
A beszámítás, a beszámítási képesség megítélése a 
különböző korokban eltérő volt. A tálio elv érvé
nyesülésekor bárkit érhetett a megtorlás, akit a sé

relem okozójának véltek. Ebben a korban a gyerekeket 
és az őrülteket is büntették. Ennek magyarázata abban 
rejlik, hogy az egyén nagyon szorosan kötődött a közös
séghez és sérelmet is úgy okozott, mint az adott közös
ség tagja. Továbblépés akkor következett be, amikor az 
egyén függése a közösségtől gyengülni kezdett, s az in
dividuum kibontakozott.

„Furiosus absentis loco est" -  olvashatjuk a Digesta 
regulái között. Már a klasszikus római jogászok felis
merték hogy az elmebetegek nem képesek számot adni 
cselekedeteikről és irányítani sem tudják azokat. A ró
mai jogban az őrjöngök felmentést nyertek a büntetés 
alól.

A kánonjog szemlélete nagy visszaesést jelentett, 
hisz hosszú ideig tartó uralma alatt üldözte az elmebe
tegeket. Felfogásuk szerint az elmebetegség valamilyen 
elkövetett bűnnek a következménye volt. Azt tartották, 
hogy az elmebetegeket gonosz szellemek szállták meg 
és ezért büntették, sanyargatták őket.

A felvilágosodás eszméi e területen is pozitív hatást 
hoztak. Montesquieu, Voltaire, Beccaria, Filangieri és 
társaik munkásságának köszönhető a bekövetkezett 
szemléletváltozás. Az elmebetegség a beszámítást kizá
ró okok közé került. Filangieri beszámítási tanának ki
induló pontja annak az elhatárolása, hogy a cselekmény 
tudatos volt-e vagy sem. Szerinte, akik akaratel
határozásra képtelenek, nem lehetnek bűncselekmény 
alanyai, „mert a mechanizmusukban rejlő zavar miatt 
értelme használatára képtelenek, vagy e képességüket 
elvesztették.” ( Idézi Hajdú. 1971) Gyermekeket, egy- 
ügyűeket, őrülteket, holdkórosokat tehát nem lehet bün
tetőjogi felelősségre vonni.

Egy francia pszichiáter, Pinel a XVIII. században fo
galmazta meg a követelést, amely szerint az elmebete
gekről le kell venni a láncokat és emberhez méltóan kell 
bánni velük. Nagyjelentőségű az a megállapítása, hogy 
az elmebetegség nemcsak az értelem, hanem az akarat 
zavara is.

A napóleoni 1810. évi kódex, a Code Penal 
mondta ki, hogy az elmebetegek nem vonhatók 
felelősségre.

A HAZAI SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETE 
VÁZLATOKBAN
Ha a magyar büntetőjogi szabályozást tekintjük, 

Werbőczi Hármaskönyvében már különleges elbánást 
írt elő az őrjöngőkre, esztelenekre.

Az 1795-ös Büntető Kódex-tervezet rendkívül nagy 
jelentőségű reformprogram a magyar büntetőjog törté
netében. Ez a tervezet fogalmazta meg először a beszá
mításra vonatkozó tételeket. A javaslattevő Szirmay An
tal az eljárási részben foglalkozik ezzel a kérdéssel, a bí
rósági tárgyalás, a bírói mérlegelés szabályainál. A teljes 
akaratképesség-hiányt az elmebetegeknél, a pillanatnyi

_ TANULMÁNYOK
Domokos Andrea:

A  bűntevő 
elmetehetségéről
A  KÓROS ELMEÁLLAPOT 
MEGÍTÉLÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI 
AZ IDŐK SORÁN

elmezavarban szenvedőknél, az akarati képességet telje
sen megbénító szellemi és testi betegségben szenvedő 
személyeknél, alvóknál és holdkórosoknál állapítja meg 
a tervezet. Fontos megjegyezni, hogy Szirmay nem 
mondja ki, hogy a fenti állapotok kizárják a beszámítást. 
Ezeket az enyhítő körülményeknél helyezi el. A másik 
lényeges momentum, hogy a tervezet fakultatív jelleget 
tulajdonít ezeknek a körülményeknek. A bíró döntésétől 
függ. hogy figyelembe veszi-e ezeket vagy sem.

Az 1843-as javaslat 73.§-a már így ír: „Minden be
számítástól és büntetéstől menten maradnak:

a. /  az őrültek azon tettekre nézve, miket őrültségük 
ideje alatt elkövettek,

b. / azok, kik betegség miatt ideiglenesen olyan álla
potban vannak, hogy tetteik büntethetőségének felfogá
sára szükséges eszmélettel nem bírnak, de csak oly tet
tekre nézve, miket ezen állapotban követtek el.”

Az ún. biológiai módszert követi, ami azt jelenti, 
hogy a meghatározott tudatformák puszta fennforgása 
büntethetőséget kizáró ok.

A Csemegi-kódex VII. fejezetében szabályozza a be
számítást kizáró vagy enyhítő okokat. Ezeket a követ
kezőkben jelölte meg:

-  öntudatlan állapot,
-  az elmetehetség zavartsága,
-  az ellenállhatatlan erő és a fenyegetés,
-  a jogos védelem és
-  a végszükség.
A beszámíthatóságot széles értelemben használja, 

ami azt jelenti, hogy az elkövető mindazokkal a tulaj
donságokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a 
büntetőjogi felelősségre vonását. 76. §-a értelmében: 
„nem számítható be a cselekmény annak... kinek elme
tehetsége meg volt zavarva és emiatt akaratának szabad 
elhatározási képességével nem bírt.” E fordulat eseté
ben tehát két feltételnek kell teljesülnie, egyrészt elme- 
betegségnek kell fennállnia, másrészről pedig szüksé
ges, hogy szabad akaratelhatározási képességével ne 
bírjon emiatt.

