büntető ítéleteit. Nehéz a helyes utat 
megtalálni a szigor és az emberiesség 
között. A büntetőpolitika gazdag gon
dolatokban, de szegény az eszközök
ben. A megelőzés és a reszocializáció 
gondolatainak fejlődése ellenére a 
büntetőintézetek zsúfoltak. 1983. no
vember 1-én a fogolylétszám 42 759 
volt, ami erősen meghaladja a büntető
intézeti férőhelyek számát, ami össze
sen mintegy 32 000. A fogolylétszám 
sohasem volt ilyen magas Franciaor
szágban. Súlyosbítja a helyzetet, hogy 
az előzetes letartóztatottak száma ma
gasabb, mint az elítéltek száma, össze
sen: 21 735. Ez az adat a bűnözés nö
vekedésére mutat.

Magas a főbenjáró bűncselekmé
nyek száma. A múlt évben 451 sze
mélyt ítéltek el gyilkosság miatt, ezek 
között 327-et életfogytiglani szabad
ságvesztés-büntetésre. Növekedett az 
öt évet meghaladó büntetések száma és 
csökkent a feltételes elítéléseké.

Megkülönböztetett kategóriát képez
nek a 25 éven aluliak. Ezek 1983-ban 
az elítéltek 51 százalékát tették ki. Fele 
részük munka- illetve hivatásnélküli. 
Olyan bánásmódot igényelnek, ami 
visszatartja őket a további bűnözéstől.

Az igazságügyminiszter csökkenteni 
akarja a szabadságvesztés-büntetése
ket. 1981-ben olyan köriratot intézett 
az ügyészségekhez, hogy csak súlyos 
esetekben indítványozzanak szabad
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ságvesztés-büntetést. Ilyen utasítás 
mellett is emelkedett a szabadságvesz
tés-büntetésre ítéltek száma.

A rendőrség az elkövetett bűncselek
ményeknek csak mintegy húsz százalé
kát deríti fel, a bírósági ügyek száma 
ennek ellenére állandóan növekszik. 
A bírók túlterheltsége magas. Például 
Evry-ben 250, Annecy-ben 180 folya
matban lévő ügy esik minden bíróra. 
(Az előző évben 169, illetőleg 110 volt 
az egy bíróra eső ügyek száma.)

. 1985. január 1-én lépett életbe az
előzetes letartóztatásokra vonatkozó új 
törvény, amelynek értelmében a bíró
ság az előzetes letartóztatás kérdésé
ben az ügyész, valamint a vádlott és vé
dője részvételével kontradiktorius tár
gyalást tart. Ettől az intézkedéstől az 
igazságügyminiszter a letartóztatások 
számának csökkenését várja.

1984. január 1-től lehetőség van ar
ra, hogy a bíróság szabadságvesztés
büntetés helyett közmunkára kötele
zést alkalmazzon. A községek és egyes 
intézmények, például a Vöröskereszt, 
meghatározott munkával foglalkoztat
ják az elítélteket. A közérdekű munká
ra kötelezés csak 1 százalékát teszi ki 
az ítéleteknek. A községek nem szíve
sen foglalkoztatják az elítélteket, azok 
pedig szívesebben töltik büntetésüket a 
büntetőintézetekben. Holott az intéz
ménynek éppen a munkára nevelés 
szempontjából volna jelentősége.

A bíróságok túlterheltsége nemcsak 
a bűnügyek, hanem a polgári és keres
kedelmi ügyek területén is jelentkezik. 
A túlterheltség egyik oka, hogy a bírói 
állások 5%-a betöltetlen.

Az igazságügyi ellenőrzést végző 
egyesületek száma az utolsó három év
ben kétszeresére nőtt. Jelentőségük a 
szabadságvesztés-büntetések mellőzése 
és a szabadságvesztés-büntetésből való 
mielőbbi elbocsátás területén van azál
tal, hogy intézményesen felügyeletet 
gyakorolnak az elítélt felett, számára 
lakást és munkát biztosítanak.

