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Nemzetközi tapasztalatok

Az olasz bévé reformja

Olaszországban az új börtönrendelet 
immár törvényerőre emelkedett. Meg
állapítható, hogy az állam még mindig 
igen elenyésző összeget fordít a bünte
tésvégrehajtási intézetek fenntartására, 
tekintettel azok leromlott állagára, kul
turális ellátottságának hiányára stb. 
A törvény kevés figyelmet szentel 
olyan központi kérdéseknek, mint az 
elítéltek munkavégzése — a börtönben 
vagy azon kívüli munkahelyeken —, 
mint az egészségügyi problémák, a 
börtönbeli életlehetőségek és az 
elítéltek társadalomba való visszaveze
tése stb.

Pedig minden valószínűség szerint 
ezek azok a kérdések, amelyekből kiin
dulva belülről módosítható a börtönök 
kultúrája. Mind ez ideig ebből indul
tak ki az egyesületek, csoportok és he
lyi szervek, amelyek síkra szálltak a 
büntetésvégrehajtás során a rehabilitá
ciós törekvések mellett, amit egyébként 
az 1975-ös reform is előirányzott, csak 
éppen senki nem tartott be.

A rehabilitáció és a társadalomba 
való visszavezetés feltételezi az 
elítéltben levő valamennyi pozitív elem 
felkutatását és ösztönzését, ehhez vi
szont az szükséges, hogy a büntetés
végrehajtási intézetek alkalmasak le
gyenek e pozitív tulajdonságok érvény
re juttatására. A reform éppen ezért 
előirányozta, hogy a társadalom kizá
rólagos érdekének figyelembevétele 
helyett tanúsítsunk olyan magatartást, 
amely ezzel párhuzamosan figyelembe 
veszi a börtönökben fogvatartott sze
mélyek egyéni érdekeit is.

A velencei Giudecca női börtönben 
számos olyan újítást vezettek be, ame
lyekről érdemes beszélni. Mivel össze
egyeztethetetlen, hogy valaki anya és 
börtönlakó legyen, az új törvény elfo
gadta azt a javaslatot, hogy „amennyi
ben a félig szabadlábra helyezés olyan 
női elítéltre vonatkozik, aki háromé
vesnél kisebb gyermek anyja, joga van 
igénybe venni azt a lakást, amelyet a 
köztársaság elnökének dekrétuma ér
telmében kijelölnek számára”. A dek
rétum értelmében „A félig szabadlábra 
helyezettek intézetének autonóm szek
cióit el lehet helyezni teljes egészében 
vagy részben civil lakóházakban.” Ezt 
az intézkedést kiterjesztették a két év
nél nem hosszabb időre elítélt női bű
nözőkre, terhes asszonyokra vagy 
szoptató anyákra, és azokra az anyák
ra, akik háromévesnél nem idősebb 
gyermekükkel élnek együtt.

Ezek kétségtelenül igen jelentős in
tézkedések, de napjainkban már ennél 
sokkal többre lenne igény. Ugyancsak 
az említett velencei női börtönben ve
zették be azt, hogy az elítéltek egész
ségügyi-szociális szolgáltatást, családi 
és gyermeknevelési tanácsadó szolgál
tatást vehetnek igénybe, az elítéltek 
gyermekei pedig járhatnak a községi 
óvodába.

A velencein kívül vannak más konk
rét eredmények is, amelyeket részben a 
törvényhozók, részben maguk az 
elítéltek kezdeményeztek. Gondoljunk 
csak a Rebibbia börtönben megalakult 
rabszövetkezetre, amelynek tagjai a 
börtön falain kívül vállaltak munkát, 
vagy a családtagok előtt megnyílt par- 
mai börtönre stb. Ahhoz azonban, 
hogy ezek a kezdeményezések kitelje
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sedjenek és más börtönökben is meg
honosodjanak, az szükséges, hogy a 
politikai, szakszervezeti erők, a helyi 
szervek, a tömegtájékoztatási eszközök 
az eddiginél jóval nagyobb figyelmet 
szenteljenek a kérdésnek. (V Unitá)

Átmeneti intézet Lengyelországban

Dr. Józef Korecki ezredes, a bünte
tésvégrehajtási intézetek opolei kerüle
ti igazgatóságának vezetője a 25 évre 
szóló szabadságvesztés-büntetés témá
járól írt doktori disszertációt. A témá
val foglalkozva azt a következtetést 
vonta le tapasztalatai alapján Korecki, 
hogy a hosszú időre elítélt személyek 
esetében gondosan elő kell készíteni a 
bűnelkövetők társadalomba való visz- 
szavezetését. A hosszú időtartamú sza
badságvesztés-büntetésre ítéltek bünte
tésüket ugyanis rendszerint teljesen 
zárt intézetben töltik le. Meg kell te
remteni az átmenetet a teljesen zárt 
büntetésvégrehajtási intézmény és a 
szabad élet feltételei között, segítséget 
kell nyújtani a reszocializálódáshoz. 
Harmadolás esetén a jelenlegi mecha
nizmus erre egyszerűen nem ad időt. 
A büntetés hátralevő ideje elengedésé
ről szóló döntés ugyanis az elítéltet és 
a büntetésvégrehajtási intézet vezetősé
gét egyaránt váratlanul éri. A rendelke
zésre álló néhány nap nem elég ahhoz, 
hogy a szabadult számára munkát, la
kást biztosítsanak.

