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 A halálbüntetés témája egyike azon kérdéseknek, amelyek a leginkább megosztják az 
embereket. Ki így, ki úgy vélekedik e büntetési nem létének helyességéről, és ez nemcsak az 
„utca emberére”, hanem a szakemberekre is igaz. Tanulmányok sokasága szól a halálbüntetés 
helyes vagy helytelen voltáról, ám ezen tanulmányok szinte mindegyikének közös jellemzője, 
hogy a problémakört csak az egyik oldaláról vizsgálják meg, céljuk pedig az olvasó 
meggyőzése, és nem a felvetődő dilemmák semleges bemutatása.1 Ebből következően 
mindmáig nagyon kevés olyan dolgozat született, amelyik mindkét fél érveit objektívan 
ismertetné, az állásfoglalást ezek alapján az olvasóra hagyva. Tudjuk persze, hogy a kérdés a 
gyakorlatban eldőlt, hiszen az Alkotmánybíróság által 1990. október 24-én meghozott és egy 
héttel később kihirdetett határozat [23/1990. (X. 31.) AB határozat a halálbüntetés 
alkotmányellenességéről] óta a halálbüntetésnek Magyarországon többé nincs helye, ám a 
világ államainak nagy többsége (körülbelül kétharmada) még ma is ismeri és alkalmazza ezt a 
büntetési nemet, ezért nem felesleges (legalább elviekben) végignéznünk azokat a 
szempontokat, amelyek e szankciófajta alkalmazása mellett, illetve ellen szólnak.  
 Az alábbiakban a halálbüntetés kérdését három téma alapján kívánom elemezni, 
bemutatva mind a halálbüntetés-pártiak, mind az abolicionisták álláspontját, illetve e két oldal 
híveinek reagálását a másik fél érveire. Éppen ezért az érvelés néhol vita jelleget ölt, hiszen az 
egymásra reflektáló érvek és ellenérvek egy dialógusos formában megjelenő logikai láncot 
alkotnak, amelyet nem kívántam a két fél argumentumainak külön-külön történő 
bemutatásával önkényesen megbontani. Jelen tanulmány a halálbüntetés kapcsán e 
szankciófajta humánus vagy antihumánus, illetve szükséges vagy szükségtelen voltával, 
továbbá a Justizmord problémájával kapcsolatos – pro és kontra – állásfoglalásokat kívánja 
bemutatni. Meg kell jegyezni, hogy a szakirodalom ezeken kívül még két további 
problémakörrel foglalkozik nagyon intenzíven, mégpedig a halálbüntetés elrettentő hatásának 
kérdésével, illetve a büntetési célok és e büntetési nem kapcsolatával, ezekkel azonban – 
szintén párbeszédes, pro és kontra jellegű formában – egy másik tanulmányban2 már 
foglalkoztam, így ezekre a kérdésekre – különös fontosságuk hangsúlyozása mellett – itt most 
nem térek ki. 
 
 

 

                                                 
1 Ha ezek a dolgozatok meg is említik a másik fél érveit, ezt csak azért teszik, hogy cáfolhassák azokat. Emiatt 
érvelésük szükségképpen féloldalas lesz, hiszen a másik oldal mindazon érveiről, melyekre nincs hatásos 
ellenérvük, rendszerint tudomást sem vesznek. 
2 Lásd: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetésről az elrettentő hatás kérdése és a büntetési célok fényében. Belügyi 
Szemle, 2003/11-12. szám 
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A halálbüntetés mint antihumánus büntetés 

 
 
 Az abolicionisták szerint a halálbüntetés embertelen büntetési nem, mert sérti az 
élethez és emberi méltósághoz való jogot azáltal, hogy ezen jogok gyakorlását és élvezetét 
nemcsak korlátozza, hanem véglegesen és visszavonhatatlanul lehetetlenné teszi. 
Magyarországon ezeket az érveket a halálbüntetés alkotmányellenességéről szóló 23/1990 (X. 
31.) AB határozatra hivatkozva hozzák fel. Ez az ABH mondta ki ugyanis, hogy 
„Magyarországon az élethez és az emberi méltósághoz való jog … minden embernek 
veleszületett, sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga. … A magyar államnak 
elsőrendű kötelessége, hogy ezeket tiszteletben tartsa és védelmezze. … Az 
Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a Btk.-nak … a halálbüntetésre vonatkozó 
rendelkezései az élethez és az emberi méltósághoz való jog lényeges tartalma korlátozásának 
tilalmába ütköznek. Az élettől és az emberi méltóságtól halálbüntetéssel való megfosztásra 
vonatkozó rendelkezések ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz való alapvető jog 
lényeges tartalmát nemcsak korlátozzák, hanem az életnek és az emberi méltóságnak, illetve 
az ezt biztosító jognak a teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítését engedik meg. Ezért 
megállapította alkotmányellenességüket és megsemmisítette ezeket.”  

A halálbüntetés pártolói ugyanakkor Schmidt Péter különvéleményére hivatkoznak, 
aki szerint az Alkotmány csak „az élettől való önkényes megfosztást tiltja”, azonban az élettől 
való megfosztás nem tekinthető fogalmilag önkényesnek.3 Ahogy magának az 
alkotmánybírósági határozatnak a IV. része is kimondja: „E tilalom … nem zárja ki az élettől 
és az emberi méltóságtól történő nem önkényes megfosztás lehetőségét.” Ezért Schmidt Péter 
szerint „az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik ugyan az Alkotmány értelmezése, de az 
egymással ellentétes alkotmányi rendelkezések feloldása már az alkotmányozási hatalommal 
rendelkező Országgyűlés joga és kötelessége. Ezt a jogkört az Alkotmánybíróság nem veheti 
át.” Hozzá kell persze tenni, hogy Schmidt Péter is a halálbüntetés eltörlése pártján állt, 
különvéleménye pusztán azt jelzi, hogy szerinte (és egyébként Györgyi Kálmán akkori 
legfőbb ügyész szerint is) e döntés meghozatala nem alkotmánybírósági, hanem országgyűlési 
útra tartozik. Mindenesetre az abolicionisták ezen alkotmánybírósági határozat alapján a 
halálbüntetés önkényes és embertelen voltát hirdetik, melynek alkalmazása az ember ember 
mivoltát kérdőjelezi meg.  
 Ezzel szemben a halálbüntetés hívei előszeretettel hivatkoznak ugyanezen ABH 
Sólyom László által jegyzett párhuzamos véleményének azon kitételére, mely szerint „az 
Alkotmánybíróság döntése tudatosan szubjektív és történelmileg kötött: még abban az esetben 
is, ha az Alkotmánybíróság abszolút értékeket deklarál, ezek saját korának szóló értelmét fedi 
fel; s ítélete … elvileg sem támaszthat igényt örök érvényre.” Tehát Sólyom László szerint a 
halálbüntetés nem öröktől fogva embertelen és az élethez való jog nem mindig és mindenhol 
veleszületett emberi jog, hanem csak azáltal válik azzá, hogy az állam ezt elismeri és 
védelemben részesíti. Magyarországon a XX. század végén ezt tette a jogalkotó, és az 
Alkotmánybíróság csak ezen „szubjektív és történelmileg kötött” jogalkotói döntés alapján, 
annak érvényre juttatása végett nyilváníthatta a halálbüntetést alkotmányellenessé.4  

