
KITEKINTÉS

Néhány szó 
a szovjet büntetésvégrehajtásról

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a magyar büntetésvégrehajtás 
delegációjának tagjaként 1984. június 4—8-a között tanulmányozhattam (Dr. Ki- 
szely Pál ezredes és Kovács Géza őrnagy társaságában) a szovjet büntetésvégre
hajtást, a szovjet büntetésvégrehajtási vezetők képzési rendszerét. Borisz Ivano- 
vics Konovalov altábornagy a Szovjetunió Belügyminisztériumának főcsoportfő
nöke tájékoztatott bennünket eredményeikről, gondjaikról és azokról az elképze
lésekről, amelyeket meg kell oldaniuk a párt- és az állami határozatok alapján.

Az 1977-ben hatályba lépett új büntetésvégrehajtási jogszabályok alapján 
kevésbé súlyos bűncselekmények esetén nem a szabadságvesztés-büntetést tart
ják a legcélravezetőbbnek. Azt tapasztalták, hogy a rövid időtartamú szabadság- 
vesztés az átnevelés, valamint a visszatartó hatás tekintetében általában nem hoz
ta meg a kívánt eredményt. Ezért alkalmazzák a három évig terjedő szabadság- 
vesztéssel fenyegetett bűnelkövetők esetében a meghatározott munkahelyen le
töltendő javító-nevelő munkát. Az elítéltek a kijelölt munkahelyen — például 
népgazdaságilag fontos építkezéseken — dolgoznak, civil ruhában járnak, csa
ládjukat magukkal vihetik, önálló háztartást vezethetnek.

Konovalov elvtárs elmondta, hogy a Szovjetunióban is nehézséget jelent a 
visszaesők átnevelése. A büntetésvégrehajtási rezsimet illetően közölte, hogy a 
fokozatok között határozottabb differenciálást valósítottak meg és szigorították 
őket. A súlyosabb bűnelkövetők, veszélyességi fokuktól függően munkatelepe
ken, úgynevezett kolóniákon és börtönben, a fiatalkorúak pedig nevelőtelepeken 
töltik büntetésüket. A kolóniáknak négy (általános, szigorított, szigorú és külön
leges) fokozatuk van. Emellett működnek az átmeneti telepek mint a szovjet bün
tetésvégrehajtás új jogintézményei. Ezek alapvetően nem térnek el a magyar át
meneti intézettől.

A nők és fiatalkorúak számára a kolóniákon csak két (általános és szigorú) 
fokozat van. A börtönben azok töltik büntetésüket, akik különösen súlyos bűn- i 
cselekményt követtek el, vagy veszélyes visszaesők, vagy azok, akiket a kolóniák
ból fegyelmezetlen magatartásuk miatt fegyelmileg helyeztek át. A fokozatok kö
zötti differenciálás kiszélesítésével párhuzamosan a visszaesőknél és a többszörö
sen visszaesőknél az életrend megszigorítása mellett kialakították a fegyelmező
részleget, a szigorított őrizeteseknél pedig a szigorúbb rezsimet. Az elítélt maga
tartásától függően az intézet parancsnokának is joga van őt fokozaton belül 
szigorúbb környezetbe helyezni.

Differenciált az őrzés is. A veszélyesebb elítélteket szigorúbban őrzik, náluk 
az őrzésbiztonsági berendezés infrariasztóból és elektromos jelzőrendszer
ből áll.
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Kedvező a nevelői apparátus létszáma és iskolázottsága, habár 80—100 el
ítéltre ju t egy nevelő. A nevelőknek tiszthelyettes segédnevelők, általános iskolai 
pedagógusok, szakoktatók, művezetők segítenek. A politikai felvilágosítás mel
lett széleskörűen igénybe veszik a tömegkommunikációs eszközöket. Az elítéltek 
olvashatnak újságot, nézhetnek televíziót, részt vehetnek filmvetítéseken és egyéb 
kulturális foglalkozásokon.

