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Társadalmi kontroll 
Baden-Württembergben

Független szervezet •  Önkéntes pártfogók
A büntetés-végrehajtás társadalmi fel

ügyelete jól tanulmányozható a hazánkkal 
közel azonos lélekszámú Baden-Württem- 
bergben. Noha az efféle kontrollszervezet 
létrehozását és működését az NSZK-bán 
az 1976. március 16-i szövetségi bünte
tés-végrehajtási törvény (Bv. Tv.) 1980 
elejétől tette kötelezővé, Baden-Württem
bergben már 1971 óta működnek az ún. 
intézeti tanácsok (Anstaltbeiráte). Tevé
kenységük keretét a szövetségi törvény, 
részleteit pedig egy tartományi igazság
ügy-miniszteri rendelet1 szabályozza.

Három év ig
A tartományban 19 intézet (intézeti 

központ) mellett hoztak létre tanácsokat, 
amelyek létszámát az intézet befogadóké
pességéhez igazítva 3—7 főig határozták 
meg. Tagjait a helyi önkormányzati szerv 
(■Gemeinderat), illetve a járási gyűlés (Kre- 
istag) jelölési listája alapján a tartományi 
Igazságügyi Minisztérium nevezi ki, 3 év
nyi időtartamra. A tagok kiválasztásánál 
a minisztérium alapvető szempontja, hogy 
a jelölt kész és képes legyen eredményesen 
közreműködni a büntetés-végrehajtás te
vékenységének segítésében, az elítéltekről 
való gondoskodásban (Bv. Tv. 163. §).

A minisztérium a kinevezéseknél arra 
törekszik, hogy a tanácsok lehetőleg a 
munkaadók és a munkavállalók, továbbá 
a különféle szociális, népjóléti és karitatív, 
különösen pedig az elítéltek társadalmi 
visszailleszkedését támogató szervezetek 
tagjaiból tevődjenek össze. Gondosan 
ügyelnek arra, hogy a tagok között nő(k) 
is legyen(ek), mert a túlnyomórészt fér
fiakból álló intézeti alkalmazotti, valamint 
elítélti állományra a jelenlétük kedvező

hatást gyakorol. Nem nevezhető ki a ta
nácsba büntetés-végrehajtási alkalmazott, 
illetve az, aki az intézettel gazdasági, üzleti 
kapcsolatban áll (IM. rend. 3. pont). A 
tanács saját tagjai közül választja meg 
elnökét és elnökhelyettesét, döntéseit szó
többséggel hozza (IM. rend. 4. pont).

E lő íté le t n élk ü l
A tanácsok feladatát a bv. törvény ál

talánosan úgy fogalmazza meg, hogy azok 
„észrevételeikkel, javaslataikkal segítik az 
intézet vezetőjének munkáját és támoga
tást nyújtanak az elítéltek szabadulás utá
ni beilleszkedéséhez” (163. §). A tarto
mányi igazságügy-miniszter tájékoztató
jából2 megtudjuk, hogy a kontrollnak e 
formája semmiképpen nem járhat vala
miféle előítéletes, gyanakvó bizalmatlan
sággal a végrehajtási intézetek iránt. A 
büntetés-végrehajtás sokoldalú — parla
mentáris, bírói, államigazgatási — ellen
őrzés alatt áll, amelyet a tanácsok tevé
kenysége úgy egészít ki, hogy az esetek 
többségében az intézetek életében felbuk
kanó problémákat a bürokratikus út kiik
tatásával kezeli. Megemlítik, hogy a gya
korlatban a tanácsok gyors és bürokrácia
mentes beavatkozása számos esetben meg
előzte az intézeti alkalmazottak és az 
elítéltek súlyos konfrontációját, hogy az 
elítéltek panaszainak jó része helyben, 
türelmes beszélgetés után orvosolható volt. 
A tanácsok tehát egyeztető funkciót is 
ellátnak, de mint a miniszter kihangsú
lyozza, ez nem azt jelenti, hogy egyolda
lúan az elítéltek szószólóiként lépnek fel, 
hanem az egész intézet eredményes mű
ködését szem előtt tartva, ugyanilyen súly- 
lyal képviselik az intézeti alkalmazottak
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érdekeit is. Együttműködésük az intézet 
személyzetével szükségszerűen mellőzi a 
merev, formális vonásokat.

