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Szom szédolás
Gondolatok az osztrák bv. jogról 

és büntetés-végrehajtásról
Európai integrációs törekvésünk és az ezzel szorosan összefüggő 
jogharmonizáció megteremtésén való munkálkodás közepette ér
demes Nyugat-Európára, közelebbről Ausztriára tekintenünk, 
hogy a büntetés-végrehajtást és a büntetés- végrehajtási jogot össze
hasonlíthassuk a magyarországival, és eldönthessük, mi az, ami az 
osztrák büntetés-végrehajtási jogból és gyakorlatból átvehető, al
kalmazható Magyarországon, és megállapíthassuk, melyek azok a 
területek, ahol a magyarországi szabályozás, illetve gyakorlat kor
szerűbb, követendőbb.

Erre az összehasonlításra lehetőséget 
ad a Győr-Moson-Sopron Megyei Fő
ügyészség és a Burgenlandi Tartományi 
Államügyészség közötti többéves kitűnő 
kapcsolat, az ennek keretében szervezett 
szakmai tanulmányút Eisenstadtba, 
illetve a Sopronkőhidai Fegyház és Bör
tönbe, valamint az Eisenstadti Büntetés
végrehajtási Intézet közötti kiváló napi 
munkakapcsolat.

Államügyészség, 
bv. bíróság

Ausztriában az államügyészség szere
pe a büntetés-végrehajtással kapcsolatban 
más, mint Magyarországon. Ausztriában 
például nincs havi ügyészi ellenőrzés a 
büntetés-végrehajtási intézetekben, ha
nem bizottság végzi ezt a felügyeletet.

Az ún. végrehajtási bizottság működé

sét a büntetés-végrehajtási törvény (Straf- 
vollzugsgesetzStVG) 18. §-a szabályozza. 
Eszerint minden tartományi székhelyen 
egy bizottságot kellett felállítani (Alsó- 
Ausztriában kettőt). A bizottság hét „bizal
m i” személyből áll, akik maguk közül 
évente elnököt és elnökhelyettest választa
nak. Bizalmi személynek csak az jelölhető, 
aki alkalmas arra is, hogy a büntető-bírósá
gon ülnökként vagy esküdtként közremű
ködjön. A hét személyből négyet-közülük 
az egyik kötelezően nő -  a tartományi fő
nök javaslata alapján a szövetségi igazság
ügyi minisztérium bíz meg. Kettő megbí
zására a szövetségi kereskedelmi és ipari, 
valamint a szociális minisztérium tehet ja
vaslatot. Egyet a szövetségi igazságügyi 
minisztérium közvetlenül delegál a bizott
ságba. Ez utóbbi az eisenstadti államü
gyészség vezetője, dr. Erich Wetier udvari 
tanácsos.
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A bizottság általában az első és máso
dik félévben tart egy-egy ellenőrzést, 
amelyről jegyzőkönyvet készítenek a szö
vetségi igazságügyi minisztérium részére, 
indokolt esetben indítványokat tesznek. 
Ezen felül a bizottság törvényben rögzített 
joga, hogy előzetes bejelentés nélkül, bár
mikor váratlanul tartson ellenőrzést. A 
gyakorlatban úgy zajlik az ellenőrzés, 
hogy a bizottság végigjárja a zárkákat, 
megkérdezi a fogvatartottakat a velük va
ló bánásmódról és a fogva tartás körülmé
nyeiről, továbbá arról, hogy biztosított-e 
jogaik gyakorlása, egyáltalán van-e vala
milyen problémájuk. Ezen felül megtekin
ti az intézeti munkahelyeket, ellenőrzi a 
fogva tartási okmányokat, és az őrzésbiz
tonság álla-potát.

Nyugati szakemberek és szakértők, 
köztük az eisenstadti államügyészség ve
zetőjének véleménye szerint is, a büntetés
végrehajtás felügyeletének magyarországi 
rendszere követendő, mert erőteljesebben 
szolgálja a törvényességi ellenőrzést, és az 
intézetek számára is megnyugtató, ha ha
vonta végez az ügyész ellenőrzést.

Az államügyészségnek a büntetés-vég
rehajtási bíróság előtti ügyekben van fon
tos szerepe. Eisenstadtban maga a vezető 
államügyész intézi a büntetés-végrehajtás
sal kapcsolatos teendőket.