A szovjet büntetésvégrehajtás igen nagy súlyt helyez a munkáltatásra. 
A munkát a nevelés egyik legfontosabb eszközének tartják. Ezért igyekeznek a 
fogvatartottakat a közösségért végzett hasznos termelőtevékenység irányába be
folyásolni. A munkáltatás fő formája az ipari termelés. Az elítéltek 75%-át a bün
tetésvégrehajtás vállalatai, 25%-át pedig külső vállalatok foglalkoztatják. Az 
utóbbi években — részben a Magyarországon szerzett pozitív tapasztalatok alap
ján — kibővítették a mezőgazdasági munkáltatás lehetőségeit.

Utunk során a Litván SZSZK-ban találkoztunk Mihajlov Vasziljevics Gra- 
csukaszov vezérőrnaggyal, a köztársaság miniszterhelyettesével. Kiderült, hogy a 
Litván SZSZK-ban jobb a bűnözés helyzete, mint a többi köztársaságban, mégis 
fontos feladatnak tartják a bűnmegelőzést, s bevonják ebbe a munkába a külön
böző társadalmi szerveket is. Az elítéltek itt különböző vasipari termékeket, 
elektromos berendezéseket és alkatrészeket, bútort és egyéb faipari termékeket 
gyártanak. Részt vesznek a lakásépítési gondok megoldásában is.

Érdekességként megemlítem, hogy a házassági kötelékben levő elítélt fél
évenként úgy fogadhatja a feleségét, hogy három napig együtt lehet vele, külön, 
egy erre a célra kialakított szobában. A köztársaságban két börtönt látogattunk 
meg. Azt tapasztaltuk, hogy a büntetésvégrehajtási munka tárgyi, technikai felté
telei magas színvonalon biztosítottak. Szembetűnő volt, hogy az elítéltek elhelye
zésére az épületeknek csak egyharm adát használják fel, a többi épület oktatási, 
kulturális és sportcélokat szolgál. A körletek tágasak, tiszták, egészségesek, vilá
gosak.

A körletben 15— 100 főből álló nevelési és munkáltatási csoportokat hoztak 
létre. Ezek jól elkülönítetten dolgoznak. A nevelési csoportokhoz szakképzett ne
velők és belső őrök tartoznak. Abban az intézetben, ahol jártunk, például egy 
60—70 fős csoporthoz 4-5 nevelőtiszt és 15 őr tartozik. Következetesen töreked
nek annak az elvnek a megvalósítására, hogy a kolóniákban minden és mindenki 
a nevelést segítse. A csoportparancsnok nevelőnek beosztottja a termelésért fele
lős nevelő. Bármilyen elfoglaltsága van a csoportnak (például ha az üzemben 
dolgozik), egy nevelőnek mindig a csoporttal kell lennie.

A zárkában csak ágyak, székek és (az elítéltek tisztálkodási szereinek elhe
lyezésére szolgáló) kis méretű szekrények vannak. Egyéb tárgyaikat és ruháikat 
az elítéltek külön helyezik el, így a zárkák biztonság szempontjából is jól átte
kinthetőek.

A fegyelmezőrészlegbe utaltak számára négy személyt befogadó zárkákat 
alakítottak ki. A fekvőhelyek itt felhajthatok a falra, az asztal és az ülőkék pedig 
a padozathoz vannak rögzítve. A zárkákban más nincsen. Szükség szerint ezeket 
a zárkákat egyszemélyes fegyelmi zárkának is használják.

A biztonsági kérdésekre nagy gondot fordítanak a kolóniákon. Az őrpa
rancsnoki irodát például oly módon helyezték el, hogy az őrparancsnok szemé
lyesen is ellenőrizni tudja az elítéltek mozgását. Az útvonalak drótkerítéssel van
nak elválasztva egymástól, hogy az egyes nevelési csoportok ne érintkezhessenek 
közvetlenül. Természetesen ez az elítéltek számára kényszerhaladási irányt jelent. 
Az őrparancsnoki blokk földszinti részében kialakított technikai blokkból nyitják 
a zsilipéit átjárókat. A kolónia külső őrzési rendszere sajátos. A szökést megaka
dályozó hagyományos rendszer mellett — kőfal, drótkerítés — megtalálható az

56



elektromos jelzőrendszer, az infratechnikával kombinált riasztó és külső palánk. 
A technikai és műszaki építmények kialakítása 15—20 méteres sávot vett igény
be.