                                                 
3 Lásd ugyanezt Lábady Tamás és Tersztyánszky Ödön párhuzamos véleményében („…nem állítható, hogy az 
élettől való minden megfosztás fogalmilag jogtalan, azaz önkényes.”)! 
4 Hasonló véleményen van Vigh József is. Szerinte „egészen a közelmúltig mindenkinek csak oly feltételekkel 
volt joga az élethez, ahogyan a társadalom, az állam azt megállapította. És megítélésem szerint ez így van ma is. 
Mindenkinek csak annyi és olyan jogai és kötelezettségei vannak, amilyeneket az a társadalom biztosít, illetve ír 
elő számára, amelyikben él. Tehát nem igazán tűnik indokoltnak, hogy az emberi jogokat a veleszületettség és az 
elidegeníthetetlenség misztikumába burkoljuk.” (Lásd: Vigh 18. o., kiemelés az eredeti szerzőtől.) 
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 További problematikus terület az önvédelemhez való jog kérdése. A halálbüntetés-
pártiak szerint ugyanis ha elismerjük az egyénnek az önvédelemhez való jogát, vagyis azt, 
hogy az életét fenyegető támadást a támadó megölésével is elháríthassa, akkor el kell 
ismernünk a társadalom kollektív önvédelemhez való jogát is. Ha az egyénnek 
individuumként joga van az önvédelemre, akkor joga kell, hogy legyen egy közösség, azaz a 
társadalom tagjaként is. A társadalomnak tehát nemcsak joga, hanem a tagjaival szembeni 
kötelessége is, hogy megvédje őket mások jogtalan támadásaival szemben. Ha pedig az 
életellenes támadásokat csak a támadó életének elvételével tudja megakadályozni, akkor 
köteles ezt is megtenni.  

Nemzetközi példák sorát lehetne felsorolni, amikor egy állam háború útján próbálta 
megvédeni emberek életét, miközben a háború során emberek ezreit ölték meg. Ez történt az 
1991-es Öböl-háború során, ez történt Boszniában, Koszovóban és történik ma is több helyen 
a világon, az emberi jogi szervezetek teljes egyetértésével, sőt támogatásával. Miközben tehát 
a nagyhatalmak a diktatúrák katonáit (akik pedig csak parancsot teljesítenek, mivel ellenkező 
esetben őket magukat is kivégeznék parancsmegtagadásért) nyugodt szívvel megsemmisítik 
azért, hogy felszabadítsanak egy elnyomott népet, egy megszállt országot vagy véget 
vessenek egy másik öldöklő háborúnak, addig egy-egy konkrétan nevesített emberrel 
(méghozzá nem is ártatlannal, hanem gyilkossal) szemben ezt már nem hajlandók megtenni. 
Tehát a gyilkosok esetében emberi jogokra hivatkoznak, amiért nem hajlandók ölni, háború 
esetén viszont ugyancsak az emberi jogokra hivatkoznak, amiért emberek ezreit pusztítják el.5  

Botos Gábor javaslata szerint a terrorszervezetek, a maffiabűnözés, a többszörös 
visszaeső magányos gyilkosok és egyéb elvetemült bűnözők elleni harcot analógiával 
háborúnak kellene tekintenünk, és így vissza lehetne szorítani ezeket a bűnözési formákat. Ha 
megnézzük Szingapúr mintáját, akkor láthatjuk, hogy az ilyen bűnözéssel szembeni kemény 
és határozott fellépés, a kábítószer-kereskedőkkel szemben a halálbüntetés következetes 
alkalmazása gyakorlatilag felszámolta a maffiabűnözést.6 A halálbüntetés-pártiak szerint tehát 
igenis szükség van a legkeményebb büntetésre is, éppen az ártatlan emberek védelme 
érdekében.7 Hiszen az áldozatnak is vannak emberi jogai, de arról az abolicionisták valahogy 
mindig megfeledkeznek, ahogyan arról is, hogy az embereknek (így a gyilkosoknak vagy 
potenciális gyilkosoknak) nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak, amelyek közül az 
első és legfontosabb más emberek jogai (és ezek közül is elsősorban az élethez való jog) 
tiszteletben tartása. 
 Felmerül ugyanakkor az antihumánum problémája kapcsán a halálbüntetésnek más 
társadalmi problémákhoz való viszonya is. Manapság, amikor ipari méretekben folyik a 
tömegpusztító fegyverek előállítása, új és még újabb vegyi és biológiai fegyverekkel 
kísérleteznek a demokratikusnak nevezett államok, amikor a fejlődő világban százmilliók 
éheznek és minden héten gyermekek ezrei halnak éhen vagy pusztulnak bele olyan 
betegségekbe, amelyek kialakulása egyetlen védőoltással megelőzhető lenne, akkor egyesek 
azt tartják a legfőbb társadalmi problémának, hogy ki szabad-e végezni olyasvalakit, aki maga 
is gyilkolt. Ezek az emberek felszólalások és programatikus írások tucatjaiban hívják fel a 
figyelmet a halálbüntetés „problémájára”, idejük és energiájuk jó részét erre a kérdéskörre 
szentelik, míg az ennél sokkal lényegesebb és égetőbb gondokról valahogy nem vesznek 
tudomást. Ráadásul egyre több országban engedik meg az indokolás nélküli, alanyi jogú 