Az államügyészség szerepének taglalá
sa előtt áttekintést kell adjunk a büntetés
végrehajtási bíróságról.

E bíróság hatáskörét a büntetés-végre
hajtási törvény 16. §-a szabályozza. Bün
tetés-végrehajtási bíróság valamennyi tar
tományi bíróságon működik, egyes bíró
ként, illetve három hivatásos bíróból álló 
tanácsban eljárva. A bv. törvény 16. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetek közül 
az 1-9. pontig felsorolt esetekben egyes

bíró dönt, míg a 12. pontban szabályozott 
esetben a bírói tanács, bizonyos feltéte
leknél. (A háromtagú bírói tanács persze 
nem azonos a felsőbb bíróság háromtagú 
szenátusával.)

A bv. törvény 16. § (2) bekezdése sze
rint az alábbi esetekben jár el és határoz a 
bv. bíróság (a felsorolás tartalmazza a hi
vatkozottjogszabályok szövegét is): 1. Az 
elítéltnek a büntetés-végrehajtás költségei
hez való hozzájárulásáról. 2. Az elítéltnél 
talált tisztázatlan tulajdonjogú pénz és 
tárgy állam javára ítéléséről, ugyanígy jár 
el a bv. bíróság, ha az elítélt azért rejti el a 
pénzt és a tárgyat, hogy az ne szál Ihasson az 
állam javára. 3. A szabadságvesztés-bünte
tés végrehajtásának félbeszakításáról (bf.), 
továbbá a bf. visszavonásáról, az intézeten 
kívü töltött idő büntetésbe való beszámítá
sáról, vagy e beszámítás mellőzéséről (ha a 
bv. bíróság megszünteti a bf-et, azonnal in
tézkedik az elítélt elővezetéséről, a bf. ak
kor nem számítható be a büntetés idejébe, 
ha az elítélt késve tért vissza az intézetbe, 
vagy a bv. bíróság visszavonta valamilyen 
oknál fogva a bf.-et, p l. magatartási szabály 
megsértése miatt). Magyarországon, mint 
ez ismert, a bf .-ről nem bíróság dönt, és a bf. 
nem számít be a büntetés időtartamába. To- 
vábbá arról, hogy az eltávozási (kimenő) 
időt vagy az intézeten kmöll eltöltött időt ne 
számítsák be a szabadságvesztés-büntetés 
idejébe (ebből következően ezek az időtar
tamok egyébként automatikusan beszámí
tanak). 4. A különleges zárkában való el
helyezésről, ha ennek az időtartama az egy 
hetet meghaladja, egyébként a különleges 
biztonsági zárkában való elhelyezést a pa
rancsnok rendeli el (Magyarországon 
„dühöngőnek” megfelelő ez a zárka, és 
ilyen hosszú ideig semmiképpen nem tart
ható ott a fogvatartott). 5. A megbilincse-
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lésről és a kényszerzubbony alkalmazásá
ról,valamint a biztonsági ráccsal ellátott 
ágyban való elhelyezésről, ha ennek időtar
tama a 48 órát meghaladja. 6. Az egyszerű 
és szigorított őrizet (nálunk magánelzárás) 
idejének a szabadságvesztés-büntetés ide
jébe való beszámításának mellőzéséről (a 
magánelzárás Ausztriában is fegyelmi 
büntetés, az intézetvezető négyheti magá
nelzárásra fenyíthet). 7. Az egyszerű és szi
gorított őrizet négy hét utáni fenntartásáról, 
ha az elítélt akarata ellenére történik, és ar
ról is dönt a bv. bíróság, mennyi ideig tart
son ez az őrizet. Hat hónapon túl az őrizet 
csak az elítélt kérésére tartható fenn, az in
tézet orvosának hozzájárulásával. 9. A 
büntetés-végrehajtás utólagos elhalasztá
sáról, amelyre akkor van szükség, ha a bün
tetés-végrehajtás megkezdése után az el
ítélt egészségi állapotában (betegség, sérü
lés, rokkantság, egyéb testi vagy szellemi 
gyengülés) vagy más körülményeiben (ter
hesség, szülés) jelentős változás állt be, (A 
8. 10. és 11. pontot hatályon kívül helyez
ték.) 12. A feltételes szabadságra bocsátás
ról és az azzal összefüggő egyéb rendelke
zésekről (pl. pártfogó felügyelet elrendelé
séről), a feltételes kedvezmény visszavo
násáról és arról, hogy a feltételes kedvez
mény eredményesen eltelt.