Korecki megvizsgálta a 25 év sza
badságvesztés-büntetésre ítélt és felté
telesen szabadult férfiak csoportját: e 
szabadultak mindössze 38 százaléka 
rendelkezett olyan írásban rögzített 
ígérettel, hogy egy adott konkrét üzem
ben elhelyezkedhet. Egyébként ezek
nek az igazolásoknak is több mint a 
fele fiktív igazolás volt, melyet az 
elítélt családtagjai „sírtak ki” az adott 
üzemtől. A szóban forgó elítéltek 32 
százaléka szabadulása után nem térhe
tett vissza régi lakhelyére. A szabadu
lást megelőző fél évben a vizsgált 
elítéltek 14 százaléka egyáltalán nem 
kapott levelet, 53 százalékukat nem lá

togatták, 13 százaléknak pedig semmi
féle kapcsolata nem volt családjával.

Működik ugyan az utógondozás in
tézménye, a rendelkezésre álló rövid 
idő azonban itt is lehetetlenné teszi a 
megfelelő intézkedések meghozatalát. 
A pártfogói felügyeletről szóló megbí
zást a pártfogók csak két héttel az 
elítélt szabadon bocsátása után kapják 
kézhez. A pártfogóval való kapcsolatot 
a legjobb esetben is csak egy hónap 
után, nemegyszer két-három hónap el
teltével tudják felvenni. Az érvényes 
rendelkezések értelmében ugyanis a 
pártfogó, aki abban a helységben la
kik, ahová az elítélt visszatér, csak ak
kor kezdheti meg a felügyeletet, ha az 
illető már kiszabadult. Azaz a hosszú 
éveken át zárt intézetben élő ember ép
pen a szabadlábra kerülését követő 
rendkívül nehéz első időszakban nél
külözi a felügyeletet és a gondosko
dást.

Korecki javasolja, hogy a büntetés
végrehajtási intézetből való szabadon 
bocsátás időpontját válasszák el az er
ről szóló bírósági határozat kiadása 
időpontjától. A feltételes szabadon bo
csátásra hat hónappal a határozat kia
dása után kerüljön sor. Ez az idő ele
gendő arra, hogy a szabadságvesztés
ből szabadult személy számára munka
helyet és lakást biztosítsanak, ugyan
akkor intenzív módon felkészítsék a 
szabad életre, azaz enyhítsék a fegyel
met, megkönnyítsék a családdal, a 
munkahellyel való érintkezést ebben 
az átmeneti időszakban.

A szóban forgó elítélteket erre a fél 
évre átszállítanák a későbbi lakóhe
lyükhöz legközelebb lévő büntetésvég
rehajtási intézetbe. E fél évben a bün
tetésvégrehajtási intézeten kívül és le
hetőleg abban az üzemben dolgozná
nak, amely szabadon bocsátásuk után 
foglalkoztatná őket. Részt vehetnének 
szakmai előkészítő vagy továbbképző 
tanfolyamokon, eltávozást kapnának 
(akár több napra is). A szabadságvesz
tés-büntetés letöltése ezen utolsó idő
szakában a nevelőtiszteken kívül az 
elítéltekkel már a pártfogók is foglal
koznának.
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Az ily módon értelmezett átmeneti 
büntetésvégrehajtási intézetek nem 
lennének teljesen különálló, önálló in
tézmények. Az 1969-es büntetésvégre- 
hajtási törvény lehetővé tett egy ilyen 
megoldást, de az elmúlt több mint 
másfél évtizedben kiderült, hogy ez az 
ötlet nem valósítható meg: a szóban 
forgó időszakban egyetlen ilyen átme
neti intézet sem jött létre Lengyelor
szágban. A Korecki által javasolt mo
dell abban különbözik, hogy bármely 
büntetésvégrehajtási intézet kijelölhető 
ilyen átmeneti intézet céljára. Csupán 
egy zárkát kell elkülöníteni, ahol eze
ket az elítélteket helyeznék el: biztosít
va a már említett összes feltételt (a szi
gorú fegyelem enyhítése, a családdal 
való érintkezés, a külső intézményben 
történő munkavégzés). A legfontosabb 
követelmény természetesen az, hogy ez 
a büntetésvégrehajtási intézet minél 
közelebb legyen az elítélt vagy családja 
lakóhelyéhez.