A tanácsok tagjait a törvény felhatal
mazza az intézet tevékenységéről való tel
jes körű tájékozódásra. Ennek keretében 
részleteiben is megismerkedhetnek az el
helyezés, a foglalkoztatás, a szakmai kép
zés, az anyagi és egészségügyi ellátás stb. 
kérdéseivel. Meghallgatják a személyi ál
lomány tagjainak észrevételeit, kívánsága
it, felkereshetik a fogvatartottakát zár
káikban, és ott velük ellenőrzés nélküli 
beszélgetést folytathatnak (164. §). A mi
niszteri rendelet továbbá kötelezi az in
tézet vezetőjét a tanács tagjai iratbete
kintési jogának biztosítására, valamint ar
ra, hogy rövid úton tájékoztassa a tanács 
elnökét mindazokról az intézeti esemé
nyekről, amelyek a nyilvánosság érdeklő
dését is felkelthetik (5. pont).

A tanácsot az elnök félévenként leg
alább két alkalommal köteles megbeszé
lésre összehívni, amelyre meghívható az 
intézet vezetője vagy más alkalmazottja, 
akitől a tanács igényelheti, hogy az intézet 
helyzetéről szóbeli tájékoztatást nyújtson. 
Az intézet vezetője is kezdeményezheti a 
tanács összehívását, ha annak alapos okát 
látja (IM. rend. 6. pont). A tanács fél
évenként részt vesz az intézet állományér
tekezletén, amelynek feladata a vélemény- 
csere és a kölcsönös tájékoztatás (IM. 
rend. 7. pont).

T itok tartás
A tanács tagjainak e széles körű tájé

kozottsága a Bv. Tv-ben szabályozott titok
tartási kötelezettségükkel párosul, amely 
valamennyi bizalmas természetű ügyre, 
különösen pedig azokra az információkra 
vonatkozik, amelyek az elítéltek szemé
lyével kapcsolatosak (165. §). Ez utóbbi 
alól kivételt képezhet az az eset, amikor 
az elítélt — ha az érdekében áll — feloldja 
saját ügyében a bizottság tagját titoktar
tási kötelezettsége alól. Az elítélt szemé
lyiségvédelmét szolgáló titoktartás termé
szetesen nem vonatkozik olyan esetekre,

amikor a bizottság tagja szökési kísérlet
ről vagy az intézet rendjét, biztonságát 
fenyegető eseményről szerez tudomást, sőt 
ilyenkor köteles felhívni az ületékesek fi
gyelmét a rendkívüli esemény bekövetke
zésének veszélyére.

A tanácsoknak rendszeres időközökben 
tájékoztatniuk kell.az Igazságügyi Minisz
térium büntetés-végrehajtási szekcióját. A 
minisztérium ezt elősegítendő a végrehaj
tás kérdéseiben eszmecseréket kezdemé
nyez. Ezt egészíti ki a tanácsoknak az a 
kötelezettsége, hogy évenként egy alka
lommal tevékenységükről, tapasztalataik
ról részletes írásbeli beszámolót küldenek 
a minisztérium illetékeseinek, amelyben 
javaslataikat is megfogalmazzák (IM. rend. 
8. pont).

Ö nkéntesek
A tanácsoknak az elítéltekről való gon

doskodása nem irányulhat minden egyes 
elítélt problémájának kezelésére, hanem 
elsősorban arra kell törekedniük, hogy az 
elítéltek társadalomba visszavezetése ér
dekében elősegítsék az intézetben dolgozó 
szakemberek és pártfogók kapcsolatának 
megteremtését. Ennek mentén fontos fel
adatuk az arra alkalmas önkéntes pártfo
gókat megnyerni és tevékenységük felté
teleit az intézeten belül és azon kívül 
megteremteni. A miniszter beszámolójából 
megtudjuk, hogy a tartományban mintegy 
300 társadalmi pártfogó tart kapcsolatot 
elítéltekkel, rajtuk kívül mintegy 600 fő 
önkéntes működik közre csoportfoglalko
zások, sportrendezvények és egyéb szaba
didő-tevékenységek szervezésében, vezeté
sében. A tanácsok nem csupán az önkén
tes-hálózat építésén fáradoznak, hanem 
szoros kapcsolatot tartanak fenn azokkal 
az állami szervekkel és hivatalokkal, vala
mint társadalmi szervezetekkel, amelyek
nek feladata a szabadultak felügyelete, 
ellenőrzése, támogatása. így — többek 
között — kooperálnak azokkal a szerve
zetekkel is, amelyek bűncselekmények sér
tettjeinek és kárvallottjainak képvisele
tében lépnek fel. A tanácsoknak ilyen
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transzmissziós szerepvállalása a zárt in
tézet és a külvilág között sikeresen hoz
zájárult az elmúlt évtizedekben a büntetés
végrehajtás problémáinak a társadalmi 
nyilvánosság elé tárásában. Következmé
nye a börtönöket övező hamis előítéletek 
szertefoszlása, s ezzel együtt a társadalmi 
tolerancia érzékelhető megnövekedése.