A 12. pontban szabályozott esetben a 
bv. bíróság akkor járel egyes bíróként, töb
bek között, ha a szabadságvesztés-bünteT 
tést első fokon a büntetőbíróság egyes bíró
ként szabta ki.

Ausztriában nincs végrehajtási foko
zat, mint Magyarországon. Ebből követke
zően a feltételes kedvezmény is egysége
sen, a törvény erejénél fogva, a szabadság
vesztés-büntetés 2/3 részének kitöltése 
után adható.

A feltételes kedvezmény megadására a

bv. intézet tesz előterjesztést a bv. bíróság
nak. A bíróság az előterjesztést állásfogla
lásra köteles megküldeni az ügyészségnek 
(Magyarországon a bv. bírónak ilyen köte
lezettsége nincs). Az államügyészség az 
előterjesztésről írásban állást foglal, és az 
ezzel kapcsolatos bv. bírósági meghallga
táson részt vehet. A meghallgatás a bírósá
gon történik (nálunk a bv. intézetben). A 
bv. törvény lehetőséget biztosít az elítélt
nek. hogy a szabadságvesztés-büntetés fe
le részének kitöltése után kérelmet intézzen 
a feltételes szabadságra bocsátásra. A ké
relmet az intézet véleményezi, és a bv. bí
rósághoz továbbítja. A bv. bíróság az elítélt 
kérelmét állásfoglalásra köteles az állam- 
ügyészségnek megküldeni. A bv. bíróság 
csak a bv. intézeti vélemény és az államü
gyészség állásfoglalásának birtokában, az 
elítélt meghallgatása után dönthet. A bv. 
bíróság határozata ellen jogorvoslati lehe
tőség van. A fellebbezést a felsőbb bíróság 
bírálja el.

Az osztrák büntetés-végrehajtási tör
vény feltételes szabadságra vonatkozó ren
delkezéséhez való igazodást jelzi nálunk a 
Btk. 47. §-ának módosítása, az 1997. évi 
LXXIII. törvény 1. §-a által. E módosítás 
következtében ugyanis bizonyos feltételek 
megléte esetén a büntetőbíróság ítéletében 
akként rendelkezhet, hogy az elítélt a bün
tetés fele részének kitöltése után feltételes 
szabadságra bocsátható.

A fogvatartottak jogai, 
jogorvoslati lehetőségek

Az osztrák fogvatartottak jogait, a jo
gok érvényesítését, illetve a jogorvoslati 
lehetőségeket a bv. törvény tartalmazza.

A fogvatartottakról ún. büntetés-végre
hajtási tervet készítenek, amely tartalmaz-
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za a fogvatartott önéletrajzát, a meghallga
tásáról felvett jegyzőkönyvet, a büntetés
végrehajtás formáját, a foglalkoztatást, a 
nevelői teendőket, az orvosi kezeléseket, a 
külvilággal való kapcsolattartás rendjét és 
az őrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

A törvény szerint a fogvatartottakkal 
való érintkezés során nyugodt, komoly, 
szilárd és igazságos bánásmódot kell alkal
mazni, őket önérzetükben és emberi méltó
ságukban nem lehet megsérteni. A jogor
voslati fórumrendszert a tartományi bíró
ságok mellett működő ún. bírósági bünte
tés-végrehajtási intézetek esetében a bv. 
törvény 11-13. §-a szabályozza. Eszerint 
elsőfokú büntetés-végrehajtási hatóság a 
bv. intézet vezetője. Másodfokú hatóság a 
bv. intézet helye szerinti büntetőügyekben 
eljáró elsőfokú bíróság elnöke, legfelsőbb 
(végső) büntetés-végrehajtási hatóság a 
szövetségi igazságügyi minisztérium.

