
A Szolnok megyében működő társadalmi bíróságok
munkájának néhány problémájáról

A VIII. kongresszus igen fontos célkitűzése, hogy tovább kell szilárdítani az állam-
hatalmat, s ugyanakkor tovább kell fejleszteni, szélesíteni a szocialista demokratiz-
must. A szocialista demokratizmus szélesítése, a tömegkapcsolatok bővítése széleseb-
ben megalapozza és megerősíti az államhatalmat. A fenti célkitűzést szolgálja az, ha
a dolgozók mind szélesebb körben vesznek részt az államhatalom gyakorlásában és
az államigazgatási teendőkben.

Ennek gyakorlatban történő igazolásaképpen utalni lehet az egész tanácsrend-
szerre, a tanácsok különböző céljainak megvalósítása végett létrehívott állandó bizott-
ságokra, a gyermekvédelmi operatív bizottságra, vagy a tanácsi szerveket támogató
lakóbizottságokra. A szakszervezetek is egyre szélesebb körben végzik az állami és
gazdasági élet irányítását. Igen jelentős volt a bíráskodás terén - a szocialista bíróság
működésének egyik fontos alapelveként - az ülnöki rendszer bevezetése. Ugyancsak
széleskörű lehetőséget biztosít a dolgozók bevonására a népi ellenőrzési rendszer ki-
alakítása, megvalósítása. Számottevő jelentőségű a dolgozóknak a munkaügyi és fegyel-
mi viták elintézésében való részvétele. Meg kell említeni még kulturális és oktatási
vonatkozásban a szülői munkaközösségeket, míg végül - de nem utolsó sorban -
a munkásőrséget és az önkéntes rendőri szervezetet.

Ezen fejlődési úton haladva vált szükségszerűvé egy olyan intézmény létrehoza-
tala, amely mind szélesebb körben, a büntetőjog adminisztratív eszközeitől eltérő mó-
don, a társadalmi nevelés és ráhatás különböző eszközeivel érje el azt, hogy az állam-
polgárok ne kövessenek el törvénysértéseket, ne kövessenek el bűntetteket.

Az államhatalom további erősítése és a dolgozóknak a közösség ügyeinek inté-
zésébe történő minél szélesebb körű bevonása szükségszerűen odavezetett, hogy létre
kellett hozni a társadalmi bíróságokat. Ez meg is történt, majd a későbbiek folyamán
ehhez további nagy segítséget jelentett a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1962. évi
24. sz. törvényerejű rendelete.

A tvr. 1. §-a következőkben szabja meg a társadalmi bíróságok feladatát: „Fel-
adatuk, hogy neveljék a dolgozókat a munka öntudatos, fegyelmezett végzésére, a tár-
sadalmi 'tulajdon védelmére, elősegítsék a dolgozók emberi méltóságának, továbbá
tulajdonának és egyéb jogainak kölcsönös tiszteletben tartását. Ezzel a társadalmi
bíróságok - a közösség véleményét közvetlenül kifejezésre juttatva - hozzájárulnak
a szocialista erkölcs további erősítéséhez."

A fentiekből folyóan választ kell adnunk arra, hogy a megyénkben már eddig is
működő társadalmi bíróságok hogyan dolgoznak, hogyan töltik be a tvr-ből reájuk
háruló igen szép és felelősségteljes feladatukat.

A jól működő bíróságok tapasztalatai azt igazolják, hogy a társadalmi bíróságok
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tagjai kellő érettséggel végezték munkájukat. Tárgyalási módszereik és döntéseik - az
esetek nagy részében - jóval nagyobb nevelő hatást gyakoroltak az érintett dolgo-
zókra és az egész kollektívára, mint a fegyelmi, vagy esetleg a rendes bírósági eljá-
rások is. A dolgozók is ilyen helyeken - egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a tár-
sadalmi bíróságok felé, szép számmal és igen aktívan vettek részt a tárgyalásokon.

Ezek közé tartozik és megfelelően működött a 7. sz. AKÖV, a Mezőgazdasági
Gépjavító Vállalat, TITÁSZ, az Élelmiszeripari Kiskereskedelmi Vállalat, a Cukor-
gyár, valamint a Vendéglátóipari Vállalat társadalmi bírósága.

A megvizsgált társadalmi bíróságoknál az ügyek természetét illetően az állapítható
meg, hogy leginkább italozás, munkamulasztás, rágalmazás, szabálysértések és kisebb
súlyú bűncselekmények eseteiben folytattak le tárgyalásokat. Megállapítható volt az is,
hogy a társadalmi bíróságok általában hatáskörükbe tartozó ügyeket bíráltak el, és nem
volt közöttük olyan ügy, amelyet bírósági, szabálysértési, vagy fegyelmi eljárás során
már elintéztek volna. Az ügyeket nagy részben az érkezéstől számított 15 napon belül
bírálják el, és általában betartják a tárgyalás lefolytatására vonatkozó eljárási sza-
bályokat, és a hozott határozatok többségében tartalmazzák a tvr-ben megszabott kel-
lékeket. A határozatok írásba foglalását is többnyire időben elvégzik, és ezekben
az érdekeltek panaszjogukra való kioktatása is megtörténik.