                                                 
5 Lásd: Vigh 19. o., Pálinkás 67. o.! 
6 Lásd: Botos 78-79. o.! 
7 Meg kell említenünk itt Földvári József véleményét 1987-ből, aki a következőket mondja a halálbüntetés 
fenntartásáról: „…vallom, hogy a törvényhozó nem mondhat le ennek a radikális büntetési nemnek az 
alkalmazásáról, legalábbis jelenleg. A halálbüntetés eltörlésére csak a mainál kedvezőbb bűnözési helyzetben 
lehetne gondolni. Egy ilyen lépés ma csak bátorítást jelentene a bűnöző elemek számára és nyugtalanítaná a 
becsületes embereket.” (Földvári 132. o.) Azóta pedig – tudjuk – még tovább romlott a bűnözési helyzet.  
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abortuszt, lehetővé téve a magzatok meggyilkolását arra hivatkozva, hogy a magzat még nem 
ember, és egyre több állam törvényhozása játszik el az eutanázia legalizálásának gondolatával 
is, ugyanakkor ezek az emberek „képmutató módon mégis védelmezik az emberi 
méltóságukat már régen eljátszott elvetemült bűnözők életét.”8  
 A halálbüntetés ellenzői szerint minden végrehajtási mód kegyetlen, embertelen, 
fogalmilag nem létezik tehát humánus kivégzés. Bármily gyors is egy kivégzés, az 
szükségszerűen valamekkora fádalommal, szenvedéssel jár. És ez nemcsak a fejlődő országok 
némelyikében ma is alkalmazott, a „fejlett” világ által barbárnak tekintett végrehajtási 
módokra, például a megkövezésre igaz, hanem például az USA-ban (is) használt akasztásra, 
sortűzre, villamosszékre, gázkamrára, sőt még a méreginjekcióra is. Ha például az akasztást 
rosszul hajtják végre, hibásan számolja ki a hóhér az elítélt súlyából és magasságából a kötél 
hosszát, akkor a túl magasról való esés következtében leszakadhat a kivégzéskor az elítélt 
feje, illetve ellenkező esetben a túl rövid esés miatt a gerincvelő nem törik el, így hosszú 
percekig tartó fuldoklás okozza az elítélt halálát. A sortűz veszélye az, hogy távolról hajtják 
végre, így előfordulhat, hogy a golyók nem találják el a létfontosságú szerveket és így a 
kivégzendő személy lassú elvérzés következtében veszti életét. Ez történt például Eliseo J. 
Maresszel az egyesült államokbeli Utah-ban 1951-ben, amikor is a kivégzőosztag olyan 
pontatlanul célzott, hogy a négy éles lövedék9 egyike sem találta el Mares szívét, így az 
egyszerűen elvérzett. 
 A gázkamrával még több probléma van. Habár eredetileg azért kívánták bevezetni, 
hogy az elítélt halála fájdalommentes legyen,10 ez a gyakorlati alkalmazás során sokszor nem 
sikerül. A kivégzendő személy általában percekig fuldoklik, mire meghal, miközben próbál 
kötelékeiből kiszabadulni. És volt rá példa, hogy ez sikerült is. 1953-ban a San Quentin 
fegyházban például Leandress Riley kiszabadította magát a székből, és megpróbált a 
kamrából kitörni. Ekkor természetesen leállították a kivégzést és újra lekötözték őt, de 
másodszor, sőt harmadszor is megtette ugyanezt. Végül negyedszerre a már teljes pánikban 
levő hatósági tanúk és börtönőrök szeme láttára lezajlott a kivégzés, de a jelenlevő hivatalos 
személyeket soha többé nem tudták rávenni arra, hogy gázkamrás kivégzésen vegyenek részt. 
Emellett ez a kivégzési mód a legveszélyesebb magukra a kivégzőkre és az egyéb 

                                                 
8 Botos 79. o. 
9 Utah és Idaho a két olyan állam az USA-ban, ahol a lőfegyver általi kivégzést még alkalmazzák. Ezt úgy 
hajtják végre, hogy az önkéntes jelentkezők által kiválasztott öt ember mindegyikének a kezébe egy-egy 
vadonatúj, még soha nem használt, töltött puskát adnak, azonban az öt puska közül csak négyben van éles 
töltény; az ötödikben vaktöltényt helyeztek el. Az az ember, aki eldöntötte, hogy melyik puskában legyen a 
vaktöltény, a kivégzéskor már nincs a helyszínen, ezért a kivégzőosztag tagjai nem tudják (és soha nem is fogják 
megtudni), hogy melyikük lőtt a vaktölténnyel. E megoldás indoka abban áll, hogy a végrehajtók a kivégzés után 
pszichikailag fel tudják dolgozni a történteket, hiszen mindegyikük abban a hitben élhet, hogy lehet, hogy nem ő 
volt az, aki kioltotta egy másik ember életét, mert pont az ő puskájában volt vaktöltény. Ugyanez az indoka 
egyébként annak, hogy más államokban is hasonló módon hajtják végre a kivégzéseket. Például a villamosszék 
esetében hárman egyszerre nyomnak meg három különböző gombot, amelyek közül azonban csak az egyik 
indítja be a villamos áramot, vagy akasztás esetében ugyancsak hárman egyszerre húznak meg három különböző 
fogantyút, amelyek közül azonban csak az egyik van a csapóajtóval összekötve. Így a „kivégzők” közül 
ténylegesen csak az egyikük okozza az elítélt halálát, ám mind a hárman abban a hitben élhetnek, hogy kétszer 
akkora volt annak a valószínűsége, hogy nem ők oltották ki végül is az elítélt életét, mint annak, hogy ők tették 
azt.  
10 Az eredeti elképzelés szerint (melyet Nevada államban találtak ki 1921-ben) az elítélttel a cellájába vezetett 
mérges gáz segítségével végeztek volna egy éjjeli időpontban, mialatt az elítélt alszik, anélkül hogy a kivégzés 
ilyen módon történő végrehajtásának szándékát vele előzetesen közölték volna. Így a halálra ítéltet megkímélték 
volna a kivégzés előtti napok, órák iszonyatos stresszétől, és halála fájdalommentes és nyugodt lett volna. A 
gyakorlati alkalmazási nehézségek miatt (a börtöncellának közös légtere van a többi elítélt celláival, így 
megoldhatatlan lett volna az, hogy a gázt kizárólag a halálra ítélt lélegezze be) azonban az első tényleges 
kivégzést 1924. február 28-án egy Gee John nevű elítélten már egy külön erre a célra épített, légmentesen 
zárható kamrában hajtották végre. 
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jelenlevőkre. Előfordulhat ugyanis, hogy a gázkamra szigetelése nem megfelelő (eleve rosszul 
építették meg vagy a sokéves használaton kívüli állapot miatt tönkrement), így fennáll a 
veszély, hogy a cianidgáz kijut a kamrából és megmérgezi az ott levő személyeket is.  
 A modern kivégzési módszerek közül azonban a legtöbb gond a villamosszékkel van. 
Gyakori, hogy mire az elítélt meghal, a teste szénné ég, arca felismerhetetlenné torzul, szemei 
kidüllednek vagy kifolynak, erei elpattannak. Az is többször előfordult, hogy az egyébként 
két percig tartó áramütést meg kellett ismételni, mert az elítélt az első adag után még élt. 
Elvileg a hirtelen áramütésnek a másodperc 1/240-ed része alatt meg kellene bénítania az 
agyat, mielőtt az elítélt még bármilyen fájdalmat is érezhetne, azonban már rögtön az első 
ilyen típusú kivégzést, amelyet 1890. augusztus 6-án hajtottak végre egy bizonyos William 
Kemmleren, meg kellett ismételni, mert az első 2000 voltos áramütés után Kemmler még 
élt.11 Hasonló eset történt 1946-ban Luisianában Willie Francis 17 éves fiatalkorúval, illetve 
1983-ban Alabamában John Louis Evansszel. Francis az első kivégzés után (amelyet csak 1 
évvel később ismételtek meg) azt mondta, hogy „tüzet éreztem a fejemben és a bal 
lábamban…”12 Evans esetében pedig az első áramütéskor kiégett az egyik elektróda; a 
második áramütés során lángok csaptak ki a halántékából és a lábából; mivel pedig a szíve 
ezután is vert, harmadszor is rákapcsolták az áramot, amely amely most már végérvényesen 
végzett vele. 1990-ben Floridában végezték ki hasonló módon Jesse Joseph Taferót: 
akárhányszor rákapcsolta a hóhér az áramot, Tafero fejéből rögtön kék és narancssárga lángok 
csaptak ki. Mire Tafero meghalt, feje gyakorlatilag elhamvadt.  
 Kevésbé drasztikus kivégzési mód a méreginjekció. Ha lehet egyáltalán „humánus” 
kivégzésről beszélni, akkor a méreginjekció nevezhető a leginkább annak. Azonban a halálos 
ítélet ilyetén módon történő végrehajtása sem történik mindig problémamentesen. A 
méregkoktél ugyanis háromféle szerből áll: egy altatóból, egy tüdő-, valamint egy 
szívbénítóból. Ha rossz az adagolás időzítése, vagy esetleg nem megfelelő helyre szúrják a 
tűt, akkor előfordulhat, hogy az altató nem fejti ki időben a hatását, vagy éppen ellenkezőleg: 
olyan kevés altató jut az elítélt szervezetébe, hogy rövid idő elteltével felébred, és ébren kell 
végigszenvednie a saját haláltusáját, vagyis többé-kevésbé tiszta a tudata, amikor szép lassan 
megfullad.  
 A halálbüntetés azonban nemcsak a kivégzés metódusai miatt embertelen, hanem azért 
is, mert a halálos ítélet kihirdetése és annak végrehajtása között rengeteg idő telik el. Ez 
persze demokratikus országokban szükséges ahhoz, hogy a Justizmord kockázatát a 
minimálisra csökkentsék, illetve lehetőséget kell adni az elítélt számára arra, hogy minden 
szinten az ítélet megváltoztatását kérje, illetve kegyelemért folyamodjon. Azonban a hosszú 
várakozási idő az elítélteket mind fizikailag, mind mentálisan kikezdi. Ezek az emberek az 
Egyesült Államokban például átlagosan 40 hónapot töltenek az ún. halálsoron,13 elkülönítve a 
többi elítélttől, idejük nagy részében semmittevésre kényszerítve őket. Ez pedig egy idő után 
testi és szellemi leépülésükhöz vezet. Ehhez jön még az az érzés, hogy minden nap azt várják 
rettegve, mikor hirdetik ki a kegyelmi kérvényüket elutasító határozatot, illetve ha már ez is 
megtörtént, mikor hirdetik ki a kivégzés időpontját. A közép-amerikai országok egy részében 
például minden héten csütörtök délután hirdetik ki a következő hét keddjén végrehajtandó 
kivégzéseket; ezt a napot rettegve ülik végig a halálraítéltek, minden pillanatban azt lesve, 
hogy mikor csikordul meg a zár a cellaajtón és lép be az a személy, aki közli vele, hogy öt 
nap múlva kioltják az életét. A halálra ítélés utáni hónapokban, években egyébként is idejük 
nagy részében a kivégzésre gondolnak, elképzelik annak minden apró részletét, saját 