Az intézeti tanácsok tagjai megbíza
tásukat önként, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül látják el, a gyakorlatban azonban 
a feladatok végzéséhez szükséges ráfordí
tásaik (pl. közlekedési költségek) megté
rítésén kívül jövedelemkieséseiket is té
rítik, sőt a tartományi IM egy körrendeleté 
alapján a két óránál kevesebb ideig tartó 
tanácskozásokért 20 DM-t, az ennél hosz- 
szabbért 40 DM-t kap minden tanácstag.

Összegzésként megállapítható, hogy a 
tartományban átlagosan fogvatartott 7000

elítélt mellett tevékenykedő mintegy 100 
fő tanácstagot foglalkoztató grémiumok 
munkája — jelentősebb anyagi ráfordítá
sok nélkül — kiegyensúlyozó hatást gya
korol a börtönök szélsőséges megnyilvá
nulásokra hajlamos belső életére. Ugyan
akkor jól szolgálja a demokratikus jogál
lam törekvését, amely hangsúlyozza a tár
sadalom ellenőrző szerepének fontosságát.

Dr. Lőrincz József
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Korrekciós kongresszus 
Texasban

Az Egyesült Államok legnagyobb tag
államában, Texasban idén nyáron százhu
szonkettedik alkalommal rendezték meg 
az Amerikai Korrekciós Szervezet kong
resszusát. A San Antonióban tartott ren
dezvényen közel ötezer szakember vett 
részt. A külföldi büntetés-végrehajtást 
nyolc ország küldöttsége képviselte. Előző 
nyáron, a 120. konferencián dr. Tari Fe
renc, dr. Csordás Sándor és Kiss Csaba 
többirányú szakmai kapcsolatot épített ki, 
így a mostani résztvevők (dr. Estók József, 
Ruzsonyi Péter) már könnyebb helyzetben 
voltak.

A tanácskozás vezérlő gondolata, egy
ben a kongresszus címe az volt, hogy A 
beavatkozás: megosztott felelősség. Ezt
hangsúlyozta megnyitó beszédében Helen 
G. Corrothers, az American Correctional 
Association (ACA) elnöke is, amikor arról 
beszélt, hogy a csökkenő költségvetés el
lenére szembe kell nézni a büntetés-végre
hajtás növekvő szükségleteivel. A kong

resszus jó lehetőség arra, hogy az elkép
zelések közkinccsé váljanak, hiszen ez a 
világ legnagyobb fóruma, amelyet korrek
ciós szakemberek számára rendeznek.

Honorable William P. Barr, az USA 
igazságügy-minisztere garantálta a kor
mány támogatását és ígérte, a közelgő 
választások ellenére a büntető-igazságszol
gáltatás területén dolgozók munkája iránt 
megnyilvánuló figyelem sem szorul hát
térbe.

A kongresszus szervezői 328 előadót 
hívtak meg, a témákat tizennégy megha
tározó területre bontották, további négy 
alcsoportra osztva őket. A változatos és 
gazdag tematikából csak jelzésszerűen em
lítem, hogy az előadók érintették az állo
mány és a fogvatartottak képzését, a kábí
tószeresek és alkoholisták speciális keze
lését, a kisebbségek börtönön belüli hely
zetét, a társadalmi korrekció lehetőségeit, 
a nemzetek közötti együttműködés és fo
golycsere kérdéseit, a család, valamint a


