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Módosító javaslat

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . (1)
bekezdése alapján a Büntet ő Törvénykönyvről szóló T/6958 . számú törvényjavaslathoz az

alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I . A törvényjavaslat 33 . § (1) bekezdése a következ ő a) ponttal egészül ki, ezzel egyidej ű leg a

többi pont számozása értelemszer űen módosul :

„(1) Büntetése k
a) a halálbünteté s

II. A törvényjavaslat 33 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) A büntetések – az (5) [és (6)]-(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – egymás mellett i s
kiszabhatóak .”

III . A törvényjavaslat 33 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A halálbüntetés mellett kizárólag pénzbüntetés kiszabására van lehetőség.”

IV. A törvényjavaslat 160 . (2) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(2) A büntetés tíz évtő l húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés vagy halál,
ha az emberölést



a) előre kitervelten,
b) nyereségvágyból ,
c) aljas indokból vagy célból ,
d) különös kegyetlenséggel,
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetve
emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a
külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt
személy ellen,
f) több ember sérelmére ,
g) több ember életét veszélyeztetve ,
h) különös visszaesőként ,
z) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére vagy
j) védekezésre képtelen személy sérelmére
követik el ."

Indokolá s

1990 októberében az Alkotmánybíróság meghozta a 23/1990 . (X. 31 .) sz. AB határozatot ,
amelyben megállapította, hogy a halálbüntetés alkotmányellenes, ezért a Büntet ő
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit megsemmisítette .

Az indokolás lényege szerint a törvénynek a halálbüntetésre vonatkozó rendelkezései a z
élethez és az emberi méltósághoz való jog lényeges tartalma korlátozásának tilalmáb a
ütköznek, az Alkotmány 54 . § (1) bekezdése és a 8 . § (2) bekezdésének egybevetése folytán

(ld: 8. § (2) A Magyar Köztársaságban az alapvet ő jogokra és kötelességekre vonatkozó
szabályokat törvény állapítja meg, alapvet ő jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja .
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
emberi méltósághoz, amelyekt ő l senkit nem lehet önkényesen megfosztani .) .
A határozat szerint a törvénynek az élettő l és az emberi méltóságtól a halálbüntetéssel val ó
megfosztásra vonatkozó rendelkezései ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz val ó
alapvető jog lényeges tartalmát nem csak korlátozzák, hanem az életnek és az ember i
méltóságnak, illetve az ezt biztosító jognak teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítésé t
engedik meg, ezért alkotmányellenesek .

Az Alaptörvény az élethez való jog tekintetében az Alkotmányhoz képest ett ől részben eltérő
szabályozást fogadott el .
Az Alaptörvény II . cikke szerint „Az emberi méltóság sérthetetlen . Minden embernek joga
van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illet i

meg .

A I. cikk (3) bekezdése alapján „Az alapvet ő jogokra és kötelezettségekre vonatkoz ó
szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy
valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérn i
kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával
korlátozható . ”

A halálbüntetés bevezetésére — álláspontunk szerint — másik alkotmányos érték védelme (má s
ember élete) érdekében lehet őség van, így az elérni kívánt céllal, az élet védelmével



arányosnak minősül akár az elkövető életének az igazságszolgáltatási szervek által hozot t
ítéletben történő elvétele is .

Budapest, 2012 . május 30 .

Dr. üve Csaba

	

Dr. Staudt Gábor

(Jobbik)
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