                                                 
11 Az esetről egy jelenlévő újságíró döbbenetes feljegyzést készített, amelyet terjedelmi okok miatt nem tudunk 
közölni. Egyes részletei azonban magyarul hozzáférhetők: Tálas J. (Rubicon 29. o.). 
12 Idézi: Amnesty International 170. o. 
13 A „halálsor” („death row”) a börtön azon részlege, melynek celláiban kizárólag halálra ítélteket őriznek, 
elkülönítve őket a többi rabtól.  



 

THEMIS 2004. december  

71

viselkedésüket, a körülményeket, míg végül már teljesen megszűnik a külvilág, és csak a saját 
haláluk gondolata marad. 
 Mindezek miatt az abolicionisták a halálbüntetés eltörlését javasolják, illetve ennek 
felváltását egyéb büntetési formákkal. Sokan az életfogytig tartó szabadságvesztést 
preferálják, ám erősen megkérdőjelezhető, hogy a soha ki nem szabadulás tudata mennyiben 
humánusabb, mint a halálbüntetés. Az abolicionizmus elindítója, Cesare Beccaria ugyanakkor 
az örökös kényszermunkával váltotta volna fel a halálbüntetést, pedig ezen szankció 
emberséges mivolta végképp megkérdőjelezhető. Beccaria ugyanis a következőket mondja: 
„…sem a fanatizmusnak, sem a hiúságnak nem jut hely többé a gúzsban, a bilincsek között, a 
járom alatt vagy a vasketrecben, ahol a szerencsétlen nem bevégzi, csak elkezdi 
szenvedéseit.”14 Ehhez az állásponthoz a XX. században Albert Camus is felcsatlakozik: 
„eleget tudunk ahhoz, hogy kimondjuk, ez vagy az a bűnöző megérdemli a kényszermunkát. 
De ahhoz már nem tudunk eleget, hogy elrendeljük: meg kell fosztani őt a jövőjétől, közös 
megvalósulási esélyünktől.”15 Továbbá: „A halálbüntetés helyébe a kényszermunka lépne, 
megrögzöttnek ítélt bűnözők esetén életfogytiglan, másoknál meghatározott időre szóló.”16 
Tehát míg a halálbüntetést mindketten elvetik annak embertelensége miatt, a kényszermunkát 
elfogadják, sőt Beccaria egyes bűncselekményekre még a száműzetést, Camus pedig az 
életfogytig tartó szabadságvesztést is megfelelő büntetésnek tartja. A száműzetés mai 
körülmények közti alkalmazhatatlansága az állampolgársághoz való jog és egyéb 
alkotmányos alapjogok léte miatt nyilvánvaló, ám az életfogytig tartó szabadságvesztés sem 
nevezhető feltétlenül humánusnak. Pálinkás József például azt mondja, hogy „az életfogytig 
tartó büntetés nem más, mint egy időben elhúzódó kivégzés, csak korántsem olyan humánus”. 
Sok elítélt maga is úgy gondolja, hogy nem szeretne egy életen át börtönben élni, a 
szabadulás minden reménye nélkül. Persze hogy ténylegesen hogyan döntenének, ha 
választhatnának az életfogytiglan és a halál között, azt mi itt és most, a XXI. század 
halálbüntetés nélküli Magyarországán valójában még csak nem is sejthetjük; a vita tehát ezen 
a síkon is pusztán csak elméleti lehet.  
 
 

A halálbüntetés szükségessége avagy szükségtelensége 

 
Az abolicionisták egyik legfőbb érve a halálbüntetés ellen, hogy annak nincs nagyobb 

elrettentő hatása, mint más súlyos büntetési formáknak, következésképpen annak fenntartása 
szükségtelen. A halálbüntetés sem alkalmas arra, hogy az életellenes bűnözés terjedésének 
gátat vessen, tehát azt meg kell szüntetni, ahol pedig eltörölték, nem szabad visszaállítani. Az 
abolicionisták egyébként is gyakran hivatkoznak Beccariára, de ezen kérdés vonatkozásában 
különös előszeretettel idézik. Beccaria szerint ugyanis: „A bűnözésnek legerősebb fékje nem 
a büntetések kegyetlensége, hanem azok elmaradhatatlansága17 … Egy mérsékeltebb, de 
biztos büntetés mindig nagyobb hatást fog kelteni, mint egy másik, félelmetesebb büntetéstől 
való rettegés, amelyhez a büntetlenség reménye társul.”18  

Kétségtelen: Beccaria ezzel a kitételével egy örök büntetőjogi alapigazságot fektetett 
le. Nyilvánvaló, hogy minél jobb a bűncselekmények felderítési aránya, minél több bűnözőt 
kapnak el, annál kisebb lesz annak a valószínűsége, hogy a majdnem biztos büntetés 
                                                 
14 Beccaria 90. o. 
15 Camus 67. o. 
16 Camus 69. o. 
17 Ez a kijelentés azonban – mint láttuk – magát Beccariát sem akadályozza meg abban, hogy alternatív 
büntetésnek a nagy szenvedésekkel járó életfogytiglani kényszermunkát javasolja. 
18 Beccaria 99. o. 
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tudatában is valaki bűncselekmény elkövetésére vállalkozzon, vagyis a hatékony bűnüldözői 
munka mindenhol nagyobb gátja a bűnözés terjedésének. Azonban azt is látni kell, hogy nincs 
olyan ország, ahol minden elkövetőt elkapnának, és nincs olyan bűnüldözői apparátus, amely 
erre bárhol, bármikor képes lett volna vagy a jövőben képes lenne. A bűnözők mindig egy 
(vagy több) lépéssel a bűnüldözők előtt járnak, továbbá a rendőrség kapacitása egyébként is 
véges (sokkal több az elkövető, mint amennyi kilétének a felderítéséhez szükséges rendőr 
rendelkezésre áll), ezért a büntetés súlyával való fenyegetésnek mindig is szerepe lesz a 
potenciális bűnelkövetők visszatartásában.  

