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A bűnözés ára 
Franciaországban

A jogot és büntetési intézményeket 
vizsgáló szociológiai kutatási központ 
jelentést tett közzé a bűnözés költségei
ről. A vizsgálatok az 1980-tól 1982-ig 
terjedő évekre vonatkoztak, s monetá
ris szempontból vették Figyelembe az 
egyes bűncselekményeket. A jelentés 
szerint a pénzügyi bűncselekmények 
(adó-, vám- és gazdasági csalások) ke
rülnek a legtöbbe, jóval megelőzik a 
rablásokat és a betöréseket. A második 
helyen a gondatlanságból elkövetett 
bűncselekmények (közúti, munkahelyi 
baleset stb) állnak.

Konkrét számadatok az 1982-es évre 
vonatkozóan: pénzügyi bűncselekmé
nyek, 86 451 millió frank, az emberi 
életben okozott károk, 36 573 millió 
frank, gépjárműlopás, 2994 millió 
frank, kábítószer-kereskedelem, 386 
millió frank, rablás és fegyveres táma
dások 224 millió frank, kerítés és pros
titúció 3500 millió frank. Ez utóbbi 
számadathoz kapcsolható az a kimuta
tás is, amely szerint Franciaországban 
mintegy 30 000 prostituáltat tartanak 
számon, egy prostituált átlagos napi jö
vedelme 1800 frank.

A bűnözés költségeihez azonban 
hozzá lehet számítani azokat a kiadá
sokat is, amelyeket a költségvetés biz
tosít a bűnözés visszaszorítása érdeké
ben. így felszámítható költségek a 
rendőrség és csendőrség, a büntetés
végrehajtási intézetek, az igazságszol
gáltatás, a prevenciós klubok stb. ilyen 
vonatkozású kiadásai. Ha ezeket is szá
mításba vesszük, úgy plusz 600 millió 
frankot kell figyelembe venni. Külön

költségként számítható fel az ún. ma
gán megelőző védekezések összege, 
mint pl. a vállalatoknál a biztonsági 
személyzet alkalmazása, a biztonsági 
berendezések felszerelése, az egyéni 
védelem biztosítása stb. céljából ki
adott pénz.

A bűnözés költségeinek állandó nö
vekedését mutatja, hogy míg 1980-ban 
60 436 millió frank, 1981-ben 72 776 
millió frank költség merült fel, ez az 
összeg 1982-ben 86 451 millió frankra 
emelkedett csupán a pénzügyi bűncse
lekményeknél (adó-, vám- és gazdasági 
csalások).
Révolution. 1985. március 15.

Börtöngondok 
a nyugati országokban

A legtöbb ország, amely intézmé
nyeinek működéséről, hatékonyságáról 
mérleget készít, arra a megállapításra 
jut, hogy a börtönök igen rossz feltéte
lek között működnek, elsősorban azok 
túlzsúfoltsága miatt. A legutóbbi fran
cia adatok szerint a fogvatartottak szá
ma 42 000-re nőtt, s ez abszolút rekord
nak tekinthető. A bűnözők számának 
növekedésével szemben ugyanakkor a 
börtönökben befogadhatok száma 
mindössze 31 000 személy. Hasonló 
számadatok érkeznek Nagy-Britanniá
ból, az NSZK-ból és Olaszországból. 
Ezekben az országokban a börtöncel
lák egyszemélyesek, de mégis 2-3 sze
mély elhelyezéséről kell gondoskodni.

Kenneth Neal brit büntetésvégrehaj
tási szakember szerint a nyugat-euró
pai országokban az összes prevenciós 
intézkedés ellenére sem sikerült meg-
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akadályozni a bűnözés növekedését. 
Gond lenne, ha olyan büntetési nemek 
és intézkedések ismeretlenek lennének, 
mint például a felfüggesztett szabad
ságvesztés, a feltételes szabadlábra he
lyezés, a közérdekű munkára kötelezés 
stb. A büntetésvégrehajtási intézetek 
befogadóképességének növelését sok
kal gyorsabban és radikálisabban kel
lene megoldani. A bírók is panaszolják 
a börtönök befogadóképességének szű
kösségét, számos esetben így kénytele
nek a börtönbüntetés végrehajtását el
halasztani. Az Európa Tanács szak
értői szerint a börtönbüntetés végrehaj
tásához „valóságos jószándék szüksé
geltetik”. Ennek megfelelően a kevés
bé veszélyes bűnözők szabadlábon tud
nak maradni, s a börtönökbe elsősor
ban a megrögzött bűnözők és az erő
szakos bűncselekményeket elkövető 
bűnelkövetők kerülnek.

