
KITEKINTÉS.

Lengyel fiatalkorúak 
és az igazságszolgáltatás

A lengyel Igazságügyi Minisztérium meghívására tavaly ősszel öt napot töltöt
tünk dr. Hazai Zsuzsával Lengyelországban. A  minisztérium családi és fiatalkorú 
ügyekkel foglalkozó főosztálya látott minket vendégül, mivel előzetesen jeleztük, 
hogy a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásával foglalkozó intézetek érdekelnek 
bennünket. Tartalmas, szerteágazó programot biztosítottak számunkra. E cikk az 
intézetlátogatások során szerzett élmények, benyomások összefoglalása.

Meghaladná ismereteinket a fiatalokra vonatkozó lengyel jogrendszer feltér
képezése. A konkrét végrehajtási módok szervezeti rendszeréről tudunk csak be
számolni, bár ennek keretében természetesen érintjük a jogi szabályozás néhány 
kérdését is. Feltevődhet az igény, hogy a szerző vesse össze lengyelországi tapasz
talatait a hazai viszonyokkal. Bízunk abban, hogy a Módszertani füzetek olvasó
tábora ez utóbbit, mármint a hazai gyakorlatot, jól ismeri, és így a párhuzamba 
állítás lehetőségével önmaga is élni tud. Mindezeket előrebocsátva ismertetjük a 
lengyel gyakorlatot.

Az intézmények felépítése eltér a hazaitól. A lengyel minisztériumban ónál
ló főigazgatóság foglalkozik az úgynevezett családi bíróságok irányításával. Az 
ország 275 családi bíróságán 900 családi bíró dolgozik. A bírók megválasztásá
nak feltétele a szakvizsgán túl egy speciális posztgraduális képzésben való rész
vétel, pszichopedagógiai képesítés megszerzése. ,

A családi bíróságok körzetenként működnek. Az itt tevékenykedő bírók is
merik a helyi sajátosságokat, foglalkoznak a diszfunkcionális családokkal, vala
mint a bíróság elé kerülők környezetével is. Országosan e szervezethez tartozik 
még az 55 családdiagnosztikai és konzultációs központ (ahol közel 10 000 véle
ményt készítenek évente), a 900 családbírósági felügyelő (akik 400 ún. felügyelői 
központban koordinálják a pedagógiai feladatokat), az átmeneti központok, 
(ahol fiatalkorúak várnak ítéletükre), végül a javítóüzemek (melyek a magyaror
szági javító-nevelő intézetekhez hasonlítanak, bár igazságügyi intézmények).

Az 1982 óta érvényben lévő eljárási szabályok szerint a fiatalkorúnak az szá
mít, aki 13—17 éves kora között követi el bűncselekményét. Velük, az alkohollal, 
kábítószerrel visszaélőkkel és a csavargókkal szemben egyaránt a családi bírósá
gok járnak el. Általában az alább felsorolt eszközöket vehetik igénybe:

— kötelezhetik a fiatalkorút, hogy kérjen bocsánatot a sértettől,
— elrendelhetik az általa okozott kár megtérítését,
— beszámoltathatják a fiatalkorú szüleit nevelési módszereikről,
— felügyeletet rendelhetnek el, amelyet a bírósági felügyelőnek vagy vala

melyik ifjúsági szervezetnek kell ellátnia,
— kollégiumba, illetve tanintézetbe helyezhetik a fiatalkorút,
— ha a család alkalmatlan a fiatalkorú nevelésére, akkor az intézetbe he

lyezhető (noha a nevelőintézet a művelődési tárcához tartozik),
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— átmeneti központba is utalható a fiatalkorú, ahol kivizsgálják, véleményt 
alkotnak róla, majd a bíróság elrendeli vele szemben a fent említett intézkedések 
valamelyikét,

— élhet a bíróság a legszigorúbb eszközzel, a javítóüzembe utalással is,
— különösen súlyos esetekben, ha a delikvens 16, egyébként 17—21 év kö

zötti, a családi bíróság határozhat úgy is, hogy az ügyet tegyék át a büntetőbíró
ságra — ahol szabadságvesztés-büntetés is kiszabható,

— 1983 óta alkohol-, 1985 óta pedig kábítószerelvonásra, azaz kényszergyó
gyításra is kötelezhető a fiatalkorú.