Azonban túl azon, hogy Beccaria a halálnál is kegyetlenebb büntetéssel váltotta volna 
fel a halálbüntetést, két esetben maga is elismeri e szankció szükségességét. „Valamely 
állampolgár halálát csupán két okból lehet szükségesnek tekinteni. Az egyik az az eset, 
amikor az illetőnek még szabadságától megfosztva is olyan kapcsolatai vannak és olyan 
hatalommal bír, amelyek a nemzet biztonsága szempontjából nem közömbösek…”19 Ilyen 
eset lehet például az, ha egy terroristavezér kiszabadítása érdekében társai gépeket térítenek 
el, túszokat szednek és végeznek ki azért, hogy vezetőjük szabadon bocsátását 
kikényszerítsék. A másik eset pedig, ahol még Beccaria szerint is szükséges a halálbüntetés 
kiszabása, az, ha az elkövető „halála az egyetlen valóságos fékező erő másoknak 
bűncselekmények elkövetésétől való visszatartására”.20  

Persze a mai abolicionisták már ezen két kitétellel sem értenek egyet, és a 
halálbüntetés minden körülmények közötti szükségtelen mivoltát hangsúlyozzák, illetve a 
halálbüntetés teljes és visszavonhatatlan eltörléséért szállnak síkra. Természetesen abban 
egyetértenek, hogy valamilyen helyettesítő büntetés nélkülözhetetlen, akármennyire is nincs 
annak visszatartó ereje, de a tekintetben már megoszlanak a vélemények, hogy mi legyen ez a 
helyettesítő büntetés. Beccaria – mint láttuk – annak idején még az életfogytiglani 
kényszermunkát javasolta, ma ez persze már elképzelhetetlen lenne. Koestler már a több 
évtizedig tartó szabadságvesztést ajánlotta, ma pedig a határozott ideig tartó 
szabadságvesztés, illetőleg az életfogytiglani szabadságvesztés a két leginkább ajánlott 
alternatív büntetési nem.  

Általános ugyanis az abolicionisták között az a vélemény, hogy a halálbüntetés sem 
rettent el több embert, mint az utóbbiak – persze ezt az állítást a halálbüntetés hívei vitatják. 
Szerintük ugyanis ha csak kevés embert is, de valamennyit bizonyosan képes visszatartani 
tervezgetett gaztettük elkövetésétől, és ha csak egyetlen ilyen ember is van, aki épp emiatt 
nem követ el gyilkosságot, és ha csak egyetlen ártatlan áldozat is van, aki más gyilkosok 
halála árán menekül meg a haláltól, már megérte. A kérdés úgy is felvethető, hogy ér-e annyit 
egyetlen ártatlan áldozat élete, mint több bűnözőé. Sokan úgy válaszolnak erre, hogy minden 
emberi élet egyenlő értékű és azonos védelemben kell, hogy részesüljön, tehát több ember 
élete (még ha ők gyilkosok is) többet ér, mint egyé. Mások viszont azt mondják, hogy az 
emberek – így azok élete is – nem azonos értékűek. A potenciális áldozatnak (az ártatlan, 
vétlen embernek) több joga van a létezésre, mint annak, aki már bebizonyította, hogy képes 
önös érdekből elpusztítani más embereket. Azt hiszem, az ebben a kérdésben való 
állásfoglalás alapjaiban eldönti azt, hogy ki melyik oldalra áll a halálbüntetés körüli vitában.  

Visszatérve azonban a halálbüntetésről szóló elméleti fejtegetésekhez, azt kell 
megvizsgálnunk, hogy a szabadságvesztés tényleg rendelkezik-e ugyanolyan visszatartó 
erővel, mint a halálbüntetés (és ezért az valóban szükségtelen), avagy nem (és ezért a 
halálbüntetés mégiscsak szükséges). A halálbüntetés-pártiak abból indulnak ki, hogy a 
legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit ki kell vonni a társadalomból, nem szabad nekik 
több esélyt adni, hogy veszélyeztessék a társadalom tisztességes tagjainak életét. Épp ezért a 
határozott ideig tartó szabadságvesztést, illetve a nem tényleges életfogytig tartó 
                                                 
19 Beccaria 87. o. 
20 Beccaria 88. o. 



 

THEMIS 2004. december  

73

szabadságvesztést nem tartják megfelelőnek, hiszen így megvan az esély arra, hogy a 
börtönből kiszabaduló bűnöző újabb bűncselekményeket kövessen el. Például aki előre 
megfontolt szándékkal megmérgezett valakit vagy valakiket, az erre a bűncselekményre még 
nyolcvanéves korában is képes lesz. Ehhez ugyanis fizikai erő nem szükséges, a gonoszság 
pedig nem az életkortól függ. Az is lehetséges, hogy valaki csak azért várja a szabadulást és 
azért tanúsít a börtönben jó magaviseletet, hogy utána megtorolhassa a börtönbeli sérelmeit, 
akár a társadalmon (véletlenül kiválasztott áldozatok sérelmére), akár azon, aki őt börtönbe 
juttatta, vagy ha rajta már nem bír bosszút állni, például mert az azóta eltelt hosszú idő alatt 
meghalt, akkor a családtagjain, leszármazóin. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a börtönben 
a legsúlyosabb bűncselekményt elkövetőknek van a legjobb magaviseletük. Ez az 
abolicionisták szerint azért van így, mert ők hosszú időt kénytelenek a büntetés-végrehajtási 
intézetben eltölteni, ezért létérdekük, hogy a körülményeket a maguk számára ne nehezítsék 
meg és alkalmazkodjanak a benti szabályokhoz, sőt sok abolicionista szerint ezek az 
életellenes bűnözők a börtönben ténylegesen ráébrednek tettük súlyára és következményeire, 
és jó magaviseletük annak a bizonyítéka, hogy megbánták tettüket. A halálbüntetés hívei 
ugyanakkor ezt a magatartást puszta alakoskodásnak tartják, amelynek egyetlen valódi célja 
van: a minél előbbi szabadulás, amely után az elítélt ugyanolyan veszélyt jelent a 
társadalomra, mint elfogása előtt.  

