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Nemzetközi tapasztalatok

Erőszak az olasz börtönben

Az olasz börtönökből egyre több hír 
érkezik erőszakoskodásokról, öngyil
kosságokról. A közvélemény pedig úgy 
tesz, mintha mit sem tudna erről, vagy 
legalábbis az esetek legnagyobb részé
ben nem vesz tudomást a tényekről.

Pedig a probléma létezik, és főként a 
fiatalok körében. Gondoljunk csak ar
ra az esetre, amikor egy 19-20 éves fia
talember bekerül a börtönbe. Legtöbb
ször kábítószer-függőségben lévő fia
talról van szó. Általában nem valami
féle megrögzött bűnöző az illető, ha
nem elkeseredett fiatal. A letartóztatás 
révén bekerül egy olyan világba, amely 
néhány hét alatt teljesen tönkreteheti 
őt.

Egyebek között az újabb és régebbi 
keletű beszámolók arról szólnak, hogy 
a börtönökben igen nagy arányú a ho
moszexualitás (a fogvatartottak majd
nem 80 százalékát érinti). Vagyis ha az 
öregeket és a betegeket leszámítjuk, azt 
jelenti, hogy szinte mindnyájan homo
szexuálisokká válnak. A legsúlyosabb 
dolog azonban az, hogy a börtönbe ke
rülő fiatalok bevonása a homoszexua- 
litásba szinte kivétel nélkül erőszak út
ján történik. Ha a jelenség csupán a 
börtönlakók 50 százalékát érintené is, 
már az is tragikus lenne. Mindenkinek 
jogában áll szexuális életét úgy alakíta
nia, ahogy akarja, de sehol, semmilyen 
körülmények között nem lenne szabad 
az egyénnek erőszak tárgyává válnia.

Az említett problémához szorosan 
kapcsolódik az AIDS-kérdés. Egy 
nemrégiben végzett felmérés szerint a 
fogvatartottak 40 százaléka nem is tud 
ennek a betegségnek a létezéséről. Ez a

magyarázata annak, hogy ez a szörnyű 
betegség oly elterjedt a büntetésvégre
hajtási intézetekben. A padovai bör
tönben végzett vizsgálatok szerint a ra
bok legalább 25 százaléka hordoz 
AIDS-vírust. így azután lehetséges, 
hogy a börtönbe kerülő fiatal jelenték
telen bűncselekményért valójában ha
lálra ítéltetik.

Ha a fiatalnak sikerül is megmene
külnie a homoszexualitástól és az 
AIDS-től, nehezen vonhatja ki magát a 
kábítószerek hatása alól, hiszen ezek 
szinte szabadon kaphatók a börtönök
ben. Kábítószer-fogyasztásra csábíta
nak a cellatársak, a bezártság, a kény
szerű együttélés, a promiszkuitás. Pe
dig a fogvatartott nem másodrendű ál
lampolgár. Ha törvény adta joga az 
embernek, hogy egyedül legyen, eluta
sítsa mások társaságát, nem lehet elfo
gadni azt a tényt, hogy ugyanezt a jo
got elvitatják az elítélttől. Miért kell 
megosztania életének minden pillana
tát a nap 24 órájában másokkal? És 
mit mondjunk arról, hogy kisebb bű
nözőket arra kényszerítenek: megrög
zött gonosztevőkkel, pszichopatákkal, 
mániákus öngyilkosokkal töltsék le 
büntetésüket?

A kábítószerrel kapcsolatos vétség
gel vagy valami kisebb bűnténnyel ter
helt fiatal bekerül tehát a börtönbe, 
ahol hallatlan fizikai erőszaknak és 
promiszkuitásnak van kitéve. Nemegy
szer végződik az ilyesmi a fiatal öngyil
kosságával.

