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A svéd büntetésvégrehajtás 
sajátosságai

Ahol bűnözés van, ott küzdenek is ellene. íg y  van ez nálunk Magyarországon, 
és szerte a világon. Az egyik országról többet tudunk, a másikról kevesebbet. De 
sehol nem mutogatják szívesen a szennyest. A legellentmondásosabb információk 
a svéd büntetésvégrehajtásról érkeznek hozzánk. Ügy tűnik, a svédeket érdekli a 
magyar valóság, mert a büntetésvégrehajtás országos vezetője Magyarországon 
járván, 1983 tavaszán ellátogatott Pálhalmára, az ország legtöbb elítéltjét fogva 
tartó börtönbe.

Bo Martinson elmélyülten tanulmányozta a Pálhalmai Börtönben folyó kul
turális, nevelési munkát, az elítéltekkel történő foglalkozás formáinak és módsze
reinek gyakorlatát. Megtekintette a mélykúti elítélt nők elhelyezési körleteit, ét
kezési körülményeit, ruházati és egészségügyi ellátását, valamint a szabadidő el
töltésének szervezeti formáit. Nagy érdeklődéssel tanulmányozta a börtön belső 
életét meghatározó szolgálati rendet, a személyi állomány tagjainak és az elítél
teknek egymáshoz való viszonyát.

Érdeklődésének középpontjában szerepelt az elítéltek hasznos termelőmun
kával történő foglalkoztatása. Megtekintette szarvasmarhatelepeinket, a koo
perációs üzemeinkben folyó munkát, az elítéltek szakmai képzésének rendszerét. 
Érdeklődést tanúsított a fogvatartottak szakmai könyvekkel történő ellátása, 
általános iskolai és középiskolai tanulmányaik megszervezése, valamint a szak
mai tanfolyamok munkája iránt.

Látogatása befejezésével elismeréssel szólt tapasztalatairól, nagyra értékelte 
erőfeszítéseinket az elítéltek törvénytisztelő állampolgárrá formálása és tisztessé
ges életmódra történő nevelése terén.

Búcsúzáskor Bo Martinson meghívott Svédországba azzal a céllal, hogy ízelí
tőt adjon a svéd büntetésvégrehajtás szervezetéről, tevékenységéről, ahogy ő is 
ráláthatott Pálhalmán a magyar büntetésvégrehajtásra.

1984. március 26-a és március 31-e között került sor a svédországi látogatásra. 
A repülőtérről utunk nem a fővárosba, hanem, attól mintegy 100 km-re lévő vá
rosba —  Norrköpingbe —  vezetett. Útközben Bo Martinson —  aki nem katonai 
rendfokozatot visel hivatala élén, hanem vezérigazgatói címet —  elmondta, hogy 
a svéd kormány tíz-tizenkét esztendővel ezelőtt határozatot hozott, hogy az 
állami főhivatalok nagy részét a főváros környékére kell telepíteni a főváros 
zsúfoltságának enyhítése és a környező városok munkanélküli lakosainak foglal
koztatása miatt. így  került a Svéd Büntetésvégrehajtás Országos Központja 
Norrköpingbe.

Az Igazságügyminisztérium változatlanul a fővárosban maradt, de egyes 
részlegei —  köztük a Büntetés végrehajtás Országos Központja —  vidéki váro
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sokban székelnek. Norrköping egyébként több más országos hivatalt is befoga
dott, mert korábban a svéd textilipar központja volt.

A keleti országok ipara visszaszorította az európai textilipart és tömegessé 
tette a munkanélküliséget. Ennek enyhítésére született azon kormányintézkedés, 
hogy az országos főhivatalok egy része költözzön vidékre, és a státusokat töltsék 
fel a helyi lakosságból. Az idő igazolta a kormányhatározat helyességét, a kitele
pített országos irányító szervek kaderállománya az intézkedés nyomán nagymér
tékben stabilizálódott.

Szállodánkból a következő nap reggelén a büntetésvégrehajtás országos köz
pontjába mentünk, ahol Bo Martinson és egyik helyettese —  Sven Fischier fő
igazgató - meg több más munkatársa fogadott. Az udvariassági formákon túl
esve Bo Martinson megismertetett minket a svéd büntetésvégrehajtás szerveze
tével és működésével.