A halálbüntetés-pártiak tehát a társadalmat meg akarják védeni a bűnözőtől, ezért 
teljes mértékben elvetik az olyan alternatív büntetési formákat, amelyek lehetőséget adnak 
arra, hogy a kiszabadult elítélt újabb bűncselekményeket kövessen el. Ám ugyanezen okból a 
tényleges életfogytiglant sem tarják jónak, ugyanis ha a legsúlyosabb büntetés a tényleges 
életfogytiglan, akkor – a halálbüntetés általi fenyegetettség hiányában – a bűnöző a börtönben 
bármit megtehet, nincsen vesztenivalója, hiszen vele szemben súlyosabb büntetés akkor sem 
alkalmazható, ha például megöli a rabtársát vagy a börtönőrt. Akit tényleges életfogytiglanra 
ítéltek, és kiszabadulására nincs remény, az kezelhetetlenné válik: bármit is tesz, az nem 
súlyosbíthatja a büntetését, hiszen csak egy élete van, amelyet így is, úgy is a börtönben kell 
végigszenvednie. Ez pedig egyenesen elvezethet ahhoz, hogy az elítélt a legkegyetlenebb 
módokon is megpróbál megszökni, akár a börtönőrök megölésének árán is, hisz az addiginál 
súlyosabb büntetést akkor sem kaphat. Székely János erre az eshetőségre egy szemléletes 
példát idéz a Népszabadság 1987. augusztus 18-i számából.21 A lap a második oldalon az Elba 
szigeti börtönlázadásról közöl egy cikket, melyet ugyan a hatóságok sikeresen levertek, ám a 
lázadás vezetőjével, Mario Tutival nem tudtak mit csinálni. Tutit ugyanis addig már 
háromszor ítélték életfogytig tartó fegyházbüntetésre, és ő nyíltan közölte a hatóságokkal, 
hogy nem aggódott a lázadás miatt; úgy volt vele, hogy ha nem sikerül, akkor legfeljebb 
negyedszer is életfogytiglanra ítélik. A halálbüntetés-pártiak szerint tehát mindenképpen 
szükséges egy addicionális büntetés; ha először csak az életfogytiglant alkalmaznánk is, de a 
visszaesést, a börtönben elkövetett hasonló bűncselekményeket is tudnunk kell valamivel 
fenyegetni, hogy akkor is legyen valami, amit a bűnöző elveszíthet, ha a puszta életén kívül 
már semmi mással nem rendelkezik.  

Ez utóbbi tétellel azonban (mármint hogy az életfogytiglanra ítélt bűnözőnek csak a 
puszta élete maradt és azon kívül nincs mit veszítenie) az abolicionisták nem értenek egyet. 
Szerintük az ilyen elítéltet nemcsak az élete elvételével lehet fenyegetni, hanem olyan 
dolgokkal is, amelyek a börtönbeli kényelmére, lehetőségeire vonatkoznak. Így például az 
elítéltnek nem mindegy, hogy írhat-e és fogadhat-e levelet, beszélhet-e időnként a 
családtagjaival, fogadhat-e látogatókat, sportolhat vagy művelődhet-e, ezen lehetőségek 
megvonása által tehát a börtönön belül is lehet büntetni – anélkül, hogy az elítéltet életének 
elvételével fenyegetnénk. Pálinkás György ennek cáfolatára élő példaként hozza fel Richter 

                                                 
21 Székely 257. o., 16. számú lábjegyzet 
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Richárd esetét,22 aki három börtönőrt és egy rabtársát ölte meg szökési kísérlete során, neki 
tehát a börtönbeli jutalmak megvonása nem volt eléggé fenyegető. És ez nem csak Richterre 
igaz: a szabad élet reményének csábítása sokkal nagyobb, mint amit holmi beszélőmeg-
vonással való fenyegetéssel ellensúlyozni lehetne.  

Ezenkívül azért sem elegendő még a tényleges életfogytiglan sem, mert az sem zárja 
ki véglegesen a lehetőségét annak, hogy a bűnöző újra ártson a társadalom valamely tagjának. 
A börtönből való szökés során elkövetett és addicionálisan nem büntethető bűncselek-
ményekről már volt szó, ám ezeknél is fontosabbak azok az esetleges bűncselekmények, 
amelyeket az elítélt a börtönből való szökése eredményeként követ el. Nem kell, hogy a 
fogoly a szökése érdekében öljön; az is éppolyan veszélyes, ha titokban, senkinek sem ártva 
szökik meg, hiszen miután kiszabadult, ugyanolyan veszélyes a társadalomra, mint elfogása 
előtt volt. És miután nincs olyan börtön, ahonnan a szökés lehetetlen volna, illetve bármikor 
történhet olyan előre nem látható, váratlan esemény (például tűzvész, földrengés, 
fogolyzendülés), amelyet az elítélt kihasználhat a szökésre, ezért a halálbüntetés-pártiak 
szerint csak e büntetés képes a társadalmat minden körülmények között megvédeni attól, hogy 
egy gyilkos újra gyilkolhasson. Ráadásul az így kikerült vagy megszökött személy (miután 
körözik) munkát nem vállalhat, de pénzre van szüksége – tehát rabolni fog. Ha pedig elfogása 
esetén nagyobb rosszra akkor sem számíthat, mint amilyenben szökése előtt volt, bármit is 
csinál, akkor valószínűleg tényleg meg fog tenni mindent, csak hogy ne kerüljön vissza a 
börtönbe, például megöli azt, akit kirabol, hogy ne maradjon szemtanú.23  

Végül pedig e kérdéskör lezárásaként meg kell említeni a szabadságvesztés általános 
visszatartó hatásának csökkenését.24 A szabadságvesztés ugyanis csak addig rendelkezik 
elégséges elrettentő erővel (és ezért a halálbüntetés csak addig lehet szükségtelen) ameddig a 
„kinti” és a „benti” élet minősége között számottevő különbség van. Amíg a börtönbe kerülés 
nagy mértékű életszínvonal-csökkenéssel jár, addig ez jelentős fékezőerőt jelent a potenciális 
bűnelkövetők számára. Mihelyst azonban ez a differencia csökkenni kezd (és manapság ennek 
lehetünk tanúi a büntetés-végrehajtási intézetek korszerűsítésével), úgy válik ez a visszatartó 
erő egyre kisebbé. Sőt szélsőséges esetben az előjel pozitívvá válhat: egyes hajléktalanok, 
csavargók számára a pályaudvaroknál, metróaluljáróknál és a mindennapos koldulásnál 
vonzóbb lehet a fűtött börtöncella, a napi háromszori étkezés, a tisztálkodási, művelődési és 
sportolási lehetőség stb. Ezekben az esetekben tehát semmiképpen sem lehet azt mondani, 
hogy a szabadságvesztéssel való fenyegetés elégséges és a halálbüntetés kilátásba helyezése 
szükségtelen. Az ilyen személyek számára a szabadság nem érték, nem tudnak mit kezdeni 
vele, a szabadsággal járó lehetőséget nem tudják ténylegesen tartalommal megtölteni, annak 
elvesztése tehát számukra nem olyan félelmetes lehetőség, mint ha az életükről lenne szó.  
 