Az átmeneti intézetben letöltött fél 
év egyben próbaidőnek is számít. Ezen 
időszak alatt figyelemmel lehet kísérni, 
mennyire sikerült a reszocializálás. 
Amennyiben a tapasztalatok negatí
vak, akkor meg kell változtatni a bíró
sági határozatot. Ezzel kapcsolatban 
egyesek úgy látják: nem etikus megol
dás szabadsággal biztatni valakit, majd 
megfosztani ettől. A szabadságtól való 
megfosztásra azonban csak indokolt 
esetben kerülhet sor. (Prawo i Zycie)

Skóciai börtönállapotok

A skót büntetőjog történetében pél
da nélkül álló a nemrégiben lezajlott 
hatnapos börtönlázadás Barlinnie bör
tönében. A Glasgow közelében találha
tó „emberraktár” mindössze 900 cellá
ból áll — 1300 férfi fogoly zsúfolódott 
össze benne. A foglyok zöme rövidebb 
szabadságvesztés-büntetését tölti: van
nak közöttük krónikus alkoholisták, 
akiket csendháborítás címén harminc 
napra zártak el, és bolti tolvajok, akik 
kilenc hónapos börtönbüntetésüket 
töltik Barlinnie falai között. A börtön

méretei és a rosszul képzett személyzet 
által tanúsított bánásmód egyaránt 
hozzájárul ahhoz, hogy az elítéltek 
mind fizikailag, mind lelkileg megaláz
va érzik magukat. Mindezt súlyosbítja, 
hogy hosszabb börtönbüntetésre ítélt 
személyek is egyre gyakrabban fordul
nak meg az intézet rideg falai között. 
A rövidebb büntetésre ítélt személyek 
könnyebben veszik a méltánytalansá
gokat, bántalmakat, mivel reményked
nek közeli elbocsátásukban. Azok, 
akikre hosszabb szabadságvesztés-bün
tetést róttak, másként látják a helyze
tet. Tudják, hogy a börtönszemélyzet 
háborítatlanul visszaél a foglyok hely
zetével és erőszakoskodik velük. A pa
naszeljárás hatástalan, a bizonyítás ter
he a foglyokra hárul, akikre többnyire 
rásütik: megtámadták az őröket, és se
beiket dulakodás során szerezték. Elő
fordult, hogy az egyik börtönből a má
sikba szállított foglyokról étkezés köz
ben sem vették le a bilincseket, teáju
kat két sorban ülve egy szűk folyosón 
isszák meg.

A skót egészségügyi közigazgatás 
közbenső jelentést készített a skót bör
tönök állapotáról, amelyben megálla
pítja: „A skót börtönügyi igazgatóság 
mindenfajta nyilvánvaló és hatékony 
rend nélkül működik. Hiányzik a beso
rolás, a kategorizálás és értékelés bár
mely fajtája, és ez a jelenlegi problé
mák gyökere.” Természetesen a rehabi
litáció és reszocializáció ilyen helyzet
ben úgyszólván reménytelen. A skót 
börtönhatóságok szerint intézményeik 
sikeresek — senkinek sem sikerült 
megszöknie. (New Statesman)

Hadkötelezettség az NSZK-ban

Az NSZK-ban nemrégiben büntetés
sel sújtottak több fiatalt, akik vallási
lelkiismereti okokra hivatkozva — 
mint Jehova tanúi — megtagadták a 
hadseregben való szolgálatot. A had
kötelezettség ellenzői, neves ügyvédek 
és más szakemberek értekezletet tartot
tak Kölnben a „hadkötelezettség teljes 
megtagadásának kérdéséről”, amelyen
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részt vett Henke főügyész Düsseldorf
ból, mint a „másik oldal” képviselője, 
valamint több politikus. A hadkötele
zettséget megtagadók azzal érvelnek, 
hogy teljes mértékben elutasítják azt az 
állami kényszert, hogy lelkiismeretük 
ellenére részt vegyenek a „háborús elő
készületekben”. Ezek a fiatalok a nem 
fegyveres hadiszolgálatot is a háborús 
előkészületek közé sorolták, és így azt 
is elutasították. A hivatalos álláspont 
szerint ez büntetendő magatartás, mi
vel az állam hatalmának gyakorlását 
kérdőjelezi meg. A jelenlegi jogszabá
lyok szerint ez a magatartás egy évig 
terjedhető szabadságvesztéssel büntet
hető. Az ügyész a káosz és anarchia 
terjedésére hivatkozva próbálta a hiva
talos álláspontot megvédeni, és rámu
tatott arra, hogy mivel a jog ismeri a 
fegyvertelen szolgálat lehetőségét, a 
hadkötelezettséget megtagadók fegyve
res szolgálatukat felcserélhetik kórházi 
munkára is. A nagy pártok véleménye 
a „totális elutasítás” tekintetében eltér 
egymástól. A kormánykoalíció pártjai 
„morálisan tarthatatlan és antidemok
ratikus” viselkedésnek tartják, míg a 
szociáldemokraták csak „társadalom- 
politikailag hibásnak”.