A lefolytatott társadalmi bírósági tárgyalások tapasztalatai azt bizonyítják, hogy
a nyilvánosság előtt történő felelősségre vonásnak rendkívüli nagy a nevelő hatása.
A már eddig szerzett tapasztalatok mutatják, hogy a felelősségrevonásuk ne nagy
nyilvánosság előtt történjen meg.

Igen fontos kérdést vet fel a társadalmi bíróságok tárgyalásainak nyilvánossága.
Ez mozgalmi természetű feladatot ró a szakszervezeti bizottságokra. Nekik kell gon-
doskodniok arról, hogy ezeken a tárgyalásokon a dolgozók minél nagyobb számban
vegyenek részt. Itt azonban mindig tekintettel kell lenni az eset körülményeire, a célul
tűzött nevelő hatás elérésére, stb. Ettől függ az, hogy az egész kollektívát, vagy egy
műhely dolgozóit, esetleg csak az érdekelt brigádot mozgósítják. Az ilyen differenciá-
lás - véleményem szerint - szükséges ahhoz, hogy a hallgatóság mindig teljes érdek-
lődéssel figyelje az ügyet, kellően aktív legyen, s hogy a szükségtelenül igénybe vett
dolgozók érdektelensége, vagy fásultsága ne rontsa a tárgyalás hangulatát, végső soron
a társadalmi bíróság tekintélyét.

Ezen fejlődésnek az elismerése mellett sem beszélhetünk teljes megnyugvással
arról, hogy ezek a társadalmi szervek a gyakorlatban - megyénkben - egyértelműen
be is töltenék szerepüket. Megállapítható ugyan, hogy a társadalmi bíróságok egész
területén bizonyos fokú előrehaladás van, de az eredményekkel megelégedve nem
lehetünk.

A megvizsgált fegyelmi ügyek alapján az volt megállapítható, hogy a vállalatok-
nál nagy számban indultak olyan fegyelmi ügyek, amelyek alkalmasak lettek volna
társadalmi bírósági tárgyalásra - azonban még sem kerültek oda. Szolnok városban
és járásban 370 fegyelmi ügy közül 87 lett volna alkalmas társadalmi bírósági tárgya-
lásra, míg Törökszentmiklós város, járásban megvizsgált 87 fegyelmi ügy nagy része
is alkalmas lett volna ilyen eljárásra, de csak 5 került oda.

Sajnos olyan vállalatok is vannak szép számmal, ahol lett volna alkalmas ügy
társadalmi bírósági tárgyalásra, de tárgyalás egyáltalán nem volt. Ilyen volt 16 helyen
is. Pl. Szolnok megyei Sütőipari Vállalat, Szolnoki TÜZÉP, Alföldi Kőolajfúrási
Üzem, Kunszentmártoni Téglagyár, Mezőtúri Állami Gazdaság, Mesterszállási Gép-
állomás, Jászberényi Aprítógépgyár, stb.

Azok a társadalmi bíróságok, amelyek ténylegesen működnek, általában csak
1-2 ügyet tárgyaltak. Több ügyet az alábbi vállalatoknál tárgyaltak le: Szolnok megyei
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Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 6, 7. sz. AKÖV 7, Szolnok és Vidéke Vend'ég-
látóipari Vállalat 4 ügyet.

Annak, hogy nem kerül, vagy kevés ügy kerül'társadalmi bíróság elé, oka jórész-
ben az, hogy a szakszervezeti bizottság nem vizsgálja az ügyeket, vajon alkalmasak-e
ilyen tárgyalásra, másrészt az illetékes vezetők sem kezdeményezik az ügyek társa-
dalmi bíróság elé való terjesztését, de sokszor nincs is meg a kellő összhang a válla-
latvezetők és a szakszervezeti bizottságok között, valamint kevés a bíróságok és az
ügyészségtől áttett ügyek száma is.

Hiányosságként kell megemlíteni egy néhány munkahely viszonylatában azt is,
hogy az üzemi párt és szakszervezeti bizottság nem volt kellően tisztában a társa-
dalmi bíróságok működéseinek politikai jelentőségével, működéseinek szabályaival.
Nem értették szükségességét és működésük fontosságát, aminek következményeként
nem is támogatták annak tevékenységét.

Előfordul olyan hiba is, hogy kevés gondot fordítanak a társadalmi bíróságok
sokoldalú népszerűsítésére, tevékenységük propagálására, határozataik ismertetésére.
Ez oka annak, hogy a tárgyalásaik nem eléggé látogatottak, hogy a dolgozók még
elvétve fordulnak sérelmük esetén igazságszolgáltatás végett a társadalmi bírósá-
gokhoz.