Sok a tennivaló a börtönökkel kap
csolatban. Nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy a rab is ember, még 
ha bűnös is. Minimális követelmény 
lenne magánszférájának biztosítása
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(egy rab egy cellában), továbbá garan
tálni kellene személyének tiszteletben 
tartását, szabad szexuális választását, 
és ki kellene dolgozni megfelelő pszi
chológiai támogatását. (Corriere della 
Sera)

Válságban a francia 
büntetésvégrehajtás

Albin Chalandon igazságügy-miniszter 
a börtönök túlzsúfoltsága ellen új bör
tönök építésével kíván küzdeni. Az 
idén a börtönökben — a hőség és a túl
zsúfoltság miatt — robbanásveszélyes 
volt a nyár. Ez arra kényszerítette a mi
nisztert, hogy július 17-én kijelentse, 
kész meggyorsítani a feltételes szabad
lábra helyezéseket, ha így helyreáll a 
nyugalom. ( . . . )

Franciaországban 50 000 fogoly szo
rul össze 32 500 embert befogadni ké
pes büntetőintézményekben. A 145 
börtönben, amelyeket arra a célra 
szántak, hogy ott ítéletre váró vádlotta
kat helyezzenek el, a börtönlakók 
80%-a nyert elhelyezést. A kihasznált
ság foka 170 százalék.

Az 1011 férőhelyes marseille-i bör
tönben 2436 fogoly van, négyesével 
zsúfolódnak össze 9 négyzetméternyi 
helyen. Fleury-Mérogisban a női bör
tön lakói (akik 500-an vannak 200 férő
helyen) az igazgatási épület tetejére 
mászva tüntettek az ellen a börtönigaz
gató ellen, aki leállíttatta egy új bör
tönszárny megépítésének terveit. Az 
elítélt nők áthelyezésüket követelték. 
De maga a francia közigazgatás is túl
ságosan drágának ítélte a tervet (egy 
férőhely létesítése 500 000 frankba ke
rült volna), és most arra vár, hogy meg
kezdjék a férőhelyként 270 000 frank
ba kerülő, 1991-ig felépítendő 15 000 
fogvatartottat befogadni képes intézet 
építését.

Közben egy sürgősségi programmal 
5000 férőhelyhez jutnak: használaton 
kívüli kaszárnyákat rendeznek be bör
tönnek, előregyártott elemekből épít
keznek, folyosókat, magánzárkákat 
alakítanak át stb. Ezek az ideiglenes in

tézkedések a börtönök túlzsúfoltságát 
kívánják enyhíteni más intézmények 
befogadóképességének 10-20 százalék
kal való emelése útján.

De vajon „normális” lesz-e valaha is 
a helyzet a börtönökben?1991-re, ami
kor a 20 000 újonnan létesített férőhely
— az 5000 sürgősségi hely — a jelenle
gi hiányt fedezi, a börtönök lakóinak 
száma óhatatlanul tovább emelkedik: 
évenként kb. 10%-kal, hacsak nem ta
lálnak ki a szabadságvesztést helyette
sítő újabb büntetéseket, vagy nem al
kalmazzák nagyobb mértékben a már 
ma is létezőket.

Tudatában van ennek Albin Chalan
don igazságügy-miniszter is, aki a ma
ximális szabadságvesztés-büntetést fel
emeltette 30 évre, és a tettenérés fogal
mát kiszélesítve megtöltötte a börtönö
ket rövid büntetésre ítéltekkel. Éppen 
ezért igyekszik mérsékelni az új fog
lyok beáramlását. Július 9-én, néhány 
nappal a foglyok haragjának kitörése 
előtt, körlevélben javasolta a bírósá
goknak, hogy alkalmazzák szélesebb 
körben az 1983-ban bevezetett „közér
dekű munka” büntetést. Ezt a bírósá
gok eddig ritkán és rosszul értelmezve 
rótták ki.

A börtönök másik hibája, hogy elö
regedtek. 180 börtön közül 30 a forra
dalom előtt épült, és 110 a XIX. szá
zadban. A 38 új létesítmény építői ezt 
jól tudják. Terveikben az építészettel 
és az elektronikával próbálják megol
dani a kör négyszögesítését: megter
vezni egy emberibb és kisebb költség
gel fenntartható börtönt. (L ’ Express)

A kábítószer-élvezet felszámolásának 
büntetőjogi eszközei Csehszlovákiában

Csehszlovákiában a szakértők vélemé
nye szerint a kábítószer-élvezők száma 
körülbelül tízszerese annak, mint 
amennyit eddig sikerült felderíteni. 
A büntetőjogi eszközök jelenleg nem 
elegendőek a kábítószer-élvezet felszá
molására, hatékonyabb fellépés vi
szont új törvényi szabályozást igényel
ne.
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A kábítószer-élvezők elsősorban a fi
atalok sorából kerülnek ki. 1986-ban a 
kábítószer-bűncselekmények miatt 
elítéltek 82 százaléka 18—24 éves volt, 
ezek 29 százaléká pedig csupán 15— 18 
éves.

