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Nemzetközi tapasztalatok

A közlekedési bűncselekmények 
elkövetőinek börtöne Japánban

A börtönben az elítéltek fehér ove- 
rallt viselnek, hajukat rövidre vágatják, 
naponta több ízben is meghajolnak egy 
emlékmű előtt, hogy bűntudatukat mu
tassák. „Nem tartunk sem betörőket, 
sem tolvajokat, csak olyanokat, akik a 
közlekedés szabályai ellen vétettek. Ez 
az egyetlen börtön Japánban, amely
ben az ilyen jellegű cselekmények el
követői bűnhődnek” — mondja Sato 
börtönigazgató.

Az Ichihara börtön a fővárostól kb. 
80 km-nyire található, jelenleg 224 em
bert őriznek benne, mindössze 39 az 
őrszemélyzet és az adminisztráció lét
száma, ezek közül is csak négyen ma
radnak éjszakára őrségben. A börtön 
nyíltnak számít.

Az átlagos büntetési időtartam 6—9 
hónap, a rabok átlagéletkora 32,5 év. 
Az ittlévők kétharmada halállal vagy 
súlyos sérüléssel járó közlekedési bal
esetet okozott. Körülbelül 30%-uk a 
bűncselekmények idején alkoholos be
folyásoltság állapotában volt. Börtön- 
büntetéssel sújtható azonban Japán
ban már a sebességhatár harmadszori 
túllépése is.

Az igazgató így nyilatkozik: „Azt 
akarjuk, hogy börtönünk lakói ráéb
redjenek tettük súlyára, hogy érezze- 
nek bűntudatot, és a büntetés letöltése 
után az emberi életet és testi épséget 
mélyen tisztelve ismét jogtisztelő ál
lampolgárrá váljanak”. A nap jelentős 
része a bűnesetekről és a bűntudatról 
való beszélgetésekkel telik el.

A börtönbüntetésnek három fázisa 
van. A rabok az első két hetet magán
zárkában töltik, ezt követően szintén

rácsos és zárt közösségi cellákba kerül
nek. Végül a büntetés hátralévő részé
ben nyitott és viszonylag kényelmes 
szobákban laknak.
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Olasz női börtön

A mai velencei női börtön 15 évvel 
ezelőtt siralmas képet nyújtott. Egyet
len hatalmas teremben 80 elítélt nő la
kott, és tisztálkodás céljából mindössze 
kilenc zuhanyzó állt rendelkezésükre. 
Az elítéltek kis cédulákat csempésztek 
a látogatók kezébe, amelyek egyéni és 
kollektív drámákról vallottak: a börtö
nön belüli erőszak, a cenzúra, a távol 
élő gyermekek utáni vágy stb.

Jelenleg nem sokkal több, mint száz 
elítélt tartózkodik ebben a börtönben. 
A hálószobák hatszemélyesek, s mind
egyikben van televízió. A hálókat két 
hosszú, világos folyosó köti össze a ha
talmas társalgóval. A rácson belüli 
szellem is egészen megváltozott. Az el
ítéltek most nem titkos cédulákon val
lanak sorsukról, hanem az újságíró 
jegyzetfüzete vagy a televízió kamerája 
előtt fejtik ki nyíltan véleményüket. 
Szinte egyedülálló kezdeményezésnek 
számít az itt összehívott tanácskozás, 
melyen az elítélteken kívül bírák, bör
töntisztviselők, parlamenti képviselők, 
közhivatalnokok és újságírók vettek 
részt. A megbeszélés témája: a börtön 
és a külvilág, valamint az anyaság 
problémája a börtönben.

A gyermekek hároméves korukig 
maradhatnak anyjuk mellett. Ezt köve
tően az anya hetente egyszer a beszé
lőn láthatja gyermekét és kéthetenként 
egyszer hatpercnyi időtartamig telefo
non beszélhet vele. Ha nincs olyan szü-
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lő, nagyszülő, barát, aki vállalná a 
gyermek gondozását, akkor megindul 
az eljárás a gyermek intézeti elhelyezé
se iránt. Hatévesnél idősebb gyermek 
már nem maradhat a börtönben. 
Mindez a jelenlegi helyzetben lerom
bolja az elítélt pozitív kapcsolatait és a 
gyermek szempontjából is káros. Egy 
négyéves gyermek számára nagyon ke
vés, ha hetente csak egyszer kerülhet 
anyai közelségbe.