A svéd modell

A büntetésvégrehajtás irányítása és ellenőrzése Svédországban —  csakúgy, 
mint nálunk - az Igazságügyminisztérium hatáskörébe tartozik. A kormány elé 
vagy más főhivatal elé terjesztendő büntetésvégrehajtási kérdésben válaszadásra, 
intézkedesre az igazsagügy-miniszter illetékes. A büntetésvégrehajtás vezérigaz
gatóját az igazsagügy-miniszter véleményezésére —  a Minisztertanács nevezi 
ki, hat évre.

, ^ svéd büntetésvégrehajtás szervezeti tagozódása az intézmény tevékeny
ségét három fő csoportra bontja.

Befogadó és szabadító osztály

Hatáskörébe tartozik az elítéltek befogadása, elhelyezése, a nevelési célki
tűzések megvalósítasa és az elítéltek szabadítása. Az osztályon belül tudományos 
kutatócsoport dolgozik, melynek feladata az elítéltet ért hatások tanulmányozása, 
és ennek megfelelő nevelési módszer kialakítása.

Ügyintézési osztály

Ide tartozik az elítéltek nyilvántartása, okmányaik kezelése, a biztonság 
feltételeinek folyamatos vizsgálata, a technikai berendezések működésének 
ellenőrzése,^ az utógondozási munka nyilvántartása és szervezése, illetve a sza
baduló^ elítéltek munkaba állításának elősegítése. Az osztályon belül működik a 
termelési iroda, melynek szervezeti rendje hasonlít a magyar vállalatok szerve
zési formáihoz (nyersanyagot szerez be, azt feldolgozza saját üzemében, értéke
síti a készterméket, adózik stb.). A rabmunkával létrehozott éves termelési érték: 
120 millió korona.

Adminisztrációs osztály

Szorosan összefonódik a minisztérium személyzeti osztályával. A képzés, 
a továbbképzés szervezése, a büntetésvégrehajtási állomány számára speciális 
ismeretanyagok nyújtasa az egyik alapvető feladata. A személyzeti munka 
irányítása és ellenőrzése, a káderek beiskolázása és szolgálatba állítása —  figye
lembe^ véve a büntetésvégrehajtás vezetésének elvárásait —  a minisztériumi 
apparatus hatáskörébe tartozik. Az osztályon belül működik egy számítógépes 
csoport is. Az itt dolgozók komputeres megoldással az ország valamennyi elitéit
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jót nyilvántart jak, és néhány másodperc alatt rendelkezésre bocsátják a kívánt, 
illetve betáplált adatokat. A büntetési idő letelte után rrég ct évié őrzik roetí 
az adatokat.

A svéd büntetésvégrehajtás nem fegyveres testület. Az elítéltekkel foglal
kozó személyzet ruházata fekete nadrág, kék ing, fekete nyakkendő. Ez utóbbin 
a név alatt három jelzés van a szolgálati beosztás jelölésére.

Szökés esetén az elítélt elfogása nem a büntetésvégrehajtás feladata. 1983- 
ban 6 fő szökött meg a börtönökből. Egy elítéltet a bútorgyárban a kész bútorok 
közé rejtettek el társai, és a készáruszállítmánnyal együtt jutott ki a börtönből, 
kgy másik esetben az elítéltek kibontották a tetőszerkezetet és kiugrottak a 
kerítésen. Az egyik bokatörést szenvedett elítélt elárulta társait, és így a rendőri 
szervek néhány napon belül elfogták a szökevényeket.

lio  Martinson tajékoztatojaban elmondta, hogy jelenleg a börtönben 4000 
elítélt van. Ezen túlmenően 16 000 fő van feltételes módon szabadlábon. Különös 
gondot jelent a svéd büntetésvégrehajtás számára a külföldi állampolgárokkal 
való foglalkozás, mert a svéd törvények szerint az étkezést a vallási előírások 
szerint kell a börtönnek biztosítania. Az elítéltek 20% -a idegen állampolgár. 
(146 magyar szerepel a nyilvántartásban és ebből 16 fő tölti jelenleg szabadság
vesztés-büntetését.) A hatvanas évek elejétől kezdve a fiatalok körében igen dívik 
a kábítószer-élvezet. A hozzatartozókon keresztül a büntetésüket töltő elítéltek
hez is eljut a kábítószer a legfondorlatosabb módon.