Vendéglátóink szerint a családi bíróságok intézménye beváltotta a hozzá fű
zött reményeket. A fiatalkorúak ügyein túlmenően illetékesek a válóperekben, a 
szülői felügyeleti jog megállapításában, a gyermektartási, gyámügyi, apasági és 
örökbefogadási ügyekben is. Tekintettel a tárgyalások nagy számára, valószínű
leg ezek a bíróságok is specializálódnak némiképp. Ennek ellenére figyelemre 
méltóan erős a lengyelek komplexitásra, a környezeti, családi tényezők befolyá
solására való törekvése.

Látogatásunk során több intézményt megtekintettünk, megismertettek ben
nünket az ott folyó munkával. Az idő rövidsége miatt csak vázlatos képet tud
tunk alkotni az egyes intézményekről, bár vendéglátóink minden információt 
megadtak, amire kíváncsiak voltunk.

Először Varsó belvárosában, a Rutkowski utcában működő Diagnosztikai és 
konzultációs központot néztük meg. Az intézet bírósági megrendelésre dolgozik, 
felügyeleti szerve a vajdasági bíróság. Tíz éve tevékenykednek. Eleinte a bűncse
lekményt elkövető fiatalkorúak és a gyámügyek voltak túlsúlyban, mostanában 
pedig a válásokkal kapcsolatos véleményezés került előtérbe.

Hat pszichológus és hét pedagógus dolgozik itt évente kb. 80 ügyön csopor
tonként. Minden vizsgálócsoport pedagógusból és pszichológusból áll, de van 
két állandó orvos és egy-egy — neurológus, illetve pszichiáter — konzultáns is. 
Részletesen tanulmányozzák a beutalt családokat, egy-egy családdal öt-hat órát 
foglalkoznak szakmánként. A vizsgálat alaposságára utal az a tény is, hogy 17 
tesztből álló standard battériát használnak a pszichológusok.

1986-ban 440 ügyet vizsgáltak meg, ebből 250 volt válóperes. A diagnoszti
kai munka mellett segítenek a beutalt családok problémáit megoldani, tanácsot 
adnak, különböző terápiás foglalkozásokat szerveznek. Együttműködnek több 
oktatási és egészségügyi intézménnyel, valamint társadalmi egyesülettel (gyer
mekbaráti, illetőleg családfejlesztési társasággal).

Javítóüzemek

Alkalmunk volt két javítóüzemet is meglátogatni. Ezek az intézmények a vajda
sági körzetekben működnek, felügyeletüket a vajdasági bíróság elnöke látja el. 
A bíróságokon kialakított pedagógiai, szakértői csoportok pedig az intézmények 
szakmai irányítását végzik. Szervezetileg három részre — iskola, tanműhely, kol
légium — tagolódnak a javítóüzemek.

Elsőként Varsó közelében, a Mrozy községben levő javítóüzemet látogattuk 
meg. Ebben az intézetben 60 enyhén értelmi fogyatékos lányt helyeztek el. A kol
légiumi részlegben a nevelési csoportok 12—16 főből állnak , ugyanennyien van
nak az iskolai osztályokban, de a munkahelyi csoportokban csupán négyen-öten.

Az általános iskolai képzés kötelező. Az intézménybe utaltak nagy része ala
csony iskolai végzettségű. Elsőtől ötödikig egy csoportban tanulnak, s fél év után 
dől el, ki hányadikos lesz. Egyéni tanulás folyik, az intézetből való kikerülés fel
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tétele az általános iskola elvégzése. A 7—8. osztályban szaktárgyakat is elsajátít
hatnak a beutaltak.

Működik kétéves ipariskola is, ahol az oktatás intenzitása (heti 24 óra isko
lában, heti 22 óra műhelyben) lehetővé teszi a hároméves képzés lerövidítését. 
Kisipari képzésben részesülnek, pl. varrni tanulnak az arra alkalmasak. Két év 
szakmai gyakorlat után mestervizsgát tehetnek és önálló vállalkozásba kezdhet
nek. Az intézetben külön hangsúlyt kap a családi életre nevelés, az ezzel kapcso
latos készségek elsajátítása. A szabadidő hasznos eltöltésére több szakkör (sport, 
fotó, kézimunka), valamint tornaterem állt a javítóüzemekbe utaltak rendelkezé
sére.

