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Dr. Schmitt Pál

az Országgyű lés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

törvény módosításáról szóló T/25. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„6. § A Btk. 269/C. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. [helyébe a következő rendelkezés lép :

„A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

269/C. § Aki nagy nyilvánosság el őtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek álta l

elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vag y

jelentéktelen színben tünteti fel, b űntettet követ el, és három évig terjed ő szabadságvesztésse l

büntetend ő ."]”

INDOKOLÁ S

A totalitárius rendszerek – a maguk egészében, egyes intézkedéseikben és különösen a nevük alat t

elkövetett jogsértésekben – összeegyeztethetetlenek az alkotmányos demokráciával . A totalitárius

rendszerek áldozatainak emléke minden demokratát arra kötelez, hogy a leghatározottabban álljo n

ki a szabadság, a jogállamiság és az egyenlőség elvei mellett .



A kívánt cél, a jogállam és az áldozatok méltóságának védelme a nagy nyilvánosság el ő tti tagadá s

kriminalizálásával nem érhet ő el . Egyrészt a büntetőeljárás csak újabb, még nagyobb nyilvánosság

előtti megszólalási lehetőséget biztosít ordas eszmék hirdetésére . A jelentéktelen színben való

feltüntetés büntetése egy konkrét ügyben azzal járhat, hogy az egykori áldozatok emlékét súlyosan

megalázó számháború kezdődik a tárgyalóterem falai között. Ezen túl pedig a büntetőjog ultima

ratio jellegéből fakadóan a törvényi tiltás csak a kódolt beszéd újabb és újabb árnyalataina k

alkalmazására vezet.

Mindezeken túl a javasolt tényállás nélkülözi az alkotmányos büntetőjog által megkövetelt pontos

megfogalmazást, abból nem egyértelmű , hogy mely népirtások, illetve mely más, emberiség elleni

cselekmények tagadása büntetendő .

Azt javaslom ezért, hogy a Btk. 269/C. §-ának bővítése helyett azt helyezze hatályon kívül az

Országgyű lés .

Budapest, 2010 . május 21 .
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