A börtönviszonyok kihatással van
nak a börtönőrök helyzetére is. Első
rendű feladat a büntetésvégrehajtási 
intézetek belső rendjének biztosítása és 
a bűncselekmények elkövetésének 
megakadályozása. Probléma azonban 
az, hogy míg a fogvatartottak száma 
meghaladja az előírt maximumot, a 
legtöbb országban a börtönőrök létszá
mát nem növelik e körülményeknek 
megfelelően. Több francia börtönben 
úgynevezett amerikai sztrájkot tartot
tak a börtönőrök avégett, hogy tilta
kozzanak munkafeltételeik hiányossá
gai miatt. Követeléseik közé tartozott a 
börtönök és egyben saját biztonságuk 
növelése, valamint a kormány azon 
ígéretének realizálása, mely szerint a 
börtönőri létszámot megemeli. Egyet
len statisztika sem mutatja ugyan ki, 
de a büntetésvégrehajtási intézetek sze
mélyzete és vezetősége igen demorali
zált. Mindezekre tekintettel a közvéle
mény szemében a börtönök elvesztet
ték jelentőségüket a rehabilitáció vo
natkozásában.

A helyzet tarthatatlanságát felismer
ve az Európa Tanács létrehozott egy 
olyan fórumot, ahol a 21 tagállam bün
tetésvégrehajtási vezetői adhatják elő

problémáikat — melyek legtöbbször 
hasonlóak — a megoldások keresése 
végett.
Forum-Conseil de l’Europe, 1984. 4. sz.

Olasz börtönmodell

A Generálénak, e régi, barokk stílu
sú torinói börtönépületnek manapság 
igen sok látogatója akad. Többek kö
zött NSZK-beli bírók, spanyol kor
mányküldöttség, svájci parlamenti de
legáció, brüsszeli tévétársaság. Vala
mennyien arra a nagy változásra kíván
csiak, amelyek következtében a fiatal
korúak börtönének aggasztó körülmé
nyeit egy olyan modellre cserélték fel, 
amely talán egész Európa számára pél
daképül szolgálhat.

A régi börtönépület falai között lét
rehozott új intézmény, a Ferrante 
Aporti, az előzetes letartóztatásukat 
töltő fiatalkorúak megfigyelésére szol
gál. Az intézményben pszichológusok 
és oktatók is dolgoznak. Évente kb. 
550 lakója van, akiknek 7-8%-a erősza
kos bűncselekményért, 80-85%-a pedig 
lopásért került ide. Az elkövetőket 
négy fő csoportba lehet sorolni: első
bűntettesek, visszaesők, többszörös 
visszaesők és kifejezett bűnözők. Azo
kat a fiatalokat, akik itt töltik be 18. 
életévüket, át kell helyezni — bünteté
sük további időtartamára — a felnőtt
kornak börtönébe.

A fiatalkorúak elhelyezése ideális
nak nevezhető. Az ötszemélyes háló
szobákban 2-3 fiú lakik. A szobákhoz 
fürdőszoba is tartozik és minden szo
bában van televízió. A közösségi helyi
ségek közé tartoznak a műhelyek, az 
ebédlő, a társalgó, a két tornaterem, 
valamint az irodák. 1985-től kísérlet
képpen a börtönön belül külön részle
get nyitottak meg a leány bűnelköve
tők számára. A nők jelenléte a börtön
ben eddig is mindennapos jelenség 
volt, mivel a meghívott vendégművé
szek, a börtönben dolgozó oktatók és 
pszichológusok között több nő is van. 
A tapasztalatok szerint jelenlétük igen 
egészségesen hat a fiatalkorúakra, mi-
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vei így kevéssé érzik magukat elszige
telve a szabad élettől.