Programunkban szerepelt a Koyny nevű kisvárosban lévő fiú javítóüzem 
megtekintése, amely 1865-ben épült. Jelenleg 105 férőhellyel rendelkeznek. Első
sorban idősebb fiúkat utalnak be, látogatásunk idején 80-an vannak. Az intézet 
szervezete megfelel a fent leírtaknak, a nevelési csoportok kialakításának szem
pontjaiban van csupán eltérés. Fokozatos beosztásra törekednek, a demoralizált- 
ság foka, az életkor, az iskolai végzettség, s végül az érdeklődési kör szerint diffe
renciálnak. Céljuk olyan belső rendszer formálása, ahol a hangsúly az önismeret
re és az egyéni nevelésre esik. A csoportosítás és az egyéni programok rugalmas 
alakítása a pszichopedagógiai csoport feladata, de a végrehajtás a nevelőre van 
bízva.

A beutaltak elsősorban csonka családból származó városi gyerekek, sokan 
alkoholizáltak, narkóztak közülük. A nevelésben — az iskolai oktatás mellett — 
kiemelkedő szerepet szánnak a szakmai képzésnek. Jól felszerelt — lakatos, esz
tergályos, kőműves, festő, asztalos — tanműhelyeik vannak. Hegesztő, villany- és 
gázszerelő, traktor- és autószerelő, valamint mezőgazdasági gépész szakon is in
dítanak tanfolyamokat.

Az intézmény nem különül el a várostól. A szakmai tanfolyamok egy részét 
közösen szervezik. A beutalt és a városlakó együtt vesz ezeken részt. Tudatosan 
igyekeznek jó kapcsolatot teremteni a környezettel, az üzemek termékeit eladják, 
kerítést, bútort pl. magánszemélyek is rendelhetnek. A szolgáltatásokon túl kul
turális és sportrendezvényekkel is törekednek a város számára hasznot hajtani. 
Úgy tartják, az ilyen tevékenység lehetővé teszi a beutaltak megismerését, elfoga
dását. E folyamatban valószínűleg nagy szerepe van annak is, hogy az intézet kö
zel 130 éve működik ugyanott és a környék egyik legnagyobb munkaadója.

Lengyel sajátosság, hogy több különböző profilú ifjúsági szervezet patronál
ja a javítóüzemeket. Ezek egyike 25 éve foglalkozik kifejezetten ilyen jellegű in
tézményekkel. Nem véletlenül nevezi magát Járatlan út szervezetnek. A lengyel 
tanárképző iskolákban külön fakultáson képzik azokat a pedagógusokat, akik 
majd reszocializációs intézetekben fognak dolgozni. Bérükben is tükröződik spe
ciális képesítésük, mintegy 50-60 százalékkal keresnek többet a normál pedagó
gusnál.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása

A javítóüzemek után megtekintettük a wloclaweki kiskorúak börtönét. (A  lengyel 
szóhasználatban a 17—21 éves, szabadságvesztés-büntetésre ítélt fiatalkorúakat 
nevezik kiskorúaknak.) Az Igazságügyi Minisztériumban működő Főigazgatóság 
nevelési osztályának vezetője kísért bennünket, és informált a lengyel bévé fel
építéséről, amit a Főigazgatóság közvetve, a körzeti börtönigazgatóságokon ke
resztül irányít. A büntetésvégrehajtás alapegységei: az előzetes letartóztatást vég
rehajtó intézetek, a börtönök és a társadalmi beilleszkedési központok. Ide azok
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kerülnek, akik vagy nem tartják be a feltételes szabadulás szabályait, vagy akiket 
az első fokú bíróság visszaesőként ide utal.

A börtönökben ún. nevelési bizottságok tevékenykednek, élükön a parancs
nokkal. Az igazgatási, a biztonsági, a nevelési részlegek vezetői, továbbá az 
üzemigazgatóság képviselője, a pszichológus és az orvos, azaz a bizottsági tagok 
szervezik a reszocializációt.

— Eldöntik, hogy az elítélt melyik (az alap-, az enyhített vagy a szigorított) 
rezsimbe kerüljön.

— Értékelik a beutalt fejlődését, és ennek alapján javasolnak számukra fel
tételes kedvezményt.

— A büntetés végén véleményezik, hogy a visszaeső áthelyezhető-e a társa
dalmi beilleszkedési központba.

— Pszichológiai vélemény alapján rendkívüli intézménybe utalják azokat, 
akik nem alkalmasak normál rezsimre.

— Jutalmazási és büntetési ügyekben csak véleményezési joguk van, dönte
ni csak a parancsnok dönthet.