A Jehova tanúi szekta híveire a náci 
birodalomban halálbüntetés várt. 
A hatvanas évekig viszonylag enyhe 
büntetőjogi szankciókat alkalmaztak a 
nyugatnémet hadkötelezettség megsér
tői ellen. Később lépett előtérbe a szi
gorúbb mérce, a polgári szolgálat el
utasítóival szembeni keményebb fellé
pés igénye. (Frankfurter Rundschau)

Négyéves a munkakerülőkről 
szóló lengyel törvény

Ez év január elsején volt négy éve 
annak, hogy hatályba lépett a munka
kerülő életmódot folytató személyek 
ellen indítható eljárásról szóló lengyel 
törvény. Arra kérdésre, elérte-e célját 
ez a törvény, sikerült-e beilleszkedniük 
a társadalom kereteibe azoknak, akik 
eddig munkakerülő életmódot folytat
tak, a hivatalok (a törvény végrehajtói)

és a megfigyelők egyaránt nemmel vá
laszolnak. Igaz, az elmúlt négy évben a 
tanácsi munkaerő-hivatalok, a rendőr
ség, a szabálysértési ügyeket tárgyaló 
testületek és az üzemek nyomására 
120 000 ember — a munkakerülőként 
nyilvántartottak több mint a fele — el
helyezkedett vagy oktatási intézmény
ben tanul. A munka-, bér- és szociál- 
ügyi minisztériumtól származó fenti 
adat azonban elveszíti valós értékét, ha 
szembesítjük a Lengyel Tudományos 
Akadémia Állam- és Jogtudományi In
tézete jogtudósainak azzal az értékelé
sével, melyet a Varsói Tudományegye
tem Bűnözésmegelőzési és Reszociali- 
zációs Intézetében tartott országos ér
tekezleten ismertettek. A jogtudósok 
ezen az értekezleten prezentálták 2200 
olyan személynek a társadalmi fényké
pét, akik a fővárosi tanács munkaerő
hivatalának nyomása alatt munkavál
lalásra kényszerültek. E közelebbről 
megvizsgált személyek között akadnak 
olyanok, akik azért nem helyezkednek 
el, mivel nem tartják érdemesnek: vár
ják a katonai behívót, vagy betegek és 
leszázalékolásukat kérik, mások arra 
várnak, hogy a tanács megadja szá
mukra az iparengedélyt. Akadnak kö
zöttük olyan dolgozók, akiket munka
helyük elbocsátott. A munkahelyet bí
rósági ítélet kötelezné arra, hogy dol
gozóját visszavegye, a munkaadó vi
szont szabotálja ezt az ítéletet. Mások 
külföldi vendégmunkára készülnek és 
útlevélre várnak. Megint mások ma
gánerős családiház-építkezésbe fogtak, 
és erre az időre otthagyták munkahe
lyüket.

Sokan idénymunkások, és sokan 
dolgoznak „feketén”. Egy olyan gazda
ságban, ahol jelentős a magánszektor 
(mezőgazdaság, kertészet, kisipar) ará
nya, ez normális jelenség, mivel Len
gyelországban — ugyanúgy, mint az 
egész világon — senki sem fizeti szíve
sen a dolgozó társadalombiztosításá
nak magas költségeit vagy a magas 
adókat.

A jogtudósok vizsgálatából végső so
ron az derül ki, hogy száz személy kö
zül csupán hat olyan akad, aki soha
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nem dolgozott és tüntető módon, 
őszintén be is vallja, hogy nem szeret 
és nem is akar dolgozni. Ha tehát ezt a 
varsói helyzetképet országos érvényű
nek tekintjük, akkor kiderül, hogy a 
tényleges munkakerülők száma az or
szágban csak 10-15 ezer (noha a múlt 
év végéig 221 000 nem dolgozó sze
mélyt vettek nyilvántartásba). Ez vi
szont olyan jelentéktelen szám, amely
től soha egyetlen társadalom sem lehet 
mentes, és olyan jelenség, melyet a tör
vény minden szigora sem szüntethet 
meg.

Nézzük a bűnözés és a munkakerülő 
életmód, az alkoholizmus és az élősdi- 
ség közötti összefüggéseket. A vizsgált 
személyek háromnegyed része iszik, 45 
százaléka büntetett előéletű, minden ti
zedik személy bűncselekményekből 
(egyébként igen tágan értelmezett bűn- 
cselekményekből) él.

A munkakerülőkről szóló törvény 
alapjául szolgáló tézist megingatják 
egyes sziléziai felmérések. Nem a mun
kakerülő életmód szüli a bűnözést, ha
nem maga ez az életmód a törvénnyel 
való korábbi összeütközés következmé
nye. Az ember előbb kerül börtönbe, és 
utána vannak elhelyezkedési nehézsé
gei, végül hozzászokik ahhoz, hogy 
nem dolgozik. Nem ártana, ha ezt az 
összefüggést azok is ismernék, akik 
makacsul szorgalmazzák a börtönbün
tetést mint a legjobb represszáliát.