A kábítószer-bűncselekményeket el
követők attól a szándéktól vezettetve, 
hogy kábítószert vagy annak megvásár
lására pénzt szerezzenek, más bűncse
lekményeket is elkövetnek. Ilyenek 
többek között a vagyon elleni bűncse
lekmények, az élősdiség, a munkafe
gyelem elleni vétségek, az ifjúság er
kölcsi nevelésének veszélyeztetése 
vagy a katonai szolgálatra való alkal
masság meghiúsítása.

Az 1986-ban elítélt személyeknek 
kb. a fele szabadságvesztés-büntetést 
kapott, intézeti védőgyógykezelést 137 
személlyel szemben szabtak ki, 181 sze
méllyel szemben pedig ambuláns 
gyógykezelést rendeltek el. Az intézeti 
gyógykezelés hatékonyságát nagymér
tékben fékezi az érdekelt személyek 
negatív hozzáállásán kívül az a hosszú 
idő is, amíg a gyógykezelés egyáltalán 
kezdetét veszi. Előfordult, hogy csak 
hat év múlva vették a kábítószer-élve
zőt intézeti kezelésbe.

A  probléma megoldásának legjobb 
útja a kábítószer-élvezet megelőzése 
lenne. Ez komplex hozzáállást kíván a 
család, iskola, társadalmi szervezetek 
részéről és a nyilvánosság széles körű 
bekapcsolódását követeli e káros társa
dalmi jelenség elleni küzdelembe. 
(Rudé Právo)

A brit magánbörtönök problémái

Lord Caithness belügyminiszter a jövő 
hónapban ténymegállapító körútra 
utazik az Egyesült Államokba, abból a 
célból, hogy megvizsgálja a magánbör
tönök létesítésének lehetőségét Nagy- 
Britanniában. A  brit börtönviszonyok 
rendkívül rosszak, a büntetésvégrehaj
tási intézetek túlzsúfoltak, az egészség- 
ügyi ellátás sem kielégítő. Mindazonál
tal a magánbörtönökkel való kísérlete
zést engedélyező kormányzati döntés 
bizonyára felháborodást vált majd ki.

Az alsóház belügyi bizottsága, a 
konzervatív többség nyomására (a 
munkáspárti képviselők tiltakozása el
lenére) támogatja a magánbörtönök lé
tesítésére vonatkozó belügyminisztéri
umi kísérletet. Elképzelésük szerint a 
kormányzat kedvezményeket biztosíta
na magántársaságoknak, de a hatósá
gok felügyeleti jogköre megmaradna.

Az állam maga képtelen megoldani 
az elavult és zsúfolt börtönök kérdését. 
A  magánbörtönök a létező rendszer 
mellett, mint kísérleti bázis működné
nek. Stephen Shaw a Börtönreform Bi
zottság vezetője szerint a magánbörtö
nök létesítésének gondolata néhány 
éve még megvalósíthatatlannak lát
szott, rámutatott a visszaélés lehetősé
geire az ideiglenes szabadlábra helye
zés, a fegyelmezés és a büntetés enyhí
tése kapcsán.

Peter Young szerint a börtönök ma
gánkézre adása és szerződéses üzemel
tetése az Egyesült Államokban 
5-25%-ig terjedő költségmegtakarítást 
eredményezett. Ugyanakkor az 
elítéltek helyzete is sokat javult. Csök
kent a túlzsúfoltság, javult az élelmi- 
szer-ellátás és az orvosi szolgáltatás 
minősége. Az amerikai elítéltek pert in
díthatnak a hatóságok ellen, ha bör
tönviszonyaikat nem tartják kielégítő
nek.

John Wheeler, a belügyi bizottság 
tagja — korábban börtönigazgató — 
szerint a kikényszeríthető szerződéses 
rendszer, az állam és a vállalkozók kö
zött a felelősségnek egy szigorúbb for
máját testesíti meg, mint a korábbi ha
gyományos rendszer. A  magánszektor 
elsősorban a vizsgálati fogságban le
vők túlzsúfoltságának problémájában 
segíthetne. Ha a kormány jóváhagyja a 
szerződéses üzemeltetést, a helyzet 
Londonban már hat hónapon belül ja
vulhatna.