A jogorvoslati fórumrendszer az ún. ál
talános és különleges büntetés- végrehajtá
si intézeteknél annyiban eltérő az előzőtől, 
hogy a rendszerből kimarad a bíróság elnö
ke, és a bv. intézet után közvetlenül a szö
vetségi igazságügyi minisztériumhoz lehet 
fordulni

A fogvatartotti jogok érvényesítésének 
sajátos fordulatát tartalmazza a büntetés
végrehajtási törvény 24. §-a. Amennyiben 
a fogvatartott a büntetés- végrehajtás célja
inak elérése érdekében a felügyelettel egy
üttműködik, vagy ezt a szándékát jelzi, 
érezteti, akkor az egyébként csak adható 
kedvezmények jogosultsággá válnak. Ilye
nek például a saját felsőruházat viselése, 
saját sporteszközök és sportruházat hasz
nálata.

A fogvatartott hetente egyszer jogosult 
fél órára látogatót fogadni, a látogatási idő 
hathetenként egy óra időtartamú.

A csomagküldést illetően Ausztriában 
sokkal szigorúbb előírások érvényesülnek, 
mint Magyarországon. Ennek hátterében 
az áll, hogy az osztrák bv. intézetekben 
egyre gyakoribb a kábítószer. A fogvatar- 
tottak negyedévente egy 3 kg-os csomagot 
kaphatnak, amelyet távollétükben is ki
nyithat és ellenőrizhet a felügyelet. A bv. 
törvény 91. § (3) bekezdése alapján az inté
zet vezetője megtilthatja egyes, vagy az 
összes fogvatartott számára a csomagfog
adást vagy -küldést. A tilalom bevezetésé
re hathavonta a szövetségi igazságügyi mi
nisztérium jóváhagyása szükséges. A el
ítéltek soros csomagjuk helyett pénzt is 
kaphatnak.

A fogvatartottak jogosultak a bv. inté
zeten belüli házasságkötésre.

Az elítéltek bérezése a civil életben ér
vényes, a piacgazdaság szempontjainak fi
gyelembevételével kötött kollektív szerző
dések alapján történik. A foglalkoztatott el
ítélteket bevonták a munkanélküli-segé
lyezés rendszerébe, illetve az önhibájukon 
kívül nem dolgozók is bevonásra kerültek, 
ez utóbbiak biztosítási díját az állam fizeti.

A fogvatartottak enyhébb végrehajtási 
rezsimbe helyezhetők. Az enyhébb végre
hajtási rezsim alatt állók intézeten kívül 
felügyelet nélkül dolgozhatnak, napköz
ben nyitott zárkaajtó mellett élnek, képzés, 
továbbképzés céljából elhagyhatják az in
tézetet. ambuláns egészségügyi szolgálta
tásokat vehetnek igénybe intézeten kívül, 
havonta 1-2 alkalommal szabadságra me
hetnek. kísérővel csoportos kimaradást 
kaphatnak. Az enyhébb végrehajtási re
zsimbe helyezésről a bv. intézet vezetője 
dönt. Ahogy korábban utaltam rá, az e 
kedvezmények által intézeten kívül töltött 
idő automatikusan beszámít a szabadság- 
vesztés idejébe, kivéve akkor, ha abv. bíró
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ság a beszámítást mellőzi. (A rendszer a 
magyarországi enyhébb végrehajtási sza
bályoknak felel meg.)

A szabaduló fogvatartottat jogairól és 
esetleges helytelen életvitelénekjogi követ
kezményeiről írásban és szóban ki kell ok
tatni. Az állam köteles a szabaduló fogva- 
tartott részére szabadulási segély formájá
ban ruházatot, hosszú utazás esetén élelme
zést biztosítani, valamint letéti pénzét a 
mindenkori létminimum egyhavi összegére 
kiegészíteni.

A fogvatartottak kérelmeket és pana
szokat terjeszthetnek elő, azonban ezt na
gyon szigorú rendben tehetik csak. A kérel
met csak saját nevében eljárva, sürgős eset
ben a legközelebb elérhető felügyeletnek 
továbbíthatja. Egyébként a kérelmeket csak 
előre meghatározott időpontokban, és csak 
az illetékes hivatalnoknak adhatja át, illetve 
szóban közölheti vele. (Nálunk a nevelőnek 
bármikor.)