Amikor a törvényt kidolgozták, a hi
vatalok ezer új státust kértek a törvény 
végrehajtására. E státusokat — szeren
csére — nem kapták meg, és ma egy 
nagyközségi vagy kisvárosi tanácsnál 
egy és ugyanaz a hivatalnok veti ki az 
adókat, intéz számos más dolgot, be
szél rá a munkavállalásra és tartja nyil
ván a nem dolgozókat. A törvény csak 
úgy érvényesülhet, ha a tanácsi idézést 
hivatalosan kézbesítik, így aztán az 
érintettek mindent elkövetnek, hogy e 
kézbesítésre ne kerüljön sor.

Beváltotta-e a törvény a hozzá fűzött 
reményeket? Eltüntette-e az utcákról a 
valutaüzéreket, a spekulánsokat, a ko
ra reggeltől részegen támolygó alkoho
listákat? A varsói utca látványa önma

gáért beszél. Egyébként lehet, hogy 
ama részeg ember harmadik műszak
ban végez nehéz munkát, a devizaüzér 
pedig nyugdíjas.

Nem enyhítette a törvény a munka
erőhiányt se. A betöltetlen munkahe
lyek száma továbbra is magasabb a be
jegyzett nem dolgozó személyek szá
mánál. A közmunkák ötlete sem vált 
be. Varsóban például 119 személy vég
zett közmunkát, de több százezer zlo
tyival kellett e munkát „megtámogat
ni”, mivel a szervezési költségek maga
sabbak voltak az elért gazdasági ered
ményeknél.

Az eddigi tapasztalatok nyilvánvaló
vá tették, hogy a törvényt módosítani 
kell. A javasolt módosítás értelmében 
a törvény hatálya alól kikerülnek a 
szenvedélybetegségben (alkoholizmus 
vagy kábítószer-élvezet) szenvedő sze
mélyek. Olyan javaslat ez, melyet csak 
helyeselni lehet. Vannak viszont a mó
dosítástervezetben veszélyes javaslatok 
is. Például az, hogy mindazokat az üze
meket, melyek a tanácsi munkaerő-hi
vatalok által rájuk kényszerített embe
reket nem veszik fel, sújtsák mindjárt 
pénzbírsággal. Ez a javaslat ellent
mond a gazdasági reform szellemének. 
Elfogadhatatlan az az indítvány is, 
hogy tartóztassák le mindazokat, akik 
a társadalmi együttélés elveivel ellenté
tes tevékenységből tartják fenn magu
kat. Ez csak oda vezetne, hogy a börtö
nök megtelnének prostituáltakkal (ez 
pedig ellentétes lenne a Lengyelország 
által aláírt nemzetközi egyezmények
kel). Ugyanez a helyzet az örökségből 
vagy a devizaszámlán elhelyezett ösz- 
szegek kamataiból élőkkel.

Alaposan el kell tehát gondolkodni 
a módosítástervezeten. Jobb lenne ta
lán betenni a fiókba vagy végleg ad ac
ta tenni. (Polityka)

Szerelmi légyott 
a svájci börtönben

Magától értetődő, hogy a korszerű 
börtönmodell képéhez hozzátartozik a 
rend, a tisztaság és az elítéltek kultu
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rált elhelyezése. Pedrazzini szerint 
azonban mindez nem elég, biztosítani 
kell egy olyan helyet is a börtönön be
lül, ahol a családtagokkal való intim 
együttlét feltételei megteremthetők.

A javaslat attól válik különösen ér
dekessé, hogy ez az egyébként nem új 
ötlet most nem egy elméleti szakember 
fejéből pattant ki, hanem a ticinói álla
mi börtön igazgatója hirdeti. A szóban 
forgó téma egyébként Svájcon kívül 
már más országokban is többször napi
rendre került, anélkül azonban, hogy 
konkrét, gyakorlati problémaként ke
zelték volna. A szerelmi együttlét bör
tönön belüli feltételeinek a megterem
tése különösen a távol vagy külföldön 
élő elítéltek vonatkozásában szüksé
ges, akiknél az eltávozás engedélyezé
sével nem oldható meg a szexuális igé
nyek kielégítésének problémája. A ter
vek szerint egy-egy elítélt kéthavonta 
fél napra kapná meg a speciális helyi
ség használatának a lehetőségét. A nőt
lenek, illetve hajadonok, vagy elváltak 
esetében kizárólag a hosszabb ideje 
fennálló baráti kapcsolatok alapján en
gedélyeznének hasonló találkozási al
kalmakat . . .  (La Stampa)

Kísérletek a fiatalkorú 
bűnözők visszaesésének 
megakadályozására

Az NSZK-ban 1978 óta fokozatosan 
emelkedik a gyermekek és a fiatalkorú
ak részaránya a gyanúsítottak között. 
Több helyen újabb és újabb kísérlete
ket tettek a fiatalkori bűnözés leküzdé
sére. Az utóbbi időben azok a törekvé
sek keltettek figyelmet, melyek a bün
tetőjogi szankciók helyett nevelő jelle
gű intézkedések alkalmazásával akar
ják megakadályozni a visszaeséseket, a 
„bűnöző karrierek” kialakulását. Ilyen 
jellegű kísérletet folytatnak néhány éve 
az Eszak-Rajna-Vesztfália tartomány
ban is.