Bo Martinson elmondta azt is, hogy a jelenlegi büntetés végrehajtás szerve
zeti keretei 1973-ban lettek kialakítva. A parlamenti pártok képviselői és az 
igazságügy-minisztérium tisztségviselői reformot készítettek elő, melynek az volt 
az alapgondolata, hogy a börtönön belüli életet össze kell hangolni a szabad élettel, 
a társadalom szociális és kulturális normáihoz a börtönnek is igazodnia kell. 
A reform 360 uj státuszt adott a büntetésvégrehajtásnak. Csökkent az elítéltek 
börtönön belüli létszama és növekedett —- megduplázódott —- a büntetésüket 
börtönön kívül töltők száma.

Svédországban 70 büntetésvégrehajtási intézet van. Ebből három viseli az 
állami fegyintézet címet. Itt helyezik el a legveszélyesebb elítélteket. .Az igazság- 
ügyminiszter hatáskörébe tartozik, hogy mely intézetek minősüljenek állami fegy
intézetnek, és melyek legyenek a helyi intézetek közé sorolva. Ezen túlmenően 
azt is az igazságügy-miniszter dönti el, hogy országos intézetek mely épületei 
legyenek nyitottak, zártak, illetve speciálisak. A speciális szárnyba azokat az 
elítélteket helyezik, akik agresszív módon szembekerülnek a börtön személyzeté- 
vel, valamint elítélttarsaikra nézve veszélyes magatartást tanúsítanak.

_ Befejezésül Bo Martinson a következő napra konzultációkat és börtönláto
gatást javasolt.

A Halli Fegyintézet

Ellátogattunk a Halli Fegyintézetbe, ahol 200 elítélt tölti büntetését. A sze
mélyi állomány létszama viszont 300 fő. A börtönhöz 270 hektár kertészet és egy 
faipari üzem tartozik. A börtönt 5 méter magas kőkerítés fogja körbe. Az épüle
tek és a munkahelyek között utak nincsenek, zöld pázsit fedi a térséget. Az el
ítéltek televíziókamerákkal ellátott föld alatti betonfolyosókon közlekednek kí
séret nélkül.

A zárkák egyszemélyesek, van bennük fürdőszoba, toalett. A  polcokon tu 
catnyi könyv, folyóirat. Színes televízió, hűtőszekrény valamennyi elítélt ren
delkezésére áll.



Aki nem akar dolgozni, az bent maradhat a zárkájában, noha a törvény 
munkakötelezettséget ír elő.

Az elítéltnek a középiskolát kötelezően be kell fejeznie, utána pedig fakulta
tív alapon főiskolai, egyetemi oktatásban vagy nyelvtanulási kurzuson vehet részt.

A börtön parancsnoka bölcsészettudományi egyetemet végzett. Az elítél
tekkel foglalkozó börtönszemélyzet érettségi után 10 hónapos speciális képzést 
kap, ahol pedagógiai, pszichológiai ismeretekre tesz szert.

Az elítéltek orvosi ellátását a környező egészségügyi szervektől kijáró szak
orvosok végzik. A börtönnek önálló egészségügyi középkáder részlege van.

Az elítéltek és a börtön személyzete egy asztalnál eszik, azonos konyháról 
készített ételt fogyaszt. Az élelmet a börtön személyzete tálalja fel a raboknak 
és az alkalmazottaknak egyaránt.

A börtönnek meg kell oldania a legkülönfélébb vallású elítéltek lelkipásztor
ellátását, és ki kell elégítenie az elítéltek rituális étkezési szokásait. így  például 
a mohamedánoknak nem adhatnak disznóhúst. Volt olyan elítélt, aki vallási 
ünnepén ragaszkodott ahhoz, hogy kecskét vághasson le a börtönudvaron. Erre 
meg is kapta az engedélyt. A kiadást pedig a költségvetési keret terhére írták.