A fogvatartottak minden, a jogaikat 
érintő döntés és utasítás, valamint a sze
mélyzet őket érintő viselkedése miatt pa
naszt tehetnek. Az orvosi kezelés módja el
len irányuló kérelmeket és panaszokat 
azonban csak a bv. hatóságok felett felügye
leti joggal rendelkező szerveknél lehet elő
terjeszteni (Bv. tv. 122. §). A kérelmekre és 
panaszokra nem kötelező a „visszatájékoz- 
tatás ”! Általános szabály, hogy a fogvatar- 
tott a panaszára okot adó esemény után 
„egyet alszik”. Ez annyit jelent, hogy pana
szát -  kivéve, ha a késlekedés veszéllyel jár 
-legkorábban egy nappal, illetve legkésőbb 
a 14. napon terjesztheti elő a panaszra okot 
adó esemény után, illetve attól számítva, 
hogy a döntést előtte kihirdették, vagy ré
szére a sérelmezett határozatot átadták. A 
panasznak nincs halasztó hatálya. Az inté
zetvezető, illetve a panasz által érintett bün

tetés-végrehajtási hatóság a panaszban ki
fogásolt büntetés-végrehajtási intézkedést 
-  ha a halasztás nem jár veszéllyel -  a pa
nasz elbírálásáig ideiglenesen felfüggeszt
heti. Több fogvatartott által közösen előter
jesztett panasz is lehetséges.

A panaszok elbírálásának rendjét a bv. 
törvény 121. §-a tartalmazza. A személyi 
állomány tagjai, illetve az ő utasításuk elle
ni panaszokat az intézetvezető bírálja el. Ha 
a panasz a tartományi bíróság mellett mű
ködő börtönök vezetője, vagy annak intéz
kedése ellen irányul, és a panasznak saját 
hatáskörében a vezető nem ad helyt, akkor 
a panasz elbírálása a felügyeletet ellátó fe
lettes hatóság, azaz a tartományi büntetőbí
róság elnökének hatáskörébe tartozik. Vég
ső soron a szövetségi igazságügyi miniszté
rium dönt.

A felettes büntetés-végrehajtási hatósá
gok döntései ellen csak akkor élhet jogor
voslati lehetőséggel a fogvatartott, ha a fe
gyelmi döntés olyan ügyben született, 
amelynek során a fegyelemsértést a bírósá
gok mellett működő börtön vezetője terhé
re követték el, vagy a fogvatartott panasza 
az ilyen intézet vezetője ellen irányul. Ezek
ben az esetekben a kérelmet, illetve panaszt 
a szövetségi igazságügyi minisztérium bí
ráljad .

A panaszhoz az intézetvezető rövid je
lentést csatol, kivéve, ha a panaszhoz mel
lékelt egyéb iratok, akták alapján a tényál
lás tisztázott. Az intézetvezető közli a pa
nasszal kapcsolatos döntését a panaszossal, 
kivéve, ha az őellene irányult, ilyenkor a he
lyettese jár el. Ki kell oktatni a panaszost 
jogorvoslati lehetőségeire. Haapanasztevő 
igényli, akkor a döntést írásban is kézbesí
teni kell.

Közvetett jogorvoslati lehetőséget 
nyújt a fogvatartott számára a büntetés-vég
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rehajtás társadalmi ellenőrzését ellátó, már 
említett büntetés-végrehajtási bizottság. 
Panaszaikkal a fogvatartottak az Alkot
mány- és Közigazgatási Bírósághoz is for
dulhatnak.

Kiemelendő, hogy a fogvatartottakra is 
kiterjed az Emberi Jogok Európai Egyez
ményének joghatálya, amely alapján az 
egyezményben szereplő alapvető szabad
ságjogaiknak a panaszjog keretében érvény 
szerezhetnek.

Az Eisenstadti 
Bv. Intézetben
Az Eisenstadti Bv. Intézet csupán har

minc éves, de ezalatt az egyébként is kor
szerű épületet egyszer már teljesen felújí
tották.

A bv. alkalmazottaknak komoly nehéz
séget jelent, hogy a fogvatartottak kb. 30 
százaléka 15 országból való, közöttük ál
landóan található magyar állampolgáris. A 
magyar állampolgárságú fogvatartottak fő
ként az embercsempészet köréből kerülnek 
ki.