A belügyminiszter és az igazságügy
miniszter rendeletéi alapján, ha bolti 
lopás, dologi károkozás és vezetői en

gedély nélküli gépjárművezetés törté
nik, azonnal értesíteni kell a fiatalko
rúak bírósága mellett működő gyám
ügyi hivatalt, feltéve, ha az első bűn- 
cselekményét elkövető tettes vallomást 
tesz. A gyámügyi hivatal ilyenkor kap
csolatba lép a fiatalkorú szüleivel, és 
amennyiben a fiatalkorú kötelezi ma
gát „szociális szolgáltatás” teljesítésé
re, illetve arra, hogy részt vesz úgyne
vezett „közlekedésnevelés”-ben, az ál
lamegészségügy megszünteti a nyomo
zást az ifjúsági törvény 45. §. (2) bekez
dés 1. pontja értelmében. Az Igazság
ügyi Minisztérium jelentése szerint 
ezen elv bevezetése óta 30%-ról kere
ken 10%-ra csökkent az első bűncselek
ményt elkövető fiatalkorú tettesek visz- 
szaesési kvótája.

A fiatalkorúak bűncselekményére 
adott állami reakciók még szélesebb 
körű reformját valósították meg Skó
ciában, ahol több mint 12 éve speciális 
bizottságokkal helyettesítik a fiatalko
rúak hagyományos bíróságait. Előzete
sen 1961-ben létrehoztak egy bizottsá
got, mely megvizsgálta a fiatalkorúak 
bíróságának addigi munkáját, annak 
hatékonyságát és eljárásmódjait. . .  
Több év után ez a bizottság arra az 
eredményre jutott, hogy a gyermekek 
és fiatalkorúak bűnöző magatartása 
esetében helytelen olyan fogalmakat 
használni, mint a bűnösség, büntetés, 
megtorlás, elriasztás, szinte kizárólag 
azt kell központi kérdéssé tenni — hir
detik —, hogy mivel lehet a gyermek, 
illetőleg a fiatalkorú további életét a 
helyes irányba befolyásolni. . .  Javas
latuk következtében feloszlatták a fia
talkorúak addigi bíróságait és azokat 
1971-től kezdve ún. „children’s pa- 
nel”-ekkel helyettesítették. Ezekben 
három — nem jogász — társadalmi 
munkában tevékenykedő ember vett 
részt, és közöttük legalább egy mindig 
nő volt.

A gyermekbizottságok mellett. . .  
működik egy szaktanácsadó is, aki ezt 
a hivatalt főállásban látja el és minde
nekelőtt anyagi és eljárásjogi kérdések
ben ad tanácsot a bizottság tagjainak.
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Ezek a gyermekbizottságok a jogelle
nes cselekményeket elkövető 8-16 éves 
tettesek „bűnügyeit”, úgynevezett 
„children’s hearings” keretében tár
gyalják meg a szülőkkel, illetve a neve
lésre jogosultakkal, akiknek kötelező 
megjelenniük. A távolmaradás vagy a 
részvétel megtagadása büntetőjogi eljá
rást vonhat maga után. Hogy szüksé
ges-e a gyermek, illetőleg a fiatalkorú 
jelenléte, azt esetenként bírálják e l . . .

A „children’s panel” célja, hogy a 
szülőkkel közösen döntsenek olyan in
tézkedésekről, amelyek a gyermek ja
vát szolgálják és jövőbeli fejlődését át
fogó módon biztosítják. Az a vezérelv, 
hogy a gyermekek és fiatalkorúak jog
ellenes cselekményeit ne hagyományos 
büntetőjogi értelemben vett bűncselek
ményként, hanem olyan problémaként 
kezeljék, amelyet minden lehetőség ki
használásával meg kell oldani. . .