A börtönparancsnok elmondta, hogy az intézet 1945-ben jött létre. Először 
fabarakkokból állt, később folyamatosan felújították, kiépítették. 1964 óta a kis
korúak börtöne. Szervezetileg három egységre tagolódik: a bv. intézetre, a válla
latokra és az iskolára. A két vállalat közül az egyik, az úgynevezett kisegítő gaz
daság, a parancsnokhoz tartozik, és fémipari munkát végez kooperációban. Ke
rékpár-alkatrészeket gyárt, illetőleg külső munkahelyeket lát el munkaerőivel. 
A másik vállalat betonelemeket készít, és közvetlenül a Főigazgatóság irányítása 
alatt áll. Az iskolának saját igazgatója van, felettes szerve pedig a nevelési osz
tály.

Az elítélteket egyemeletes pavilonokban, négy-hat ágyas szobákban helyezik 
el. A hat épület közül háromban 26 férőhelyes, nagyobb zárkák is vannak. Min
denütt találunk kultúrtermet, tévé- és foglalkoztatószobát. A kiskorú elítéltek lét
száma kb. 700, de a zárkák 24%-ában felnőttkoriak laknak, akik felügyelői, kör
nyezetalakítói teendőket látnak el. 300—350 előzetes letartóztatott van az intézet
ben, 400 tanuló jár iskolába, és a vállalatoknál 450 fogvatartott dolgozik.

Egy nevelőre 50—60 kiskorú jut. A nevelők zöme speciális reszocializációs 
szakképesítéssel rendelkezik. A hangsúlyt a munkára és a tanulásra helyezik, és 
kulturális programok szervezésével egészítik ki tevékenységüket. A jutalomsza
badság intézményét az elítéltek motiválására használják fel. Aki letöltötte bünte
tése felét, az kaphat öt nap szabadságot, és kísérő nélkül eltávozhat. Ösztönző té
nyező a tízórás látogatás lehetősége is. Erről az igazgatás dönt.

Sajátos megoldás a lengyeleknél, hogy a feltételes kedvezményt nemcsak a 
börtön, hanem az elítélt vagy a hozzátartozója is kezdeményezheti. Az 1986-ban 
elbírált 66 ügyből 10 fogvatartott szabadult ily módon. A parancsnok szerint 
mindent megtesznek a jó légkör érdekében. Magánzárkát és könnygázt csak a 
legvégső esetben alkalmaznak. A gumibotok külön helyiségben vannak elhelyez
ve, csak a parancsnok utasítására vehetők föl.

Az iskola a felnőttoktatás rendszerének megfelelően működik. Az általános 
képzésen túl szakirányú oktatás is folyik, betongyártó-, hegesztő-, forgácsoló
szakmában. Ezenkívül négyhónapos fűtésszerelői és targoncavezetői kurzusokat 
is szerveznek. Az iskola technikai felszereltsége figyelemre méltó, oktatófilmek, 
szakkabinetek, szemléltetőeszközök állnak a tanulók rendelkezésére. Minden 
meglátogatott intézményben hangsúlyozták a szakirányú képzés fontosságát, és 
annak technikai feltételeit jó színvonalon teremtették meg.

Tekintettel arra, hogy nekünk kevés tapasztalatunk van a kábítószer-ellenes 
harcban, vendéglátóink két ilyen jellegű intézetbe is elkísértek bennünket. Egy 
alkalommal a Monár főtitkára maga tájékoztatott a drogellenes küzdelem szerve
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zetének történetéről, működéséről, majd Lódzban meglátogattuk az ambuláns 
kezelést végző és koordinációs központot. Ezt követően egy környékbeli Monár- 
tanyát kerestünk fel. Megragadó volt mindkét helyen az az emberséges és mégis 
szigorú légkör, amelyben a kezelés világviszonylatban is jó, kb. 30—40%-os ered
ménnyel folyik. Figyelemre méltó, hogy Lengyelországban a Monárba utalás a 
szabadságvesztés alternativája lehet a narkománok esetében.

A heti program befejezéseként a minisztérium családi bírósági főosztályá
nak vezetője látott vendégül bennünket. így lehetőségünk nyílt további konzultá
cióra, valamint a hazai gyakorlat rövid ismertetésére. A lengyel házigazdák úgy 
vélik, további csereprogramokat kell szervezni, de nem kizárólag felső szintű ve
zetők részére, hanem a különböző szakterületek dolgozói számára. A vélemény- 
cserét, a közvetlen tapasztalatokat mindkét fél hasznosíthatja munkájában.

Garami Lajos

Magyar küldöttség Lengyelországban, csehszlovák delegáció nálunk
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