A börtönben mód van a televíziózás, 
a fényképészet, a műszerész-, az aszta
los, a cukrász-, valamint a fodrász 
szakma elsajátítására. A kulturális ak
tivitás köre kiterjed a zenére, színházra 
és a breakdance-re is. A sportok közül 
a cselgáncs, a röplabda és a hoki vá
lasztható kellemes időtöltésül. Az első
bűntettesek számára, akiknek kevés az 
idejük a beilleszkedésre, egy kis nyom
dát hoztak létre. Naponta néhány fiú 
mindig eltávozhat a városba, külső 
munkavégzés céljából.

A fiatalkorúak börtönének új, sike
resnek mondható modelljét és módsze
reit állandó figyelemmel kíséri az olasz 
igazságügyi minisztérium és néhány 
európai kriminológiai intézet. 
Panorama, 1984. december 24.

A bűncselekmények áldozatainak 
segítése az NSZK-ban

Az evangélikus akadémia által Bad 
Bollban rendezett tudományos vita cí
me: „bűntettesek, áldozatok és a társa
dalom” volt. A büntető igazságszolgál
tatás társadalmi előmozdítására ala
kult munkaközösségnek mint rendező 
szervnek két fontos alapelve van: az ál
dozatok védelme és a bűntettesek re- 
szocializációja. Az utóbbi az előbbi cél 
szempontjából lényeges, mert minél 
több bűntettest térítenek el a vissza
eséstől, annál kevesebb a bűncselek
mények által okozott kár.

Senki számára nem kétséges, hogy 
eddig túl keveset tettek az áldozatok 
érdekében. Természetesen többet kell 
látnunk az áldozatban — mondta egy 
bíró — mint az eljáráshoz szükséges ta
nút.

Az a törekvés, hogy a bűncselekmé
nyek áldozataiért többet kell tenni, 
nemcsak az NSZK-ban, hanem más ál
lamokban is felmerült. Az Egyesült Ál
lamokban ez a feladat megvalósítás 
alatt van. Házak vannak szorongatott 
nők támogatására és egyesületek mű

ködnek az áldozatoknak bírói eljárás 
során való megsegítésére.

Hét évvel ezelőtt alakult az NSZK- 
ban az első áldozatok segítését szolgá
ló egyesület a „Weisser Ring” (fehér
kor), amelynek 20 000 tagja van. 
1984-ben alakult a „Bűncselekmények 
Áldozatait Segítő Egyesület” (Opfer- 
hilfe-Hilfe für Opfer von Straftaten), 
amely fő céljának tekinti az áldozatok 
megóvását az immaterális károktól.

Felmerült az áldozatok különböző
ségének kérdése. Más egy erőszakos, 
súlyos bűntett és más egy egyszerű va
gyoni delictum áldozata. Az utóbbiak 
inkább biztosítási kérdéseket vetnek 
fel.

A bűncselekmények áldozatainak 
megsegítéséről szóló szövetségi tör
vénytervezet nem váltott ki sok vitát. 
A törvénytervezet az alábbiakat állapí
totta meg: a bűncselekmény sértettje 
kapjon több tájékoztatást az eljárás ál
lásáról, a sértett mint mellékmagán- 
vádló kapjon több jogot, a sértett mint 
tanú kapjon több védelmet az eljárás 
során, és kárigényét már itt érvényesít
hesse a tettes ellen . . .

A tudományos vita során tárgyalták 
a témával kapcsolatos alapfogalmakat, 
nevezetesen a bűnhődés, az elégtétel- 
adás és a büntetés fogalmait. A bűnhő
dés ótestamentumi fogalom és a bű
nösnek az Istennel, a sértettel és önma
gával való kiengesztelődésére utal. 
A bűnhődéshez szükségszerűen társul 
az elégtételadás, vagyis a sértett min
den kárának megtérítése. Az állam a 
sértettnek nyújtott elégtételen túl fellép 
a büntetés igényével. Ha megeléged
nénk a sértettnek nyújtott jóvátétellel, 
visszaesnénk a középkorba, amikor a 
tettesnek perrel kellett kárigényét érvé
nyesítenie. Azt az államot, melynek 
nem volna büntető igazságszolgáltatá
sa és bűnügyi rendőrsége, a felbomlás 
fenyegetné.