Noha a hetvenes évek második felé
ben a fiatalkori bűnözés Skóciában 
egyötödével csökkent, a skót kísérletet 
ismerő szakemberek szerint a „child
ren’s panels” bevezetése óta eltelt idő 
túl kevés minősíthető következtetések 
levonásához. A szakemberek főleg azt 
tekintik a gyermekbizottságok hiányos
ságának, hogy ritkán kerülnek ki az al
sóbb rétegekből a panel tagjai. . .  
Mindamellett vitathatatlan érdeme a 
skót kísérletnek, hogy a nevelésre köte
lezettek törvényes megjelenésének előí
rása nemcsak az adott esetben, hanem 
általában is fokozta a szülők felelős
ségtudatát. (Die Polizei)

Harc az ittas vezetés ellen

Sok autós — különösen az ünnepek 
időszakában — kiteszi magát az italfo
gyasztás utáni kellemetlenségeknek. 
A tompult reflexekkel vezetőkre mind
untalan balesetveszély leselkedik. 
Mostanában a szondával felszerelt 
közlekedési rendőrök fokozottabb el
lenőrzést végeznek, bármelyik pillanat
ban feltartóztathatják az autóst. Ha az 
ellenőrzés eredménye nem kielégítő,

sor kerül a kormány által elrendelt 
szankciók alkalmazására. A törvény 
szigora mindenkit egyaránt fenyeget. 
Nem kerülheti el sem a miniszter, sem 
az egyszerű állampolgár.

Az északi államokban — Dánia ki
vételével — a még megengedett alko
holszint lényegesen alacsonyabb, mint 
Franciaországban. A várható büntetés 
mértéke az alkoholos befolyásoltság 
fokához igazodik. A legkidolgozot- 
tabbnak a svéd szisztéma tűnik. Meg
különböztetik az enyhe ittasságot, 
amely kihágásnak minősül és a típusos 
részegséget, amely bűncselekmény. Az 
első esetben a rendőrség 6 hónaptól 1 
évig terjedő időtartamra azonnal elve
szi a jogosítványt. Még komolyabb a 
büntetés bűncselekmény esetén. Ilyen
kor a bűnös 12-18 vagy 24 hónapig 
kénytelen nélkülözni vezetői engedé
lyét és azt csak újabb vizsga letétele 
után kapja vissza. Ezen túlmenően 
még legalább 1 havi — visszaesőként 6 
havi — elzárás is fenyegeti a meggon
dolatlan italfogyasztót.

A legkisebb mértékű kihágások elkö
vetőinél a bíróság — figyelembe véve a 
vádlott foglalkozását és személyi kö
rülményeit — mellőzheti az elzárást és 
ehelyett magasabb pénzbírságot szab
hat ki.

Finnországban alkották meg a leg
szigorúbb rendszert. Itt, akárcsak a 
szocialista országokban, csak a teljes 
alkoholmentességet fogadják el. Az au
tós köteles magát a vérvizsgálatnak 
alávetni, és ennek költségeit fedezni. 
Ha a vérvizsgálat eredménye megha
ladja az előírt értéket, nem marad más 
megoldás, mint autómentővel haza
vontatni a kocsit. Csak ezután követke
zik a tényleges szankció: a vezetői en
gedély bevonása legalább félévre, és a 
pénzbüntetés, melynek összege az el
követő jövedelmének egyharmadát is 
elérheti.

A törvényalkotó erőfeszítései Fran
ciaországban is azt célozzák, hogy 
évente 5000 ember ne lelje halálát a 
francia közutakon az alkohollal való 
visszaélés következtében. (Le Figaro)
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A halálhoz való jog

A tüdőtágulásban szenvedő William 
F. Bartling arra kérte orvosait, hogy lé
legeztető készülékét kapcsolják ki és 
hagyják békében meghalni. Az orvo
sok azonban nem engedték kikapcsol
ni a készüléket, mondván, hogy nem 
hóhérok, hanem gyógyítók. Míg az ügy 
a bíróság elé került, Bartling meghalt. 
Ügye viszont posztumusz győzelemhez 
vezetett: a kaliforniai feljebbviteli bíró
ság döntése szerint a cselekvőképes fel
nőtt páciensnek alkotmányos joga van 
arra, hogy elutasítsa a kilátástalan or
vosi kezelést, még ha ez halálhoz vezet 
is.

Miután egyre növekszik azoknak 
száma, akik nem odahaza, hanem kór
házban vagy szociális otthonban távoz
nak az élők sorából, növekszik annak 
felismerése, hogy számtalan esetben a 
páciens akaratának figyelmen kívül ha

gyásával vagy éppen mellőzésével dön
tenek az életéről a kívülállók. Ma már 
működik a Halálhoz Való Jog Társasá
ga, amelynek 120 000 tagja követeli a 
megfelelő jogszabályok megalkotását. 
Huszonkét szövetségi állam és a fővá
ros fogadta el az ún. élő végrendeletet, 
amelyet még cselekvőképes személyek 
fogalmaztak meg arra az esetre, ha el
meállapotuk a későbbiekben megaka
dályozná őket a döntésben: ne hosz- 
szabbítsák meg életüket, amennyiben 
gyógyíthatatlanul megbetegednek.