A bv. intézetben további problémát je
lent a nyelvi, megértési nehézség, a vallás 
szerinti táplálkozás és az idegen kultúrák
hoz tartozókkal való bánásmód.

A fogva tartók és a fogvatartottak ará
nya 1:2,5, tehát egy alkalmazottra átlagban 
2,5 fogvatartott jut. Ez az arány magyar 
szemmel rendkívül kedvezőnek tűnik, hi
szen nálunk 5 fogvatartott jut egy alkalma
zottra, de az osztrák kollégák véleménye 
szerint a szakszerű munkavégzést ilyen 
arány mellett nem tudják garantálni. 
Egyébként egy elítélt napi átlagos költsége 
1000 ATS.

Az előzetesen letartóztatottak és a jog
erősen elítéltek 40 százalékát tudják foglal

koztatni az intézetben. Két különböző fog
lalkoztatási lehetőség van. Egyrészt az ún. 
költségvetésben (konyha, kertészet, laka
tos-, asztalosműhely), másrészt vállalko
zásban való foglalkoztatás. A vállalkozás 
nagyon ritka, és külön engedélyhez kötött. 
Eisenstadtban különböző irodai papírárut 
állítanak elő úgy, hogy a szükséges alap
anyagot egy külső vállalkozó szállítja, míg 
az intézet adja a munkaerőt és a munkahe
lyet. A bv. intézet alkalmazottainak lehető
ségük van arra, hogy a költségvetésnél na
gyon kedvező kondíciók mellett szolgálta
tásokat (autómosás, autószerelés, autó
fényezés, lakatosmunkák) igénybe vegye
nek.

A fogvatartottak munkadíjazását 1993 
óta kollektív szerződés alapján állapítják 
meg, öt fokozat szerint. így pl. a fémtömeg
cikkel foglalkozó segédmunkás, aki 
könnyű fizikai munkát végez, a civil élet
ben megállapított munkabér 60 százalékát, 
míg egy csoportvezető szakmunkás 90 szá
zalékát kapja. A bérfokozatok e két szélső
séges érték között he-lyezkednek el. A fog
vatartott a munkája után járó bruttó bevé
telből 75 százalékot ún. „rabtartásra”, más
fél százalékot munkanélküli biztosításra fi
zet be. A könnyű munkát végző segédmun
kás 10,6 ATS-t, a szakmunkás 16 ATS-t 
keres nettóban óránként. A nettó kereset 50 
százalékát kötelező tartalékképzésre for
dítják, a másik 50 százalékát letéti pénz
ként vásárlásra használhatják fel.

Eisenstadtban a törvényben meghatáro
zottak szerint történik a fogvatartottak diffe
renciálása. Eszerint van elkülönítő részleg 
(az ön- és közveszélyes fogvatartottak ré
szére néhány különlegesen kialakított zárkát 
tartanak fenn, amelyeket évente három
szor,négyszer vesznek igénybe), van alko- 
holelvonó-kúrát végrehajtó részleg és van
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metadonprogramot végrehajtó részleg (ezt a 
részleget néhány hónapja nyitották meg a 
drogfüggő fogvatartottak részére).

A fogvatartottakat alapvetően aszerint 
kell elkülöníteni, hogy első bűntényes, illet
ve gondatlan elkövető vagy visszaeső.

A szabadidőprogram összeállításával, 
megszervezésével ún. szabadidő-referens 
foglalkozik. A fogvatartottak részére gaz
dag könyv- és újságkínálatot nyújt a könyv
tár, több idegen nyelven is. Szeretném ki
emelni az Eisenstadti Bv. Intézet és a Sop
ronkőhidai Fegyház és Börtön közötti igen 
jó baráti kapcsolatot, amely abban is kifej
ezésre jut, hogy rendszeresen küldenek egy
másnak könyveket és újságokat. így tehát a 
fogvatartottak is profitálnak ebből a kapcso
latból.

A fogvatartottak kulturális és szociális 
gondozásában civil és vallási egyesületek is 
részt vesznek, akik rendszeres támogatás
ban részesülnek a szövetségi igazságügyi 
minisztériumtól és önkéntes adományozók
tól. Ezek az egyesületek pl. a fogvatartottak 
által készített dísztárgyakat, használati tár
gyakat karácsony előtt a város sétálóutcáján 
értékesítik, és a bevételt a fogvatartott letéti 
pénzéhez teszik.