Az elítélt elkülönítve tartható a közösségtől, amennyiben:
—  veszélyezteti a nemzet biztonságát, saját vagy társai testi épségét, vagy 

súlyos kárt okoz az intézet tulajdonában;
—  társait kábítószerhez juttatja vagy súlyosan bántalmazza őket, vagy 

durván megsérti az intézet rendjét.
Az a polgári személy, aki szeszes italt vagy kábítószert juttat be a börtönbe, 

pénzbüntetésre vagy (maximum) hathavi szabadságvesztésre ítélhető.
A börtön szabályzata előírja, hogy az elítéltek foglalkoztatásának az a célja, 

hogy lehetőséget nyújtson az elítélt képességének növelésére és a szabadulás 
után a polgári életbe történő beilleszkedésre. íg y  az elítéltek munkába állásuk 
előtt különböző munkaalkalmassági vizsgálatokon esnek át.

Az elítélteket alapvetően ipari munkával foglalkoztatják. Ez a gépipari ter
melés különböző formáiból, valamint különböző összeszerelési munkákból áll. 
Az ácsmunka magába foglalja az előregyártott házak, bútorok és csomagoló
eszközök összeszerelését is. Más ipari munka pedig ruházati és textilipari tevé
kenységre, bőripari termékek gyártására és irodai felszerelések bizonyos fajtáinak 
készítésére terjed ki. Három börtönben mosoda és tisztítóüzem működik, és 
lakossági szolgáltatást is végeznek.

A börtönüzemek körülbelül a rabok 55% -át foglalkoztatják. Nagyságukat 
illetően különbözőek, van ahol 8— 10 rabot, van ahol 100 rabot is képesek fog
lalkoztatni. Ez utóbbiakban végzett munka úgy van megszervezve, hogy lehető
leg megközelítse a külső élet munkaszervezési formáit.

A svéd börtönök évente megközelítően 11 000 embert fogadnak be, és 
ugyanennyit szabadítanak ki. A tizenévesektől a nyugdíjasokig, valamennyi élet
korcsoport képviselve van. Egyeseknek abszolút nincs semmiféle szociális prob
lémája, mások a társadalom kivetettjei. 10% -uk táppénzben, segélyben vagy 
nyugdíjban részesül.

A munkát gyakran olyan rabokkal kell végrehajtani, akik korábban soha 
nem dolgoztak. Ez a helyzet jelentős követelményeket támaszt az oktatókkal 
és a munkavezetőkkel szemben, ha a termelés folyamatában be akarják tartani 
a szállítási határidőket és a minőségi követelményeket. Igyekeznek a termelést 
automatizálni, hogy ellensúlyozzák a rabok munkában való tapasztalatlanságát 
és csökkentsék a képzésükhöz szükséges időt.

Az elítéltek által gyártott termékek igen változatosak. A gépipari termelés 
főként konyhaedény-tárolókra, raktári polcokra és telefon-alkatrészekre össz
pontosul. Az acélipari termelés acélból készült bútorokat, illetve bizonyos alkat-
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reszeket készít állami vállalatok részére. (Az egyik börtönben például útjelzőket 
gyártanak.) Három börtön teljes egészében előregyártott lakóházak és garázsok 
összeszerelésével foglalkozik. A börtöncellák berendezése és a zárt intézetek 
bútorzata szintén rabmunka eredménye.

Az üzemek különböző műhelyekkel rendelkeznek. Ezekben védőkesztyűket, 
védőzsákokat és borító anyagokat, raktári és szállítási konténereket stb. állítanak 
elő. Az irodai termékeket gyártó műhelyek plasztik és papírdossziékat, karton
tartókat, valamint más irodai tárgyakat készítenek. A kisebb műhelyekben 
összeszerelési munkát végeznek vagy csomagolással foglalkoznak, azonkívül b izo
nyos fajtájú kézműipari termékeket állítanak elő.

A  Büntetésvégrehajtási Törvény rendelkezéseinek megfelelően a börtönök
ben olyan munkabért fizetnek, amelyek figyelembe veszik az elítélt munkára for
dított erőfeszítéseit. Ennek során rögzített munkabért és darabbért egyaránt al
kalmaznak. A teljesen vagy részben munkaképtelen raboknak „táppénz”  form á
jában nyújtanak anyagi segítséget. Az elítéltek átlagbére óránként 3— 4 svéd 
korona. A külső bérek természetesen magasabbak, de a börtönön belüli bért nem 
terheli adó, tisztán megmarad az elítéltnek.