A Justizmord 

 
 Az abolicionisták legfőbb érve, hogy a halálbüntetés tévedés esetén jóvátehetetlen, 
visszafordíthatatlan. Habár a tévesen kiszabott szabadságvesztés-büntetés esetén sem lehet az 
időt visszafordítani és az el nem követett bűncselekmény miatt „leült” éveket meg nem 

                                                 
22 Lásd: Pálinkás 72. o.! 
23 Könnyen belátható, hogy halálbüntetés híján az ilyen szökött bűnözőnek tényleg nincs vesztenivalója: 
szabadon rabolhat, áldozatait meg is ölheti, hisz elfogása után legfeljebb tölti tovább azon büntetését, amelyet 
azelőtt is töltött, a gyilkossággal (a szemtanú kiiktatásával) viszont épp azt igyekszik megakadályozni, hogy ez 
megtörténhessen. Úgy is mondhatjuk, hogy a kirabolt személy megölése egyenesen az érdekében áll, hiszen 
halálbüntetés híján akkor sem kaphat súlyosabb büntetést, mint a tényleges életfogytiglan, vagyis legfeljebb 
ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a szökése és a gyilkosság elkövetése előtt egyébként is volt.  
24 Lásd: Székely 249-250. o.! 
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történtté tenni, de ekkor legalább a tévedés észrevétele után lehetőség van az élet folytatására, 
míg a tévesen kiszabott halálbüntetés az életet véglegesen és visszavonhatatlanul megszünteti. 
Az ember pedig nem tökéletes és ez alól a bíró sem kivétel: ő is bűnössé nyilváníthat olyan 
személyt, aki a vád tárgyává tett bűncselekményt nem követte el. A bírói hiba pedig nem 
feltétlenül korlátozódik az egyszerűbb bűncselekményekre, hanem bármilyen ügyben 
előfordulhat. A tévesen kiszabott halálbüntetésekre manapság egyre több példa felhozható, 
hiszen az utóbbi években sorra derülnek ki olyan esetek, amikor a bíróság kétes vagy 
megkérdőjelezhető bizonyítékok alapján ítélt el olyan személyeket, akikről ma – DNS-
vizsgálatok vagy egyéb modern kriminalisztikai módszerek segítségével – kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy semmi közük sem volt az adott bűncselekményhez. Ezen esetek száma 
csak az Egyesült Államokban több tucatra tehető, amelyek szenvedő alanyai szinte kivétel 
nélkül színesbőrűek voltak. Lehetne azt mondani, hogy ilyen esetek ma már nem 
történhetnének meg, ám ez nem lenne igaz. Amíg csak az ítélkezést emberek végzik, addig a 
hiba lehetősége sem zárható ki, és nemcsak a bíró, hanem az eljárás más résztvevői is 
hibázhatnak. Pap András László például a szakértői tévedések bírói ítéletet befolyásoló 
szerepét emeli ki. Állítása alátámasztására a texasi James Grigson példáját hozza fel, aki a 
bírósági megkeresések nyolcvan százalékában a terhelt gyógyíthatatlan társadalomra való 
veszélyességét állapította meg, és ezen szakvéleményei több száz esetben tették lehetővé a 
bíróság számára, hogy az adott ügyben halálbüntetést szabjon ki, jóllehet az Amerikai 
Pszichiátriai Szövetség ezeknek a szakvéleményeknek a kétharmadát megalapozatlannak, 
magát Grigsont pedig igazságügyi orvosszakértői munkára alkalmatlannak találta.25 Ennek 
ellenére a texasi ügyészség még ma is őt kéri fel hasonló ügyekben a vádlottak 
személyiségére vonatkozó szakvélemények elkészítésére. 
 De nemcsak a szakértő az, akinek hibája hozzájárulhat egy elmebeteg vagy egy 
teljesen ártatlan személy halálba küldéséhez; az eljárásnak számos olyan pontja van, ahol 
lehetőség van a tévedésre (esetleg a tudatos manipulációra), és ezek szintén kihatással 
lehetnek a bírói ítéletre. Az Egyesült Államokban például az 1973 és 1995 között meghozott 
2370 halálos ítélet hetven százalékát változtatta meg a fellebbviteli bíróság, mégpedig az 
esetek nagy részében azért, mert az alsóbbfokú bíróság valamilyen súlyos eljárási hibát 
követett el.26 Ezek az eljárási szabálytalanságok az esküdtszék elfogult bírói felvilágosításától 
kezdve egészen az enyhítő körülményekre vonatkozó bizonyítékok ügyészség általi 
megvizsgálásáig terjedtek. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben a védő totális 
alkalmatlansága (például rendszeresen végigalussza a tárgyalásokat) vagy az esküdtszék 
tagjainak a vádlott iránti elfogultsága egyenesen az oka annak, hogy a terhelttel szemben 
halálos ítélet kiszabására kerül sor. Ez utóbbi az USA-ban annyira feltűnő, hogy 
különösebben nem kell magyarázni: sokkal több feketét küldenek villamosszékbe vagy 
gázkamrába, ha az esküdtszék többségében fehérekből, mint ha feketékből áll. Sőt: sokszor a 
bűnössé nyilvánítás is attól függ, hogy milyen színű a vádlott, illetve milyen színű az 
esküdtek többsége, ahogy ezt O. J. Simpson pere is bizonyította. 
 Az abolicionisták meg vannak győződve arról, hogy a kiderült eseteken kívül még 
számos Justizmordra került sor, amelyeknek csak egy kis részére fog a jövő fényt deríteni. 
Sok Justizmord azért nem derült ki (és a legtöbbjük azért nem fog sohasem kiderülni), mert 
egy, már kivégzéssel lezárt ügyet felesleges elővenni; az ítélet következményeit 
megváltoztatni, a halottat poraiból feltámasztani már úgysem lehet, tehát a jóvátétel kizárt; a 
hatóságoknak pedig nem érdekük, hogy esetleges tévedéseiket hangoztassák, elkövetett 
hibáikat nagydobra verjék. Régebben is a tévedés jórészt csak akkor derült ki, ha utólag más 
ügyből kifolyólag elkapták a tettest, ő pedig egyebek mellett azt a bűncselekményt is 
bevallotta és olyan körülményeket nevezett meg a vallomásában, amelyekről csak a tettes 
                                                 
25 Lásd: Pap 76. o.! 
26 Lásd: Pap 80. o.! 
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tudhatott, egyébként a kivégzéssel befejezett ügyeket többé nem vizsgálták. (Nyilvánvaló, 
hogy ha a hatóságok egyszer elítéltek valakit és ki is végezték őt, nem törekednek arra, hogy 
kiderítsék, tévedtek.) Ez a helyzet pedig ma sem sokban változott: a régi vitás ügyeket csak 
akkor veszik elő, ha igen nyomós érvek merülnek fel, és ekkor is általában csak az elhunyt 
hozzátartozóinak határozott követelésére. Ezért – bár a mai DNS-vizsgálatokkal az egykori 
vitás vagy kétes ügyek nagy része tisztázható lenne – valószínű, hogy a múltbeli Justizmordok 
nagy részére soha nem fog fény derülni. 
 Az abolicionisták szerint tehát bírói tévedés volt, van és lesz, a Justizmordot pedig 
csak úgy lehet teljes bizonyossággal eltörölni, ha a halálbüntetést megszüntetjük. A 
halálbüntetés pártolói ezzel szemben azt mondják, hogy a tévedés nem elkerülhetetlen 
velejárója a bírói ítélkezésnek, és ha igen, akkor is a jelentéktelenebb ügyekre jellemző; 
azokban az ügyekben pedig, amelyekben halálbüntetést is ki lehet szabni, a tévesen kiszabott 
halálos ítélet lehetősége bizonyos eljárási garanciák bevezetésével, illetve kiterjesztésével 
elkerülhető. Ilyen eljárási garancia lehet például az, ha halálbüntetést csak a bírói tanács 
összes tagjának egyetértésével lehetne kiszabni; esetleg ilyen ügyekben több tanács egyhangú 
határozatára lenne szükség a halálbüntetés kiszabásához; ha az ítélkező bírói tanács létszámát 
megemelnék hét vagy akár kilenc főre és ezek mindegyikének beleegyezése szükséges lenne a 
halálos ítélet meghozatalához; ha csak két vagy három ügyész egymástól független, 
halálbüntetés kiszabását javasló indítványára volna lehetőség egyáltalán e büntetési nem bírói 
mérlegelésére stb.  