Eisenstadtban az elítéltek kedvezmény
ként a saját felsőruházatukat viselhetik. 
Hozzátartozóik és más ismerőseik rendsze
resen látogathatják őket. A telefonálásnál 
szigorúbb szabályok érvényesülnek, mint 
Magyarországon. A törvényben ugyan 
megvan a telefonálás lehetősége, de jogerő
sen elítélt e jogával csak rendkívül fontos 
esetben élhet. Az előzetesen letartóztatottak 
pedig csak a vizsgálóbíró engedélyével tele
fonálhatnak.

Ausztriában létezik az ún. karácsonyi 
kegyelem, az Eisenstadti Bv. Intézetben ez a 
kegyelem évente kb. 20 fogvatartottat érint.

Az osztrák 
büntetés-végrehajtás 

áttekintése
A büntetéseket és intézkedéseket 29 

különböző büntetés-végrehajtási intézet
ben hajtják végre, amelyek funkcióik sze
rint a következőképpen csoportosíthatók:
1. A szabadságvesztés-büntetést 9 bünte
tés-végrehajtási intézetben hajtják végre 
(letöltőházak). Ezen belül férfiakat helyez
nek el Garstenben, Graz-Karlauban, Hir- 
tenbergben, Sonnberghen, Steinben, Su- 
benben, Wien-Simmeringhen. a fiatalkorú
akat Gerasdorfban, a nőket Schwarzau- 
ban. 2. Intézkedést három intézetben hajta
nak végre: Göllersdorfhan, Wien-Mitters- 
teigben, Wien-Favoritenben. 3. Elsőfokú 
bíróságok mellett működő börtönök (17 
ilyen intézet található az elsőfokú bírósá
gok székhelyén).

A bv. intézetekben külön részlegekben 
helyezik el az első bűntényeseket (bv. tör
vény 127. §), a gondatlan elkövetőket (bv. 
törvény 128. §)ésanorm ál büntetés-végre
hajtási rezsimre pszichológiai sajátossága
ik miatt alkalmatlan fogvatartottakat (bv. 
törvény 129. §).

A 2.pontban felsorolt bv. intézetek az 
alábbiak szerint szakosodtak: Göllersdorf- 
ban helyezik el a kóros elmeállapotú, be
számítási képességgel nem rendelkező el
követőket [Strafgesetzbuch StGB. 21. § 
(1) bek.]. Ebbe az intézetbe utalják azokat 
az elítélteket is, akik pszichiátriai kezelés
re szorulnak, ellátásukról szakorvosokból 
álló csoport gondoskodik. Wien-Mitterste- 
igben azokat a kóros elmeállapotú elköve
tőket, akik valamilyen szintű beszámítási 
képességgel rendelkeznek [Btk. 21. § (2) 
bek.], ezen felül a terápiára vállalkozó első
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sorban szexuális bűncselekményt elköve
tett fogvatartottakat, [Büntetés-végrehajtá
si tv. 158. § (2) bekezdés], Wien-Favoriten- 
ben az elvonókúrára szoruló kábítószer- és 
alkoholfüggő bűncselekményt elkövetett 
fogvatartottak közül azokat, akiknél re
mény mutatkozik az elvonókúra sikerére, 
[Btk. 22. § és Bv. tv. 68/A §], Sonnenberg- 
ben a különösen veszélyes visszaesőket 
helyezik el, (Btk. 23. §), Wien-Simmering- 
ben az enyhébb végrehajtási rezsimbe so
rolt fogvatartottakat.

A bv. intézetek szakmai és törvényessé
gi felügyeletét a szövetségi igazságügyi 
minisztérium látja el, azonban a 17 elsőfo
kú bíróság mellett működő börtön esetében 
a törvényességi felügyeletre a büntetőü
gyekben illetékes tartományi bíróság elnö
ke rendelkezik hatáskörrel.