A nem országos jellegű intézetekbe azokat az elítélteket helyezik el, akiknek 
büntetési ideje egy évnél rövidebb. K ivételt képeznek azok, akik kábítószer-bűn
tettért, illetve csempészésért vannak elítélve, vagy akikről feltételezhető, hogy 
lehetőséget keresnek bűnözői tevékenységük folytatására szabadságvesztés-bün
tetésüket töltve is.

A 21 éven aluli elítélteket nem engedik idősebb bűnözők közelébe. Az el
ítélteket emberi méltóságukban nem sértik meg.

A börtön biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. Az elítéltek 
figyelemmel kísérhetik a külvilág eseményeit újságokon, rádión és televízión ke
resztül. A fizikai kondicionálás igényei is kielégítést nyernek.

Amikor egy elítélt szabadul vagy ideiglenesen szabadlábra helyezik, a börtön 
munkahelyhez juttatja és szállást biztosít neki.

Az elítélt és az ügyvéd levelezését nem ellenőrzik. Ha gyanú merül fel, 
hogy bizonyos postai küldemények tiltott dolgokat tartalmaznak, a küldemény 
átvizsgálásakor az elítéltnek jelen kell lennie. Az ellenőrzött levelek, illetőleg 
postai küldemények biztonsági okokból visszatarthatok.

A fogvatartott telefonon keresztül is érintkezhet a külvilággal. De ha fel
tételezhető, hogy veszélyezteti a börtön biztonságát, akkor a börtön személyzete 
megfoszthatja ettől a jogától.

Az elítéltek a börtön személyzetének külön engedélye nélkül gyűlést tart
hatnak, megbeszélhetik dolgaikat.

Ha az elítélt nő büntetésének megkezdésekor magával viszi gyermekét az 
intézetbe vagy gyermeket szül a börtönben, engedélyt kaphat arra, hogy a 
gyermek büntetésének egész időtartama alatt vele maradjon.

A svéd büntetésvégrehajtás vázlatszerű ábrázolásából is kitűnik, hogy más 
személyi, tárgyi és felfogásbeli feltételek között oldják meg a feladataikat, annak 
ellenére, hogy céljuk —  csakúgy, mint Magyarországon —  a reszocializáció. Ezt a 
törekvésüket fejezi ki az a módszer is, hogy a munkával történő foglalkoztatás 
formája és rendszere hasonlít a svéd társadalom termelési szerkezetéhez.

*
A megtekintett Halli börtön parancsnoka és munkatársai őszintén beszéltek 

azokról a nehézségekről, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük. Amikor a 
kábitószercsempészetről és az őket foglalkoztató egyéb bűncselekményekről be
széltek, ott volt a kérdés a levegőben: Vajon megfelel-e az általuk követett bűn-
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tetésvégrehajtási rendszer a visszaesés elleni küzdelemnek, vajon érvényesül-e 
kellően a börtön visszatartó hatása ?

Svédországban többpártrendszer van és a pártok különböző nézeteket valla
nak a bűnüldözésről, a büntetésvégrehajtásról. Mielőtt az Igazságügyminisztérium 
a büntetésvégrehajtás irányán változtat, ezeket a nézeteket össze kell hangolni.

A  svéd büntetésvégrehajtás folyamatosan szigorúbb lesz. A  börtön kényszer
hatásainak hiánya nem segíti kellőképpen a bűnözés elleni küzdelmet. Ez a fel
ismerés a bűnüldöző szervek részéről azt a következtetést vonta maga után, hogy 
az 1973-ban kialakított szervezeti keretek és módszerek revíziójának rövid időn 
belül be kell következnie.

A svéd politikai és társadalmi berendezkedés humanista szemléletmódjának 
megtartása mellett igen nehéz és bonyolult munkát kell végezniük a bűnüldöző 
szerveknek ahhoz, hogy a börtön visszatartó, bűnözéstől elrettentő hatása foko
zottabb mértékben érvényesüljön.

Tolnay Kálmán

55