A halálbüntetés hívei továbbá azt mondják, hogy a tévedéseket nem azáltal kell 
kiküszöbölni, hogy kétséges esetekben életfogytig vagy határozott ideig tartó 
szabadságvesztést szabunk ki, hanem ilyen esetekben magát a bűnössé nyilvánítást kell 
mellőzni. Azaz bármilyen büntetést (akár még pénzbüntetést is!) csak akkor szabad kiszabni, 
ha a bíróság teljesen biztos abban, hogy a terhelt bűnös, ellenkező esetben pedig (vagyis ha a 
legkisebb kétség is felmerül a vádlott bűnösségét illetően) a terheltet fel kell menteni, akár 
van halálbüntetés, akár nincs. Földvári József szavaival: „Határozott meggyőződésem, hogy 
ilyen esetekben nem a halálbüntetés kiszabásától kell tartózkodni, hanem egyáltalán a bűnössé 
nyilvánítástól. … elmarasztaló ítélet hozatalára – tehát bármilyen büntetés kiszabására – csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha semmi kétely sem áll fenn abban a tekintetben, hogy a vád 
tárgyát képező bűncselekményt a vádlott követte el.”27 Hasonló véleményen van Alexander 
Deak is: tévedés lehetősége esetén szerinte sem kellene halálbüntetést kiszabni, ám a 
halálbüntetés alkalmazásának a lehetőségét azért minden esetben (még a 
legegyértelműbbekben is) nem kellene teljesen kizárni sem. Ha mindig csak a tévedésekre 
koncentrálnánk, akkor semmit sem lenne szabad csinálnunk, meg kellene szüntetnünk az 
egész igazságszolgáltatást, nehogy tévedjünk. Ez persze nagyon sarkos vélemény, amely így 
semmiképpen sem helytálló, nyilvánvaló ugyanis, hogy ha elő is fordulnak tévedések az 
ítélkezés során, azok jellege halálbüntetés esetén minőségileg más, mint egyéb büntetések 
esetében. 
 Olyanok is vannak a szakirodalomban, akik a Justizmord lehetőségét is tagadják. A 
magyarok közül például Pálinkás György azzal érvel, hogy a bizonyítási szabályok 
lehetetlenné teszik  ennek előfordulását, mint ahogy Magyarországon ténylegesen nem volt 
még példa ilyenre – legalábbis köztörvényes bűncselekmények esetében.28 Valójában azonban 
nem vehetjük ezt bizonyosra, hiszen a hatóságoknak Magyarországon sem érdeke, hogy régi 
lezárt ügyeket megbolygassanak csak azért, hogy kiderítsék saját hibáikat és rehabilitáljanak 
egy halottat. Mások pedig (elsősorban amerikaiak) azzal érvelnek, hogy ha a múltban elő is 
fordulhattak ilyen esetek, ezek ma már az eljárási garanciák és a modern, kétséget kizáróan 
helyes eredményre vezető bizonyítási módszerek miatt nem történhetnének meg. Az 
                                                 
27 Földvári 133. o. 
28 Lásd: Pálinkás 67. o.! 
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abolicionisták véleménye viszont az, hogy – túl azon, hogy hibalehetőség nélküli módszerek 
nincsenek – a tévedés lehetősége ma is előfordul. Az Egyesült Államokban ugyanis sokszor 
hiányos bizonyítékok alapján is elítélik egy-egy közfelháborodást kiváltó eset gyanúsítottját, 
mert egyrészt a bírák behódolnak a közvélemény nyomásának, másrészt ilyenkor a nyomozó 
hatóságok is gyors eredményt szeretnének prezentálni. Ez utóbbiak ugyanis szeretnék 
bebizonyítani, hogy értik a dolgukat, ezáltal pedig szeretnék elejét venni a közvélemény 
haragjának, ami a nyomozás esetleges hosszabb sikertelensége nyomán óhatatlanul 
kialakulna. Ennélfogva sokszor az első gyanúsítottként szóba jöhető személyt letartóztatják, 
gyorsan bíróság elé állítják, még akkor is, ha a bizonyítékok nem egyértelműek. Ha pedig az 
illető fekete, a bíróság és az esküdtszék pedig fehér, akkor még a mai (tegyük hozzá: nem 
tökéletes) eljárási garanciák mellett is előfordulhat, hogy ártatlan embert ítélnek halálra. Tehát 
minden perbeli biztosíték és modern kriminalisztikai vizsgálat ellenére is a Justizmord 
elkerülésére egyetlen biztos módszer van: a halálbüntetés kiszabásától való tartózkodás.  
 
 
 

*  *  * 
 
 

 Lezárásként még egyszer szeretném jelezni, hogy ez a munka nem kívánt 
propagandát kifejteni sem a halálbüntetés, sem az abolíció mellett. Pusztán annyi volt a célja, 
hogy megismertesse az olvasót azokkal a lehetséges érvekkel, amelyekkel a két oldal védeni 
szokta a saját álláspontját, illetve azokkal a cáfolatokkal, amelyekkel a halálbüntetés hívei és 
ellenfelei a másik oldal állításainak hibás (vagy legalábbis általuk annak tartott) mivoltára 
kívánnak rávilágítani. Igyekeztem (legalábbis a fenti három témakör kapcsán) a lehetséges 
érveket és ellenérveket mindkét oldalról minél teljesebben számba venni és azokat egymással 
is ütköztetve bemutatni. Hogy ezek közül ki melyeket fogadja el és melyeket nem, illetve 
melyeket tartja fontosabbnak és melyek megvalósítását kívánatosabbnak, azt mindenki a saját 
értékei, preferenciái alapján maga kell, hogy eldöntse. Az érvelések egyenrangúak, a választás 
joga az olvasóé. Azt azonban mindenkinek be kell látnia, bármelyik állásponthoz is húzzon a 
szíve, hogy a másik oldal képviselői sem „erkölcstelenek” vagy „elvetemültek”, amiért a saját 
meggyőződésüket hangoztatják, hiszen ők is a legjobb belátásuk és lelkiismeretük szerint 
állnak ki a maguk igaza mellett, vállalva és képviselve azt a nézetet, amelyet önnön 
leghelyesebb erkölcsi meggyőződésük diktál. 
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