Az igazságügyi tárca vezetői a bv. inté
zetek felügyeleti rendjében változtatást ter
veznek, úgyszintén a panaszok és kérelmek 
elbírálásának rendszerében is. A jelenlegi 
felsőbb bíróságok (négy ilyen van) székhe
lyén ún. „panasz-tribunálok” felállítását 
tervezik, amelyek bírákból és büntetés
végrehajtási gyakorlati szakemberekből 
állnának. Azokat a panaszügyeket bírálnák 
el, amelyek most a bv. felettes hatóságai
nak, tehát a bírósági elnöknek, valamint a 
szövetségi igazságügyi minisztériumnak a 
hatáskörébe tartoznak.

A büntetés-végrehajtási hivatalnokok 
alapkiképzésére büntetés-végrehajtási isko
laműködik Bécsben külső oktatási decentru- 
mokkal. Az oktatás a legmodernebb techni
kával, szaktanárok, valamint gyakorlati bv. 
szakemberek bevonásával folyik (pl. az isko
la alagsorában lövészeti mozi és lőtér műkö
dik). Az iskolában folyik a tisztek elméleti 
kiképzése is. A személyi állomány rendsze
res továbbképzését külön központokban

végzik, ahol évente rendezvényeken és sze
mináriumokon teszik lehetővé a személyi ál
lomány tudásszintjének és ismereteinek bő
vítését.

Az osztrák bv. intézetekben kb. 8000 fé
rőhely áll rendelkezésre. Ausztriában nincs 
külön „rabkórház”, hanem a polgári kórhá
zak kötelesek a bv. intézetek részére az őrzés 
és felügyelet ellátását biztosító részlegeket 
kialakítani. Az egész országban 70 ilyen fé
rőhelyet biztosítanak.

A fogvatartottakat szakképzett egyenru
hás állomány oktatja, és mestervizsgával 
rendelkező hivatalnokok vezetik a gyakorla
ti oktatást. Ebből következően a személyi 
(egyenruhás) állomány felvételi kritériumai 
között a magyartól eltérően nem az érettségi 
a követelmény, hanem a befejezett szakmai 
végzettség.

Végezetül az osztrák büntetés-végrehaj- 
tási intézetek aktuális problémáiról kell szól
ni. A hiányosságokra néhány, a közelmúlt
ban előfordult rendkívüli esemény -  mint pl. 
a göllersdorfi bv. intézetben, ahol egy elítélt 
brutális kegyetlenséggel meggyilkolta pszi
chológusnőjét, vagy a graz-karlaui bv. inté
zetben 1996-ban lezajlott túszszedés -  hívta 
fel a politikusok és a büntetés-végrehajtási 
szakemberek figyelmét. A bv. intézetek biz
tonsági rendszerét átfogó előkészületek után 
jelentős beruházásokkal korszerűsítették. 
Álláspontjuk szerint a biztonságosabb börtö
nök révén a közbiztonságot is óvni tudják.

A büntetés-végrehajtás rangját mutatja, 
hogy az osztrák alkotmányban rögzítették: 
az igazságszolgáltatás harmadik oszlopa a 
büntetés-végrehajtás, a bíróság és ügyészség IWffü

A bv. intézetek legfőbb biztonsági ■  
problémájaként korábban is és napjaink- I I  ] ■ ■  
bán is a kábítószer mutatkozott, illetve mu- IMII 
tatkozik. A bv. intézeteken belüli kábító-
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szer-probléma kézbentartása érdekében 
több intézkedést tettek. A kábítószerfüggő 
fogvatartottak önkéntesen, bizonyos kedv
ezmények fejében a kábítószer fogyasztá
sáról lemondanak, és rendszeres vizelet
vizsgálatnak vetik alá magukat. Jelenleg 
mintegy 220 fogvatartottat vontak be a ká
bítószert helyettestő ún. metadonprogram- 
ba. Ilyen programok ma már minden oszt
rák bv. intézetben működnek.

További nehézséget jelent az intézeten 
belüli erőszak, illetve az erre való hajlam 
növekedése , a szaporodó viselkedésbeli 
zavarok és más pszichológiai rendellenes
ségek gyakorisága az elítéltek körében. 
Nem hagyhatók figyelmen kívül azok a ne
hézségek sem, amelyek abból fakadnak, 
hogy a fogvatartottak között hihetetlenül 
magas a külföldiek aránya.

Gartner István—Oltyán István
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