A külső őrzés rendszerébe épül be a járőrszolgálat és a szolgálati kutya. 
A kolónia sajátosságához tartozik, hogy a külső őrzést nem a büntetésvégrehajtá
si testülethez tartozó őri állomány látja el, hanem a belügyminisztériumhoz tarto
zó külső karhatalmi egységek sorkatonai állományú tagjai. Ők végzik el ugyanak
kor a szállításos előállítás őri feladatait is. Az 500-600 főt fogva tartó kolónia őri 
létszáma 100—120 fő.

Vilniusban a köztársaság fővárosában némi tapasztalatot szereztünk a fiatal
korúak börtönében is, ahol 14—18 éves elítéltek élnek. A nevelés, őrzés és mun
káltatás szigorú rezsimen belül történik. Egy nevelési csoportba 15 fiatalkorú tar
tozik, akiknek tevékenységét egy nevelőtiszt irányítja. Az intézeten belül általá
nos iskolai, szakközépiskolai oktatás, valamint szervezett testnevelés folyik. 
A fiatalkorúakkal szembeni fegyverhasználat szabályai megegyeznek a magyar 
szabályokkal. Az elítéltek munkaideje 16 éves korig napi 4, 18 éves korig napi 6 
óra.

M űködik a köztársaságban egy minden tekintetben jól felszerelt, céljának 
megfelelő építészeti tulajdonsággal rendelkező alkoholelvonó intézet, amelyben 
a bíróságok által beutaltakat gyógyítják. A kényszergyógykezeltek hét hónaptól 
két évig terjedően tartózkodnak az intézetben. Szembetűnő az orvosi műszerek 
magas színvonala és az, hogy a beutaltnak sem a munkaviszonya, sem a szakszer
vezeti tagsága nem szünetel a bent eltöltött idő alatt.

Tapasztaltuk azt is, hogy milyen személyi és tárgyi feltételek közepette törté
nik a büntetésvégrehajtási vezetők továbbképzése. Domogyedovóban megtudtuk, 
hogy a BM Központi Továbbképző Intézet 1972-ben alakult. Jelenleg 7 tanszék

Balról dr. Kiszely Pál ezredes, jobbról Borisz Ivanovics Konovalov altábornagy,
a tárgyaló felek vezetői
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működik, s van saját nyomdájuk is. Kéthónapos tanfolyam keretében itt képzik 
tovább ötévenként a büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokait és parancsnok
helyetteseit, a büntetésvégrehajtási vállalatok igazgatóit és a bv-kórházak vezető
it. Amikor ott voltunk, bolgár, mongol és vietnami büntetésvégrehajtási vezetők 
is részt vettek a tanfolyamon.

A tanári kar létszáma 60 fő. M indannyian kiváló gyakorlati szakemberek, és 
közel 50 százalékuk tudományos fokozattal rendelkezik. Az oktatásba miniszté
riumi vezetőket és más külső szakembereket is bevonnak. A továbbképzés célja, 
hogy a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeivel ismertesse meg a hallga
tókat, ehhez a feltételek magas színvonalon biztosítottak. Az intézeti kabinetek 
korszerű oktatástechnikai eszközök (televízió, videórendszer, külön számítás- 
technikai központ) felett diszponálnak. Nagy gondot fordítanak arra, hogy a 
gyakorlatban használatos modern technikai eszközökkel megismerkedjenek a 
hallgatók. A továbbképzés alatt megtanítják őket az önvédelmi fogások elsajátí- 
tásásra, és sort kerítenek a tapasztalatok sokoldalú cseréjére is.

Az intézetben látható egy állandó kiállítás, amely bem utatja a szovjet bünte
tésvégrehajtási munkáltatás keresztmetszetét és termékstruktúráját. Megte
kinthetők a büntetésvégrehajtási vállalatok által előállított termékek, illetve azok 
modelljei. A termékek zöme közszükségleti cikk, bútorok, szerszámok, alkatré
szek, mezőgazdasági gépek, konfekcióipari áruk és játékok.

A szovjet büntetésvégrehajtást tanulmányozó küldöttségek tapasztalatai 
nagyban hozzásegítenek benünket a büntetésvégrehajtási munka korszerűsítésé
hez.

Filemon Tivadar
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