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Anaskin G. Z.: 
A büntetőjogi büntetés kiszabásának 
igazságossága

A tanulmány szerzőjének alapfeltevé
se az, hogy az ítélet hatékonyságának 
feltétele a büntetés igazságossága. E 
szempontból elemzi a büntetőjogi íté
let igazságosságának fogalmát, szem
ügyre veszi azokat a kritériumokat, 
amelyek lehetővé teszik a tettesre a 
büntetés igazságos mértékének kisza
bását, és vizsgálja az egyéniség figye
lembevételét a büntetés kiszabása so
rán, mint a büntetés igazságosságának 
fontos feltételét.

A szerző tanulmánya elején ismer
teti azokat a szovjet filozófiai, etikai 
és jogirodalmi nézeteket, melyek az 
igazságosságra vonatkoznak. Majd 
megállapítja, hogy az igazságosság 
nemcsak etikai, filozófiai kategória, 
hanem olyan jogi fogalom is, amely 
meghatározott társadalmi viszonyokat 
és ezeknek a viszonyoknak megfelelő 
viselkedési szabályokat, törvényeket, 
emberi tetteket és cselekedeteket szen
tesít. Az igazságosság a jogszabályok
ban és az ezeket a szabályokat alkalma
zó emberek tetteiben találja meg 
konkrét kifejeződését. A szovjet törvé
nyek megállapítják, hogy mindenkit, 
aki bűncselekményt követ el, igazsá
gos büntetéssel kell sújtani. A szerző 
azonban felteszi a kérdést, hogy mi
lyen büntetést kell igazságosnak tar
tani? A büntetés kiszabásánál az igaz
ságosság fogalma a törvényhozás hu
mánus szelleméből eredő künduló té
telül szolgál, amely áthatja a büntető
jogszabályok és alkalmazási gyakorla
tuk egész tartalmát. Ezáltal az igazsá

gosságot büntetőjogi alapelvként le
het vizsgálni.

A szerző a továbbiakban megálla
pítja, hogy a szovjet igazságszolgálta
tásban a törvényesség és a büntetés 
kiszabásának igazságossága rendszerint 
egybeesik.

A törvény a viselkedés elvont 
formában kifejezett általános szabá
lyait állapítja meg. Az igazságosság 
érdekében azonban a bíróság köteles 
mindenkor a bűnös egyéniségéhez il
leszkedő büntetést kiszabni.

A büntetés igazságosságának köve
telménye arra kötelezi a bíróságot, 
hogy az ügy tárgyalása során állapít
sa meg azokat a tényeket és körül
ményeket, amelyeknek jogi jelentő
sége van, amelyek segítséget nyújta
nak a személy és az általa elkövetett 
cselekmény teljesebb jellemzéséhez. 
A tettesre az igazságos büntetés ki
szabása nehéz bírói feladat. A szerző 
felteszi a kérdést, hogy van-e lehető
sége a bíróságnak arra, hogy minden 
ügyben elérje az igazságos büntetés 
kiszabását, rendelkezik-e ehhez meg
felelő mérleggel és pontos-e ez? 
Elutasítja azokat a nézeteket, amelyek 
szerint a büntetés igazságossága — a 
célszerű büntetéssel egyenlő. A bün
tetés kiszabásával kapcsolatos szubjek
tív mozzanatokkal kapcsolatban el
mondja, hogy ezeket a szocialista 
jogtudat határozza meg. Azok az 
adott ügy jogi és morális körülményei
nek elmélyült elemzésében gyökerez
nek. A büntetés igazságosságának kö
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vetelményétől való eltávolodás a túl
zottan enyhe, vagy túlzottan szigorú 
büntetésekben nyilvánul meg. A Szov
jetunióban folytatott empirikus vizs
gálat eredményei kim utatták, hogy 
az ítélkezési gyakorlatban a felettes 
bíróságok az igazságtalannak minősí
te tt ítéletek többségét túlzott szigoruk 
miatt változtatták meg. Az ítéletek 
közül az utóbbi 5 év alatt csupán 
17%-ot helyeztek hatályon kívül, azért 
mert az ítélet enyhe volt. Az ítéletek 
2/3-át, sőt egyes területeken 3/4-ét 
a büntetés csökkentése miatt változ
tatják meg.

A szerző a továbbiakban azokat 
a kritériumokat fejti ki, melyek lehe
tővé teszik a büntetés igazságos mér
tékének kiszabását. Ilyenek a Bünte
tőtörvény alapjainak útmutatásai: — a 
büntetés céljáról, — a büntetési ha
tárokról, — a cselekmény társadalmi 
veszélyességi fokának figyelembevé
teléről. Ezeket a követelményeket a 
szocialista jogtudathoz kell igazítani. 
A büntetés kiszabása igazságosságának 
egyik kritériumaként a szocialista jog
tudat szolgál. Anaskin tanulmányában 
ezen a helyen határozza meg a szo
cialista jogtudat fogalmát, a nyilvá
nosság és a közvélemény szerepét 
és helyes értelmezését. Ezt követően 
kifejti, hogy a büntetés igazságos ki
szabását nagymértékben előmozdítja 
a büntetés céljaira vonatkozó büntető
jogi normák helyes megértése. A bün
tetőjogi büntetés célját a Büntető
törvényhozás Alapjainak 20. cikkelye 
sorolja fel. Eszerint: — tartalmazza a 
szenvedések komplexumát, de a bün
tetés végcéljául nem tűzi ki a megtor
lást, a bosszút, az okozott rosszért 
kiérdemelt fizetséget. Humánus célo

kat követ: az elítélt átnevelését, illetve 
mind az elítélt, mind más személy 
által új bűncselekmények elkövetésé
nek megelőzését. Nem ért egyet 
azokkal a szerzőkkel, akik az igazsá
gosságot csupán a büntetés céljainak 
elérésére szolgáló eszköznek tekintik.

A szerző tanulmánya befejező gon
dolatkörében a büntetés individualizá- 
lásának kérdésével foglalkozik. Az 
egyéniség figyelembevétele a büntetés 
kiszabásánál a büntetés kiszabásának 
önálló elvét képezi, ugyanakkor kifeje
zi a szovjet büntetőjog szocialista 
humanizmusát. Azt a célt szolgálja, 
hogy az elkövetett cselekmény vala
mennyi körülményének, társadalmi 
veszélyességének, az enyhítő és súlyos
bító körülmények értékelése, a vádlott 
személyiségére vonatkozó adatoknak 
a figyelembevétele, az általa elköve
te tt bűncselekmény alapos tanulmá
nyozása alapján, későbbi viselkedését 
elemezve, a ráhatás olyan törvényben 
megállapított mértékét szabják ki, 
amely igazságos, de ugyanakkor a leg
hatékonyabban hozzájárulhat az illető 
megjavításához, átneveléséhez.

Végezetül a szerző javaslatot tesz 
arra, hogy a szocialista büntetőtörvény
könyv modelljének elméleti kidolgo
zása során, amelyet a Szovjetunióban 
a jogtudósok jelenleg kezdenek kidol
gozni, meg kellene vitatni azt a kér
dést, hogy ki kell-e egészíteni a bün
tetés célját és kiszabásának fő elveit 
meghatározó jogszabályokat azzal a 
rendelkezéssel, hogy a bűncselek
ményt elkövetett személy nemcsak 
a törvényben előírtaknak megfelelően 
és megalapozottan, hanem igazságosan 
is büntethető.

Dr. Kövér Ágnes
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