Az áldozatokat segítő irodák azt a 
célt szolgálják, hogy az igazságszolgál
tatás ne csak büntessen, de reparáljon

is. Az ilyen irodák részben technikai 
segítséget nyújtanak a sértetteknek, 
például betörés esetén, részben támo
gatják őket jogigényük érvényesítésé
ben.

L ’Humanité, 1984. november 17.

Elmebeteg bűnelkövetők 
Olaszországban

Az elmebeteg bűnelkövetőket Olasz
országban öt igazságügyi pszichiátriai 
klinikán kezelik. Ezek tulajdonképpen 
nem hasonlítanak sem börtönhöz, sem 
kórházhoz. A körülmények semmikép
pen sem nevezhetők ideálisnak. Reg- 
gio Emíliában például egy 130 fős in
tézményben 180-an szoronganak. Az 
úgynevezett felmentett elmebetegek 
nincsenek elkülönítve azoktól, akik 
vizsgálatra és szakértői véleményre 
várnak, s akik között esetlegesen sok a 
szimuláns. Hiányzik a megfelelő kór
házi személyzet is.

A múlt év novemberében a fenti hiá
nyosságok megszüntetése céljából a 
helyi és központi szervek képviselői, 
büntetésvégrehajtási szakemberek és 
pszichiáterek egyezményt írtak alá. En
nek értelmében a zárt intézetben élő ál
lampolgárnak ugyanolyan joga van 
az egészségügyi ellátásra, mint más be
teg állampolgárnak. Tekintve, hogy a 
180-as törvény alkalmazása következ
tében (amely megszüntette az elme
gyógyintézeteket) a San Lazarró kór
ház polgári pavilonjai üresen marad
tak, kezdetként itt helyeztek el 40 be
számíthatatlan elmebeteget. Az őrizet 
ebben a kórházban csökkentett, látoga
tókat általában fogadhatnak. Rácsok 
nincsenek, de az ablakok törhetetlen 
üvegből készültek. A betegekre öt or
vos és húsz betegápoló ügyel. A beutal
tak kizárólag betegnek tekintendők, 
nem pedig bűnözőnek. Csak az okvet
lenül szükséges gyógyszereket kell 
szedniük és nem kapják azokat a ször
nyű koktélokat, melyeket korábban a 
pszichiátria alkalmazott. A betegek 
reggelente kitakarítják szobáikat, s az
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után álmodozhatnak, olvashatnak, té
vét nézhetnek kedvük szerint.

A demokratikus pszichiátria azt kí
vánná, hogy a 180-as törvény rendelke
zéseit alkalmazzák az igazságügyi pszi
chiátriai klinikákra is, azaz szüntessék 
meg azokat is. Ám 1982-ben az alkot
mánybíróság leszögezte, hogy erre 
nincs mód, mivel az igazságügyi pszi
chiátriai klinikák az állam igazságügyi 
szervezetének a részét képezik és nem 
tartoznak az egészségügy keretébe. Kü
lön kell azonban választani a „megfi
gyelés alatt állók” és a „szakértői véle
ményre várók” kategóriáját a felmen
tett elmebetegekétől a jövőben.

Panorama, 1984. december 17.

Az új nyugatnémet
ifjúsági büntető törvénykönyv kilátásai

Most folyik a vita az NSZK-ban az 
új büntető törvénykönyv munkapéldá
nyáról. Kedvező jel, hogy ez a problé
ma egyáltalán felmerül. Á fiatalkorúak 
büntetőjogi problémáival foglalkozó 
különbizottság a megoldás lehetőségeit 
vizsgálja.

Az utóbbi időben felerősödött az a 
követelés, hogy a nevelő jellegű munka 
elemét erősíteni, fontosabbá kell tenni 
a fiatalkorú elkövetőkre kiszabott bün
tetésekben — alternatív büntetésként is 
alkalmazhatóan.

A visszaesőkre vonatkozó vizsgála
tok ismét megerősítették azt a felisme
rést, hogy mind a visszaesés gyakorisá
gát, mind pedig annak intenzitását töb- 
bé-kevésbé rögtön a büntetőintézetből 
való szabadulást követő viselkedésből 
le lehet mérni: a visszaesők zöme vi
szonylag rövid időn belül ismét össze
ütközésbe kerül a törvénnyel. Nyugta
lanítóan nagy részük súlyos bűncselek
mény tetteseként kerül ismét bíróság 
elé.