Á tettes és a sértett a valóságban 
nemigen szoktak kibékülni. A sértettet 
nem érdekli a tettes személye, csak ká
rának megtérítését kívánja. Kívánatos 
lenne, ha a sértett anyagi és erkölcsi 
kárát a büntetőeljárásban érvényesít
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hetné és nem kellene külön polgári 
pert indítani. Erről azonban csak ab
ban az esetben lehet szó — állítják a 
birók és az ügyvédek —, ha a kár bizo
nyítása könnyű. . .

Felhozták egyesek, hogy fiatalko
rúaknál megvan a lehetősége annak, 
hogy a bíróság a kár megtérítése eseté
ben a büntetést mellőzze, megfontolan
dó lenne ennek az intézkedésnek fel- 
nőttkorúakra való alkalmazása is. Má
sok ezzel nem értettek egyet, mert az 
állami büntető igény korlátozását min
den esetben károsnak tartják.

Fennáll jelenleg is a lehetőség 180 
napi tételt meg nem haladó pénzbünte
tés felfüggesztésére a sértett kárának 
megtérítésétől függően. Ez a rendelke
zés ritkán — a pénzbüntetések két ez
relékében nyer alkalmazást a gyakor
latban. A bírók elvileg helytelenítik, 
mert a büntetőjogot a polgári jogi kár
térítés színvonalára süllyeszti.

Ma is él a békéltető bíró intézménye 
kisebb jogellenességek esetében a felek 
közti béke helyreállítására. Igénybeve- 
hető például magánlaksértés, becsület- 
sértés, könnyű testi sértés esetében. 
Észak-Rajna-Vesztfáliában 1977-ben 
mintegy 20 000 ilyen ügyből körülbelül 
10 000 végződött eredménnyel, az 
eredmény nélküliek viszont előjátékát 
képezték a bírói eljárásnak. Egyesek 
szerint a békéltető bíró intézményét 
más esetekre is ki lehetne terjeszteni.

Egybehangzó volt a vélemény, hogy 
a súlyos, erőszakos bűntettek áldozatai

több védelmet kívánnak a tárgyaláson, 
és a tárgyaláson kívül egyaránt. Külön
leges helyet foglalnak el az erőszakos 
bűntettek áldozatai között az erősza
kos szexuális bűntettek áldozatai. Ezek 
különleges védelmet kívánnak a tár
gyalás során a védők és ügyészek eset
leges gyanúsító kérdéseivel szemben. 
Jogszabállyal a problémán aligha lehet 
segíteni, a tárgyalásvezető bíró felada
ta, hogy a tárgyalás megfelelő légkörét 
biztosítsa.

Kívánatos volna szociális gondozók 
szerepeltetése az áldozatoknak a tár
gyalás során való védelmére, de keve
sen vannak. Pártfogók sincsenek ele
gendő számban, holott ezeknek a re- 
szocializáció terén fontos feladatuk 
van. Az igazságügy-miniszter nem he
lyezte kilátásba ezen a téren a helyzet 
javítását.

A reszocializáció fontosságát min
denki hangsúlyozta. A jóvátétel lehe
tetlenségének nem szabad a rehabilitá
ció csődjéhez vezetnie.

A súlyos erőszakos bűntetteknél az 
áldozatoknak a tettes általi kártalanítá
sát a kiszabott hosszú büntetés általá
ban lehetetlenné teszi. Jóvátételre az 
állam képes azáltal, ha szigorú hitele
zőjévé válik a tettesnek.

A vita során sok olyan gondolat me
rült fel, amelyből meríthetnek azok, 
akik az áldozatok helyzetének segítése 
terén tenni akarnak valamit. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1984. 
290. sz.
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