
Egyedülálló mű
(Ú j büntetés-végrehajtási tankönyv Németországban)x

Az 1992 első felében megjelent bünte
tés-végrehajtásról íródott tankönyvet Né
metországban a szakmai megítélés leg
jobbnak és a legalaposabbnak tekinti és 
egyaránt jelentősnek a büntetés-végrehaj
tásra vonatkozó oktatás, tudomány és gya
korlat szemszögéből. Az ez évben negyedik 
kiadásként közzétett könyvet egyedülálló 
műnek, a büntetés-végrehajtás területén 
igazi tárháznak, kincsesbányának minősí
tik a kötetről megjelenő méltatások. A 
tankönyv először 1974-ben jelent meg az
zal az igénnyel, hogy a büntetés-végre
hajtás alapjaiba, alapfogalmaiba vezesse 
be az olvasót szisztematikus áttekintés 
formájában. Nem jogi kommentárt akar
tak írni a szerzők.

Az első kiadású kötetnek még négy 
szerzője volt, ezt követően, a második 
kiadástól kezdődően már három egyetemi 
professzor maradt szerzőként, nevezetesen 
dr. Günther Kaiser Freiburgból, dr. Hans- 
Jürgen Kemer Tübingenből és dr. Heinz 
Schöch Göttingenből. Az említett pro
fesszorok elismerten nagy „nevek” a bű
nügyi szakterületen, s egyben ez a tény 
azt is mutatja, hogy Németországban, de 
a nyugati országok legtöbbjében is bünte
tés-végrehajtási joggal foglalkozni ugyan
olyan rangú feladat, mint például bünte
tőjoggal vagy eljárási joggal avagy krimi
nológiával.

A jelenlegi új kiadás lényegében követi 
az eddigi megoldásokat az anyag felépí
tését és rendszerét illetően. A tankönyv 
négy részből áll. Az első rész a bünte
tés-végrehajtás fogalmát, fejlődését és cél
ját követi nyomon. A második rész a 
büntetés-végrehajtás jogi feldolgozását 
tartalmazza. Ebben a részben kerülnek
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tárgyalásra a büntetés-végrehajtás általá
nos alapelvei, a végrehajtással kapcsolatos 
speciális jogok és kötelezettségek, a mun
káltatás problémaköre, a külvilággal való 
kapcsolattartás kérdései, a biztonság és a 
rend témája. A harmadik rész a bünte
tés-végrehajtás rendszerét és szervezetét 
dolgozza fel, ideértve a különböző intézeti 
típusok bemutatását, a végrehajtási sze
mélyzet és a fogvatartottak kapcsolatát. 
A negyedik rész a büntetés-végrehajtás 
mint eljárás címet viseli.

Az előző kiadásokhoz képest különösen 
a fogvatartottak jogai és kötelezettségei, 
az európai kezdeményezések, a nemzetkö
zi dimenziók felvázolása kapott nagyobb 
hangsúlyt. Természetesen a kötet súly
pontját, a terjedelem legnagyobb részét a 
németországi jogi és valóságos helyzet 
elemzése teszi ki, de az első részben helyet 
kap a külföldi országok büntetés-végre
hajtási viszonyainak bemutatása is, Kaiser 
professzor részéről. Három helyen szerepel 
a magyarországi büntetés-végrehajtás lé
nyegi ismertetése. A külföldi országok 
büntetés-végrehajtási jogának alapjai, for
rásai körében Kaiser professzor tárgyila
gosan ír a magyar jogi normákról, amelyek 
a hazai büntetés-végrehajtást szabályoz
zák. A szabadságvesztés-büntetés három 
végrehajtási fokozatának ítéleti meghatá
rozását a korábbi kedvezőtlen történelmi 
tapasztalatokkal és így a törvényesség fo
kozott biztosításának az igényével hozza 
összefüggésbe. Megállapítja továbbá, hogy 
jóllehet a büntetés-végrehajtási jog önál
lósága a magyar szakirodalomban a het
venes évek óta elismert, azonban a jog
források különböző területei változatlanul 
ellentmondásosak, a fogvatartottak jogi 
garanciáinak korlátozott kialakítása alap
pal kritizálható. Szól a hazai reformtörek
vésekről, a büntetés-végrehajtási jog újra-
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kodifikálásának az igényéről és a bv. bíró 
feladatkörének további kiépítésére irányu
ló elképzelésekről (52—53. old.). Megál
lapítja továbbá Kaiser professzor, hogy a 
kelet-európai országok között hazánk 
szankcionálási stílusa áll legközelebb a 
nyugat-európai országokéhoz (73. old.).

A büntetés-végrehajtás további huma
nizálásának akadályát képezi szerinte a 
magyarországi végrehajtási intézetek túl
zsúfoltsága. Figyelemre méltó a fogvatar- 
totti ráta csökkenése, de megítélése szerint 
ez nem csupán a megváltozott büntetés
kiszabási gyakorlatra vezethető vissza, ha
nem mindenekelőtt az amnesztiák hatá
sának tudható be. A csökkent fogvatartotti 
ráta azonban még mindig a legmagasabbak 
közé tartozik Európában. Ezt a magas 
rátát összefüggésbe hozza azzal a válto
zatlanul érvényesülő gyakorlattal, hogy bí
róságaink végrehajtandó szabadságvesztést 
széles körben alkalmaznak és viszonylag 
csekély a felfüggesztett szabadságvesztés 
büntetéskiszabási aránya (120. old.).

A németországi büntetés-végrehajtás 
helyzetét elemezve arra a megállapításra 
jut Kaiser professzor, hogy az utóbbi évek
ben a büntetőjogi rendszer és a büntetés- 
végrehajtás is megújult. A nyitott és a 
könnyítéseket lehetővé tévő büntetés-vég
rehajtás jelentősége megnőtt, a fogvatar- 
tottak jogvédelme differenciáltabbá vált.

Ugyanakkor stagnálás is megfigyelhető, ez 
mindenekelőtt a fogvatartottak munkájá
nak díjazásában és társadalombiztosítá
sában nyilvánul meg. Nagyobb problémák 
jelentkeztek az új (keleti) tartományok
ban. Ott először is szervezeti és pénzügyi 
feladatokat kell megoldani. Új feladatokat 
ad a megváltozott fogvatartotti struktúra 
is, a reformok sorsát befolyásolja a kül
földi, a kábítószer-függő, a terrorista és 
más erőszakos fogvatartottak növekvő ará
nya. A németek a saját fogvatartotti rá
tájukat is viszonylag magasnak minősítik, 
ez egyébként 1988-ban 84,9-t jelentett és 
52 076 volt a fogvatartottak abszolút szá
ma. Természetesen lehetetlen feladat lenne 
ennek a tiszta terjedelmét tekintve 570 
oldalnyi kötetnek akár a vázlatos ismer
tetése is ebben a recenzióban, célom mind
össze a figyelemfelhívás lehet erre a kitűnő 
tankönyvre (amelynek egyébként csak az 
irodalomjegyzéke az 570 oldalon túlme
nően 65 sűrű és apróbetűs oldal), azzal 
a zárógondolattal, hogy a kötet szerzői 
szerint a büntetés-végrehajtás további fej
lődését egy szociális jogállamban a keze
lési-nevelési végrehajtás feladata és köve
telménye kell hogy meghatározza a jövő
ben is.
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