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Nemzetközi tapasztalatok

Módosítják a büntető- 
törvényeket Lengyelországban

A lengyel minisztertanács elnöke 
nemrég felállította a büntetőjog megre
formálásával foglalkozó bizottságot. 
Ennek feladata, hogy kidolgozza a 
büntető törvénykönyv, a büntetőeljárá
si törvénykönyv és a büntető végrehaj
tási törvénykönyv módosításának vég
ső tervezeteit.

Mint Tadeusz Skóra, az igazságügy
miniszter első helyettese elmondja, az 
érvényben lévő büntetőjogi kodifíkáci- 
ók több mint 15 éves gyakorlati tapasz
talatai, a jogásztársadalom véleménye, 
valamint az utóbbi idők társadalmi és 
gazdasági változásai szükségessé teszik 
a büntetőjog, a büntetőeljárás-jog és az 
ítéletvégrehajtás szélesebb körű re
formját. A büntető törvénykönyv és a 
büntető végrehajtási törvénykönyv ke
retében szabályozott kérdések jelentős 
részét egyes törvények időközben lé
nyegesen módosították. Ezeket az ad 
hoc jellegű módosításokat a társadalmi 
és politikai helyzet tette szükségessé. 
Most, az ország stabilizálódása köze
pette elérkezett az átfogó és tartós sza
bályozás ideje. ( . . . )

A bizottság megvizsgálja majd a fő- 
és mellékbüntetések fajtáit. A cél a ru
galmasabb ítélkezés annak érdekében, 
hogy a nem elzárással járó büntetések 
( . . . )  szélesebb körű kiszabásával meg
felelő büntetéspolitikát lehessen alkal
mazni. Új szemléletre van szükség a 
rendőrhatósági felügyelet intézményé
nél is, hogy ez a forma biztosítsa az 
elítéltek jobb átnevelését.

Fontos kérdés egy olyan büntetőeljá
rási modell kidolgozása, amely teljes

mértékben szavatolja a terhelt véde
lemhez való jogát és ügyének sokolda
lú kivizsgálását, ugyanakkor lehetősé
get nyújt a büntetőeljárás optimális le
folytatására. Meg kell vizsgálni azt is, 
hogyan illeszkedjék be a büntetőeljá
rásba a gyorsított eljárás legutóbb elfo
gadott modellje. Rugalmasabb elvekre 
van szükség a szabadságvesztés-bünte- 
tés végrehajtásánál, mindenekelőtt az 
elítéltek reszocializálása folyamatát 
kell nagyobb mértékben egyéniesíteni 
és a nevelő ráhatás egyes elemeivel 
(különösen a munkával) gazdagítani. 
A visszaeső bűnözőkkel kapcsolatban 
jobb büntetőjogi megoldásokat kell ki
dolgozni. ( . . . )  Például szorosabb kap
csolatot kell kialakítani a büntetésvég
rehajtási intézetek és a társadalom kö
zött annak érdekében, hogy lehetőség 
nyíljon a büntetésüket letöltő szemé
lyek újbóli beilleszkedésére.

A bizottság előtt nehéz és időigényes 
feladatok állnak. Ezért a miniszterta
nács elnökének rendelete értelmében a 
jogalkotási munkák 1990-ig tartanak 
majd. A bizottság működésének egész 
időszakában a büntetőjoggal kapcsola
tos időszerű jogszabálytervezeteket ki
dolgozó központi államigazgatási szer
vek minden egyes esetben kötelesek ki
kérni a bizottság véleményét. (Rzecz- 
pospolita)

Kína és a bűnözés

Nemrégiben botrányos eset fordult 
elő egy pekingi pályaudvaron. A dél
kínai parasztok által a fővárosba kül
dött, eladásra szánt, csaknem 25 tonna 
dinnyét körülbelül száz, egymással is
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verekedő utcai árus széthordta, a kerí
tésen keresztüldobálta és elszállította.

A szervezett bűnözéssel szembeni ke- 
keményebb fellépés során mintegy 600 
bűnbandát tettek ártalm atlanná Pe- 
kingben. A C hina Daily szerint e ban 
dák tolvajokból, huligánokból, nemi 
bűncselekm ények elkövetőiből és csa
lókból álltak.