A bírói döntésekből és törvényhozá
si aktusokból egyaránt úgy tűnik, hogy 
a közvélemény egyre inkább elfogadja 
indokolt esetekben a passzív euthaná- 
zia gondolatát és gyakorlatát. Kétség
telenül hiányzik még az egyértelmű or
szágos jogszabály, és addig a kérdés
ben állást foglaló és döntő személyek
nek kell a teljes felelősséget visel
niük . . .  (Newsweek)

E SZÁMUNK SZERZŐI

Bánki Erika, a Módszertani füzetek szerkesztője; dr. Kabódi Csaba egyetemi adjunk
tus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar büntető eljárásügyi tanszék; dr. Kiss Éva, az Igaz
ságügyi Minisztérium oktatási osztályának vezetője; Malachowskyné Olasz Anna bv. száza
dos, a Szombathelyi Bv. Intézet nevelési szolgálatának vezetője ; dr. Mezey Barna egyetemi 
adjunktus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar magyar állam- és jogtörténeti tanszék; 
dr. Szentpétery Petronella, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jogi szerkesztőségének fő- 
szerkesztője ; Tamás Zoltánná bv. főhadnagy, az Országos Parancsnokság vállalatfelügyele
ti és beruházási osztályának főelőadója; dr. Walthier József bv. alezredes, a Bv. Központi 
Kórház laboratóriumának főorvosa; Yazbekné Szabó Katalin, a Fiatalkorúak Börtöne és 
Fogháza kultúmevelője; Zimonyi András bv. százados, a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza 
őrségparancsnoka.
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A képen az összetett verseny győztes csapata, balról pedig a házigazda, Szilaj István tűzoltó őr
nagy látható

FE G Y V E R B A R Á T S Á G  '87
A Kecskeméti Bv. Intézet munkatársai jól szerepeltek a fegyveres erők napján rendezett 

lövészversenyen. A Bács-Kiskun Megyei Tanács MHSZ-klubja még 1976-ban írta ki a vándor- 
serleget a résztvevők számára. Az idei versenyen három-három tagból álló csapatok mérték 
össze erejüket — öt sportágban.

50 méterről kispuskával bukó célra, 25 méterről MCM sportpisztollyal álló célra. A tűzol
tó-parancsnokság kérésére versenyszámmá vált a sugárcsővel történő céllövészet. A küzdelem 
az MHSZ legújabb sportágával, az ún. csúszókorong egyéni célba csúsztatásával zárult. A csa
patok összemérték erejüket kézigránát célba dobásában is.

Úgy tűnik, az évek során komplex honvédelmi versennyé fejlődött az éves fegyveres erők 
napi lóverseny. Az idei küzdelmet a ma már Európa-hírű új kecskeméti lőtéren és környékén 
rendezte meg a megyei tűzoltó-parancsnokság. A megnyitót Szilaj István őrnagy, a BM Tűzol
tóság megyei parancsnokának helyettese tartotta.

A már említett bévés csapatokon kívül részt vett a versenyeken a Magyar Néphadsereg 
hat, a tűzoltóság három, a Munkásőrség, a rendőrkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség, vala
mint a szovjet helyőrség egy-egy csapata. Bekapcsolódott még a küzdelembe az MHSZ városi 
vezetőségének egy, honvédkórházi klubjának pedig két csapata.

A kispuskalövészet első helyezettje: az MHSZ honvédkórházi klubjának I. csapata, máso
dik helyezettje: az MN 6547-es alakulatának II. csapata, harmadik helyezettje: a Kecskeméti 
Bv. Intézet csapata (tagjai : Földi Dénes bv. zászlós, Paksi Péter és Szemerédi Mihály bv. fő
törzsőrmesterek).

A pisztolylövészet első helyezettje: az MN 6547-es alakulatának I. csapata, második helye
zettje: az MN 6547-es alakulatának II. csapata, harmadik helyezettje: az MHSZ honvédkórhá
zi klubjának I. csapata.

A kézigránátdobás első helyezettje: az MN 8075-ös alakulatának csapata, második helye
zettje: az MN 6547-es alakulatának II. csapata, harmadik helyezettje: a szovjet helyőrség csa
pata.

A sugárcsőlövészet első helyezettje: a kalocsai tűzoltóság csapata, második helyezettje: a 
kecskeméti tűzoltóság csapata, harmadik helyezettje: az MN 6547-es alakulatának I. csapata.

A csúszókorongozás első helyezettje az MN 6547-es alakulatának II. csapata, második he
lyezettje: az MN 6336-os alakulatának csapata, harmadik helyezettje: az MHSZ városi vezető
ségének II. csapata.

Az összetett versenyek dobogós helyeit a néphadsereg csapatai szerezték meg. Az első he
lyen az MN 6547-es alakulatának I. csapata, a második helyen az MN 6547-es alakulatának 
II. csapata, a harmadik helyen az MN 6336-os alakulatának csapata végzett.

Tekintettel arra, hogy 1976 óta immáron negyedik alkalommal az MN 6547-es alakulatá
nak csapatai nyerték meg a versenyt, a jövő évben új kupát írnak ki. A jó hangulatú küzdelem 
közös ebéddel ért véget. Mező István
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