A  Börtöntisztviselők Társaságának 
képviselői szintén magánbörtönöket 
látogattak az Egyesült Államokban, de 
a felügyelet mértékével és a személyi 
állomány kiképzésével nem voltak elé
gedettek. A  „Howard Liga a Büntető 
Reformért” ellenzi a börtönök magán
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kézbe adását. Szerintük a szerződéses 
üzemeltetés nem kívánt politikai befo
lyáshoz juttatja a magántársaságokat. 
A  börtönök még nehezebb helyzetbe 
kerülhetnek, anélkül, hogy megtakarí
tanák az adófizetők pénzét. Az embe
reket az állami közhatalom börtönzi 
be, így az igazságszolgáltatási rendszer 
közvetlenül továbbra is felelős marad a 
parlamentnek.

A  börtönök szerződéses üzemelteté
se az Egyesült Államok büntetési rend
szerében nem az egyetlen formája a 
magánszektor részvételének. Sokkal 
jellemzőbb az a forma, amelyben csak 
az orvosi ellátás, az élelmiszer-ellátás 
és egyéb szolgáltatások vannak magán
kézben. Ugyanakkor néhány államban 
működnek nem piacra termelő, 
elítélteket alkalmazó ún. börtönvállala
tok.

A  következő óvatos lépés az lehetne 
a kormányzat részéről, hogy a szolgál
tatásokat magánvállalkozókra bízza. 
De ha nem lép tovább, ha nem kísérle
tezik a börtönök magánüzemeltetésé
vel, akkor folyamatos nyomással kell 
szembenéznie a saját sorain belül is. 
(Financial Times)

Elkobzott javak az USA-ban

Az Egyesült Államokban egyre gyak
rabban koboznak el bűncselekmény
ből származó javakat a bűnüldöző 
szervek. Az elkobzás jelentős fegy
verré vált, különösen a narkotikumüz
letekben érdekeltekkel szemben. 1981 
óta ötszörösére emelkedett az ilyen 
módon elkobzott és állami tulajdonba 
került javak értéke, amely már 
1986-ban elérte az 550 millió dollárt. 
Az elkobzott javak közt volt egy ver
senylovakat tenyésztő farm, amely ko
rábban három kolumbiai kábítószer
nagykereskedő tulajdonában volt.

Áz igazságügyi szervek zsákmánya 
többek közt egy második világháborús 
bombázórepülőgép, egy 25 000 dollá
ros, aranylemezekkel borított motorke
rékpár, több nagy sebességű motorcsó
nak, bár, vendéglő, csónakház. Az üz
leteket gyakran továbbra is nyitva tart

ják, amíg le nem zárul az elkobzási el
járás, de azok nyeresége már állami be
vételt képez. Érdekes elkobzott tulaj
don került állami kézbe: egy 1963-as 
Ferrari gépkocsi, amelyet 345 000 dol
lár értékű narkotikumért vett meg a tu
lajdonosa.

1970 óta a kongresszus fél tucat szö
vetségi statutum alapján engedélyezte 
a bűncselekményből származó javak 
elkobzását, sőt a további ösztönzés cél
jából az ilyen javak eladásából befolyt 
jövedelmeket a szövetségi és helyi hi
vatalok rendelkezésére bocsátják. 
A  védőügyvédek azonban nyugtalan- 
kodnak. Bár a büntetőperben a vádha
tóságnak kell bizonyítani a bűnösséget, 
számos elkobzási eljárás során a kár
vallott személyre hárul a bizonyítás 
terhe, amennyiben vissza akarja kapni 
javait.

A  kínosabb lehetőség az, amikor az 
ügyész azon fáradozik, hogy elkobozza 
az ügyvédi díjakat is, azzal, hogy a vé
dencek pénze törvénytelen forrásból 
származik. A  polgárjogi kérdések szak
értői azzal érvelnek, hogy ez megfoszt
ja a vádlottakat az ügyvédi képviselet
től, sokan ugyanis nem tudják megen
gedni maguknak a kedvükre való védő
ügyvédet, sőt néhányan egyáltalán 
nem engedhetnek meg maguknak ügy
védi képviseletet. (Time)

Fosztogatások láncolata 
Jugoszláviában

Szakemberek szerint Jugoszláviában a 
közjavak károsításának már 320-féle 
módja alakult ki. A  társadalmi tulaj
dont károsító bűnözés elleni harc meg
hirdetése ellenére, s bár ez alapját ké
pezi a rendszer fejlődésének, a közva
gyont sokan ma is szabad prédának te
kintik. Feltűnést keltett az az uroseváci 
raktáros, aki több mint egymilliárd di
nárral károsította meg a rábízott áru
készletet (éveken át feltűnő tékozló 
módon élt, autókat, ingatlanokat vásá
rolt és adott el).