A tények megállapítása mellett az ok 
vizsgálata még hátravan. Egyesek sze
rint az egyén magatartását az átmeneti 
periódus megzavarja, ismét felmerül
nek a társadalomellenes viselkedés ele

mei. Kétségtelen, hogy a fiatalkorú 
bűnelkövetők zöménél az eredeti sze
mélyiségfejlődést eleve gátolja a csalá
di struktúrán belüli durva diszharmó
nia. Az iskola tekintetében nincsen in
tegrálható zavaró tényező, nem lehet a 
munkától való idegenkedést sem egy
értelmű tényezőnek tekinteni a deviáns 
magatartás kialakulása szempontjából. 
Dominál a társadalomból való kire
kesztettség, az elidegenedés érzése, 
amelynek logikus következménye a 
bandába tömörülés. Ehhez járul szá
mos esetben a rendkívüli függőség az 
alkoholtól és kábítószerektől. Ezek 
késztetik a fiatalt olyan cselekmények 
elkövetésére, amelynek vége rendőrség, 
ügyészség, majd bírósági ítélet lesz. 
Olykor felmerül a „hiányos önértéke
lés” érzése is: az ilyen fiatalok képtele
nek józanul megítélni a helyzeteket és 
az embereket. A társadalomban felgyü
lemlett kudarctól való félelmet az ér
téktelenség, tanácstalanság, úttalanság 
érzése követi.

Kétségtelen, hogy az elítélt számára 
a szabadság elvonása egyúttal lehető
séget ad a közösség megtalálására egy 
nem tipikus környezetben. A büntetés 
fontos célja a pszichoszociális össz
hang, a társadalmi életre való képesség 
terjesztése. Ennek megfelelően a bün
tetőintézet tisztasága, higiéniája alap
vető fontosságú, hiszen ahogyan az al
kotmánybíróság megfogalmazta, a sza
badság megvonása nemcsak a kocká
zatokat, hanem az esélyeket is növeli.

Ez annyit jelent, hogy a büntetőinté
zeti közösségnek a lehető leghomogé
nebbnek kell lennie, mivel minél job
ban sikerül az egyes csoportok dinami
káját a kölcsönösen kielégítő harmónia 
szolgálatába állítani, annál inkább je
lentős a szocializáló stabilizáló hatása 
az egyes elítéltekre vonatkozóan.

Az „értéktelenség” érzéséhez járul
hat az a közvélemény, mely a büntető
intézet elhagyása után „megbélyegzett
ként” viszonyul a börtönviselt fiatal
hoz. De a káros börtönbeli szubkultúra 
negatív hatásait sem szabad figyelmen 
kívül hagyni.
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Az állami ellenőrzés, amely a fiatal
korúak büntetésvégrehajtási intézetei
vel foglalkozik, szükségképpen kell, 
hogy foglalkozzék a fiatalkorúak spe
ciális problémáival a börtönön kívül és 
belül egyaránt. Az erőszak légkörében 
élők igen nehezen tudnak annak pszi
chikai és fizikai követelményeitől meg
szabadulni.

Kisebb lépésekkel kell az elitéltek 
bizalmát megnyerni. A fiatalokat ér
dekli a technika, a tárgyi világ. A szak
mai képzésnek és a szabad időben biz
tosított barkácsolási tevékenységnek is

megvan a maga szerepe a társadalom
ba való beilleszkedés, pontosabban 
visszailleszkedés tekintetében.

Az új jogszabályalkotásnak mind
ezekre figyelemmel kell lennie. Foko
zottabb mértékben kell a jövőben 
igénybe venni a fiatalkorúak rehabili
tációjával önkéntesen foglalkozó sze
mélyek széles körű hálózatát a szemé
lyiség alakításának folyamatában.

Frankfurter Rundschau, 1985. ja 
nuár 21.
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