A társadalmi bíróságok negatív vonásainak nem kevésbé oka az, hogy több he-
lyen a társadalmi bírósági tagok rendszeres, szervezett oktatásban nem vesznek részt.
Ennek kapcsán ismét le kell szögeznünk azt, hogy a társadalmi bíróságok segítése,
támogatása nem merülhet ki abban, hogy a bíróság, vagy más erre hivatott állami
szerv vezetője, vagy dolgozója tárgyaláson megjelenik, hanem ezen túlmenően, fel-
tétlenül szükség van a rendszeres, szervezett, ún. szakmai oktatás további folytatására,
fejlesztésére is. Továbbra is megoldandó problémaként jelentkezik - véleményem sze-
rint - az, hogy a társadalmi bíróságok központi irányítása nem megoldott, a támoga-
tásukat ellátó különböző szervek tevékenysége nem kielégítő és nem megfelelően
koordinált.

Problémát jelent még az is, hogy több helyen a társadalmi bíróságok elnökeinek,
tagjainak hozzáállása és szemlélete sem kielégítő. Éppen ezért azoknál az üzemeknél,
ahol a társadalmi bíróságok eddig egyáltalán nem, vagy az általánosnál is rosszabbul
működtek, felül kellene vizsgálni személyi összetételüket, és szükség esetén gondos-
kodni kellene olyan, arra érdemes személyek megválasztásáról, akik nagyobb oda-
adással és helyes szemlélettel tudják a társadalmi bíróságok eredményes működését e-
egyben a dolgozók nevelését is biztosítani.

Javítani való van még egyes társadalmi bíróságok munkájának szakmai részét
illetően is. Előfordul pl. olyan jelenség, hogy határozathozatal helyett az igazgatónak
javasolták az érintett dolgozó írásbeli megrovásban való részesítését, holott ilyen bün-
tetést, az 1962. évi 24. sz. tvr. 20. § (2) bek. alapján a társadalmi bíróság is kiszab-
hatott volna. Tapasztalható volt az eljárásjogi szabályok megsértése. Egyes hozott
határozatok nem tartalmazták a jogorvoslati lehetőségekre való kioktatást. Továbbá
több jegyzőkönyvből nem derült ki, hogy a tanúkat a hamistanúzás következményeire
figyelmeztették. Egyes helyeken nem történik meg a határozat írásbafoglalása sem.
Előfordultak olyan esetek is, hogy az érkezett ügyeket nem tárgyalták le a 15 napos
határidőn belül.

A hiányosságok ellenére is azt állapíthatjuk meg, hogy a megyénkben levő társa-
dalmi bíróságok fejlődése a viszonylagos lassúbb ütem ellenére is jó irányú, betölti
azt a feladatot, amelyet eléjük tűztünk. Elmondhatjuk, hogy ahol gazdára és támoga-
tóra talált a társadalmi bíróság, ott a lehetőségekhez képest működött is és nem is
eredménytelenül. Természetesen tovább kell előrelépnünk, mégpedig gyorsabban, mint
ahogy az eddig történt. Ügy gondolom, hogy a teendőket az alábbiakban lehetne
- természetesen nagy vonalakban - összegezni.
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Pártbizottságainknak, pártszervezeteinknek az eddigieknél hatékonyabban kell
segíteni egyrészt a szakszervezeti bizottságok ilyenirányú munkáját, másrészt a társa-
dalmi bíróságok működését, hogy az eredményesebbé, hatékonyabbá válhasson. Első-
sorban a párttagok legyenek a társadalmi bíróságok népszerűsítői, azok céljainak, fel-
adatainak publikálói. Elő kell segíteniük a társadalmi bírósági tagok politikai felké-
szültségének fokozását, azoknak a pártoktatás keretében történő rendszeres tanulását.
Segítsék elő és biztosítsák is azt, hogy a társadalmi bíróságok időközönként beszá-
moljanak az őket megválasztó munkáskollektíváknak.

Igen helyes lenne az SZMT Elnöksége részéről - mint most is tette, a jövőben
is - megszervezni az SzB elnökök és a társadalmi bírósági elnökök szakmai tovább-
képzését is, melyen keresztül emelkedne tartalmi munkájuk színvonala. A társadalmi
bíróságok munkájában az eddigieknél még inkább előtérbe kell helyezni a nevelést,
a társadalmi ráhatást, a közvélemény formálását, a szocialista tudat, együttélés és
erkölcs fejlesztését. Rendszeressé kell tenni a dolgozók körében a társadalmi bírósá-
gok munkájának propagálását, elsősorban üzemi gyűléseken, üzemi lapokban és mind-
azon jó-lehetőségek igénybevételével, ami az adott körülmények között rendelkezésre
áll. Jól szolgálná a célt az is, ha mindazokat, akiknek a társadalmi'bíróságok muh-
kájának megjavításában feladata van, megyei vagy járási szinten tanácskozásra hív-
nánk össze a további ^eendők megbeszélése végett.

Végül, de nem utolsó sorban spk segítséget tudnak nyújtani a már meglévő tár-
sadalmi bíróságainknak az ügyészségek, bíróságok, ügyvédi munkaközösségek dolgo-
zói, valamint az érintett munkahelyek jogtanácsosai is. E kérdéssel behatóbban kell
a jövőben foglalkoznia a Jogászszövetség megyei szervezeteinek, ahol a társadalmi
munka eszközeivel és módszerein keresztül lehet segíteni ezt az igen fontos munkát.

Dr. Sebők György
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