Hopej tartom ányban egy huszon
négy tagú bűnbanda nem régiben je len
tős mennyiségű építési anyagot lopott 
el. Betörtek állami raktárakba, behato l
tak  építkezési helyekre, teherautóikkal 
a jogtalanul szerzett javakat K ína kü
lönböző pontjaira  szállították. Új, spe
ciális szabályokat fogadtak el a közel
m últban, hogy a rádió és televízió léte
sítm ényeit megóvják az eltulajdonítás
tól.

A bűnözésről tarto tt szakértői ta 
nácskozás szerint, amelyet H enanban 
szerveztek, a fiatalok szám ára a pénz 
és a szex a legfőbb motiváció a bűnel
követésre. Ezt ösztönzik a szerencsejá
tékok és a prostitúció, amelyek a 
nyolcvanas években ismét m egjelentek 
K ínában.

H ibáztatják a „burzsoá életstílust” 
és azt, hogy a partvidék nyílt városai
ban a fiatalok külföldi üzletem berek 
életm ódját láthatják. Ezért m egújuló 
erővel hangsúlyozzák az ideológiai ne
velés fontosságát, a fizikai m unka ta 
pasztalatait.

Csen Tien-Hsziang, a legfelsőbb bí
róság elnöke a törvényhozás előtti be
szám olójában elm ondotta, hogy a gyil
kosságok és nemi erőszakok száma 
csökkent az elm últ évben, a tulajdon 
elleni bűncselekm ények szám a viszont 
m egnőtt. (Financial Times)

Zsúfoltak 
a brit börtönök

Súlyos túlzsúfoltság, higiéniát nélkü
löző állapotok, az erőszakos cselekmé
nyek növekvő szám a jellem zi a brit

börtönöket, amelyek állaga m ár-m ár 
„nemzeti szégyen”, és ahol ham arosan 
súlyos baj lehet, ha nem  hoznak átfogó 
intézkedéseket.

Februárban a G lasgow-ban lévő 
Barlinnie börtön annyira túlzsúfolt 
lett, hogy az intézet vezetői nyolc na
pon át elutasították m inden új elítélt 
felvételét. A bírálók szerint pusztán a 
szerencse játszott közre, hogy nem tör
tén t börtönlázadás azokban a napok
ban, hetekben.

Az Egyesült K irályságban a legna
gyobb jelenleg a börtönlakosság E uró
pában, a bírálók szerint részben a 
Thatcher-korm ányzat kem ény büntető
politikája következtében. A vizsgálatok 
gyakran olyan em bereket is börtönbe 
küldenek, akik ezt egyáltalán nem ér
dem lik meg, és a szabadságvesztés
büntetés alternatív lehetőségeit, egyál
talán  nem  veszik figyelembe. Úgy tű 
nik, hogy a szigorú ítélkezési gyakorlat 
sem vezetett el a várt eredm ényhez, hi
szen egyedül az elm últ év során Angli
ában  és W alesben az elkövetett bűncse
lekm ények szám a 7%-kal növekedett.

Az a korm ányzati terv, hogy 1995-ig 
további 14 000 elítélt szám ára terem te
nek helyet a  börtönökben, m ár most 
kudarcra van ítélve, hiszen több m int 
8000 fogollyal több van az angliai és 
walesi börtönök falai m ögött, m int 
ahányat az előírások betartása mellett 
befogadhatnának. A próbára bocsátás 
lehetőségeit jelentékeny m értékben 
szűkítették, különösen az öt évnél 
hosszabb időtartam ú börtönbüntetésre 
ítélteknél, akikre erőszakos bűntettek 
vagy kábítószer-kereskedelem  m iatt 
szabtak ki büntetést.

Ez tovább élezi a helyzetet és rontja 
a börtön visszatartó, átnevelő hatását, 
ha  ilyenről még egyáltalán szó lehet. 
A börtönök ügyében a  radikális javu
lásnak elsősorban az anyagi lehetősé
gek korlátai vetnek gátat. S valószínű
leg több ezren börtönben élik meg en
nek az évszázadnak a végét is. (News
week)
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