Aggasztó tünet, hogy a közvagyon 
fosztogatói társulnak, s így zavartala
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nul követik el cselekményüket. Példa 
erre a belgrádi Tecnopromet munka- 
szervezet, melynek egyik egységében 
az alkalmazottak egynegyedét le kellett 
tartóztatni a munkahelyükön elköve
tett, társadalmi tulajdon elleni bűncse
lekmény miatt.

Habár az országban ma több mint 
háromezer törvény s egyéb jogszabály 
védi a társadalmi tulajdont, a bűnözés 
nem csökken. Nem segítenek az öni
gazgatási, munkás-ellenőrzési szervek 
sem, és a Társadalmi Könyvviteli Szol
gálat sem képes mindenütt felülvizs
gálni a munkaszervezetek könyveit.

A  gazdasági válság egyik oka annak, 
hogy bővül a társadalmi tulajdon káro
sításának a lehetősége. Ez azonban 
nem igazolhatja a mind tömegesebbé 
váló közvagyon-eltulajdonítást.

A  társadalmi tulajdon hatékonyabb 
védelmét hivatottak szolgálni a terve
zett, módosító jellegű alkotmányi ren
delkezések. Ezek hangsúlyozzák annak 
tudatosítását, hogy a közvagyon elleni 
bűnözéssel okozott kár mindenki kára. 
A  védelem tehát közérdek.

A  társadalmi tulajdon károsítására 
ma már számítógépeket is használnak, 
hisz ezeknek a bűncselekményeknek a 
feltárása különös ismereteket igényel a 
bűnüldöző szervektől. (Dnevnik)

Oktatás a kínai börtönben

A Hopejben alapított börtöniskola 
1985 óta működik. Maga az iskola há
romemeletes épület audio- és videobe- 
rendezésekkel, több mint 20 000 köte
tes könyvtárral. Az iskolában a szabad

ságvesztés-büntetésre ítélt személyek 
mind politikai, mind szakmai képzés
ben részesülnek, amellett, hogy megta
nítják őket helyesen írni és elsajátíttat
nak velük bizonyos jogi alapismerete
ket. (■• •)

Az iskola meg van győződve arról, 
hogy a szabadságvesztés-büntetés célja 
az elkövető visszavezetése a társada
lomba — személyiségének megváltoz
tatása által. ( . . . )  A  kínai bv-intézetek 
számottevő részében működő oktatási 
programok ezért igyekeznek az 
elítélteket tájékozottá tenni a politika, 
a morál és a jog területein. Ezen túlme
nően, akik nem túl idősek vagy bete
gek, azokat különböző alapvető tudni
valók megszerzésére kötelezik, hiszen a 
bűncselekmények elkövetésének egyik 
legfontosabb oka, mondhatni táptalaja 
a tudatlanság. Kínában a börtönlakók 
egyhatoda írástudatlan.

A  bennlakók közül sokan maguk is 
aktívan közreműködnek az oktatásban. 
Ennek egyik oka az, hogy a többiek 
személyiségének megreformálásában 
kifejtett erőfeszítéseik által jelentős 
mértékben csökkenthetik kiszabott 
büntetéseik időtartamát.

Az említett hopeji börtönben műkö
dik szerszámgépgyártó üzem, egyetemi 
jegyzeteket készítő nyomda, kerámia
műhely, bútorgyár, valamint egy farm, 
amelyben sertéseket, nyulakat, őzeket 
és baromfit tenyésztenek. Jó néhány 
elítélt nyújtott már be újítást, amely 
megkönnyíti és eredményesebbé teszi a 
munkát. A  börtönből szabadon bocsá
tott rabok így hasznos állampolgáraivá 
lesznek hazájuknak. (Beijing Review)
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