Mind az anya, mind pedig a gyer
mek érdekeire való tekintettel nagyobb 
bátorsággal kellene élni a fél-szabad
ság intézményével, amely Párizsban kí
sérleti szinten már bevált. Különösen 
azért nem okozna ez nehézséget, mert 
az ilyen kisgyermekes elítéltek száma 
egész Olaszországban nem haladja 
meg az ötvenet.

A többi gyermekes szülő számára vi
szont gyakrabban kellene látogatási 
engedélyt adni és talán növelni lehetne 
a telefonbeszélgetések időtartamát is.

L ’Unitá

A közérdekű munkára kötelezés 
első tapasztalatai Franciaországban

A közérdekű munkára kötelezés 
1984 óta ismeretes Franciaországban. 
Kisebb súlyú bűncselekmények elkö
vetése esetében a tettest rövidebb tarta
mú szabadságvesztés helyett közérde
kű munkára kötelezéssel büntetik. Az 
új büntetési nem bevezetése egyebek 
között nyilvánvalóan összefüggésben 
áll a franciaországi börtönök túlzsú
foltságával. Az igazságügyi minisztéri
um értesítője szerint az új büntetési ne
met elsősorban a kisebb lopások eseté
ben alkalmazzák. Az eddigi számada
tok szerint a közérdekű munkára köte
lezettek 75%-a lopott. A büntetés átla
gos tartama: 97 munkaóra. A közérde
kű munkára kötelezés helye az esetek 
többségében a területi közösségek, vá
rosok vállalatai és intézményei. Az el
ítélteknek az esetek nagy százalékában

különböző építkezéseken vagy más 
közhasznú (pl. környezetvédelmi jelle
gű) munkákon kell dolgozniuk.

Az értesítő szerint az elítéltek átlag- 
életkora 25 év (az elítéltek 63,5%-a 
ugyanis 25 évnél fiatalabb), a külföldi
ek részaránya 8,7%. Az elítéltek 
64,5%-a munkanélküli, az ítélet megho
zatalakor 97,4%-uk rendelkezik lakás
sal (bérel lakást stb.), és 42,9%-nak már 
korábban is volt ügye a bíróságnál.

A közérdekű munkára kötelezés 
büntetés végrehajtását a bíróságok 
meghatározott feltételek esetében elha
laszthatják. Az igazságügyi statisztikák 
szerint a bíróságok gyakran élnek ezzel 
a lehetőségükkel. Le Monde

Komputer 
az olasz börtönben

Új kezdeményezés az olasz börtö
nökben a szakmai tanfolyamok, a 
szakmai képzés megszervezése. A bör
tönlakókkal úgy kell számolni, hogy 
azok: előbb-utóbb visszakerülnek a 
szabad társadalom körülményei közé. 
Erre tudatosan fel kell készülnie az el
ítéltnek és a társadalomnak egyaránt. 
Jelenleg 44 000 elítélt közül kb. ezer 
végez mezőgazdasági munkát, mások 
— megközelítőleg jó szóhasználattal 
élve — ipari jellegű tevékenységet foly
tatnak. Mintegy nyolcezren dolgoznak 
börtönön belül és kétezren járnak szak
mai képzésre. Kvalifikált munkát tehát 
szinte egyetlen elítélt sem végez.

Jelenleg Rebibbiában tanfolyamot 
kívánnak szervezni az elítéltek számá
ra, amelynek célja az informatikai ábé
cé elsajátítása és az új technológia al
kalmazási módjának bemutatása a 
munkafolyamatokban.

A fiatalkorúak börtönében az izolá
ciót a fél-szabadság, a börtönön kívüli 
munkavégzés is enyhítheti. Ehhez 
azonban megfelelő munkalehetőségek
re van szükség, mert enélkül a refor
mok nem valósulhatnak meg. L ’Unitá
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