A beszámíthatóságot kizáró okokat oly módon vá
lasztja ketté a törvény, hogy azok állandóak-e (az elme- 
tehetség megzavarodottságánál) vagy pedig időlegesek.,
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(öntudatlanság). Irk Albert (1933) az előbbit 
pathologikus jellegű, az utóbbit pedig pszichológiai jel
legű okként jelöli. Az öntudatlanság fogalma alá tarto
zik egyrészt az eszméletlen állapot, másrészt a súlyos 
öntudatzavar. Ez utóbbit a bírói gyakorlat vette be az 
öntudatlanság fogalma alá. Az öntudatlanságot vagy az 
öntudat zavarát előidéző tények lehetnek: az álom, az 
alvajárás, hipnózis, lázas delírium, ittasság, más mérgek 
okozta kábultság, és kivételesen a menstruáció, a ter
hesség és a szülés időszaka. (Ez a felfogás magyarázza 
a Csemegi-kódexbeli gyermekölés törvényi tényállását, 
amelynek „Az újszülött megölése” felelt meg a 2003. 
évi II. törvénnyel történő hatályon kívül helyezéséig.)

A másik okcsoport az elmebetegségek köre. Az el
metehetség megzavarodásának fogalma valamennyi 
lelkibetegséget magában foglalta. A törvény nem ne
vezte meg az elmebetegségek különböző nemeit. Ez az 
állandó állapot, amely pathologikus okokra vezethető 
vissza. Lehetséges, hogy az agy megbetegedéséről van 
szó, amikoris nem veleszületett a betegség, más esetben 
pedig veleszületett. Ez utóbbihoz soroltak két kórfor
mát, az erkölcsi tébolyt (morál insanity) és a mániát. Az 
erkölcsi téboly fogalma hasonlatos a mai pszichopátia 
megjelöléshez.

A korabeli jogtudósok különböző definíciókat határoz
tak meg a beszámítást és a beszámítási képességet illetően.

Finkey Ferenc (1909) a beszámítást a bíró kettős íté
letének tekinti, egy logikai és egy erkölcsi ítéletet fog
lal magában a bíró döntése. Az első kérdés, amiről a bí
rónak döntenie kell. hogy beszámítható-e a cselekmény, 
felelős-e érte a tettes vagy sem? Ebben az esetben a be- 
számíthatóságnak nincsenek fokozatai, hiszen a büntet
hetőség vagy megállapítható, vagy nem. A második 
kérdés az alanyi bűnösséget érinti, itt már lehet beszél
ni a beszámítás fokairól. Meghatározása szerint az el
metehetség megzavarodottsága és az akarat szabad el
határozási képességének hiánya együtt eredményezi a 
beszámíthatatlanságot. Az elmebetegség alábbi fajtái 
idézhetik elő a beszámíthatatlan állapotot Finkey tan
könyve szerint: a búskomorság, a dühösség, a com
binál! elmekór, a heveny butaság, a nehézkes elmeza
var, illetve a cocainizmus, morphinizmus.

Angyal (1909) szerint a beszámítás három ítéletből 
tevődik össze: a fizikai az okozati összefüggésre, a pszi
chikai az akarati kapocsra, a teleologikus pedig a jogi 
viszonyra utal. Mindezek vagy pozitív, vagy negatív 
formában jelentkezhetnek. Angyal példája (1909, 376. 
oldal): „Péter halála vagy okozata Pál magatartásának, 
vagy nem: fizikai ítélet, Pál vagy meg akarta szúrni Pé
tert vagy nem: pszichikai ítélet, Pál irányában vagy 
megvannak a jogos védelem kellékei vagy hiányoznak: 
teleologikus ítélet.” Magának a beszámításnak nincse
nek fokozatai.

A beszámítási képesség a beszámítás egyik pozitív 
előfeltétele. Angyal határozottan utasítja el Liszt és kö
vetői álláspontját, mely szerint beszámítási képességről 
akkor lehet beszélni, amikor a büntetendő cselekmény 
elkövetőjére a büntetés javítólag vagy elijesztőleg hatni 

.képes.

Angyal a beszámítási képesség ismérveit az alábbi
akban jelöli meg: az öntudat, az akarat szabad elhatáro
zási képessége, a büntethetőséghez szükséges értelmi és 
erkölcsi fejlettség és a megfelelő életkor. Ez utóbbi a 
hatályos jog szerint 12 év feletti kort jelentett. Az öntu
datnak „nemcsak in abstracto, hanem a vonatkozó cse
lekményt illetően in concreto is meg kell lennie a cse
lekvőben...” (id. mű 383. p.). A szabad akaratképesség 
is kell a beszámítási képességhez, hisz akit például 
kényszerítenek, nem vonható felelősségre. Az értelmi, 
erkölcsi fejlettség alatt az erkölcsi szabadságot érti An
gyal, s nemcsak a fiatalkorúak vonatkozásában, akikkel 
kapcsolatban a jogszabály ezt megkívánta, hanem vala
mennyi elkövetőnél.

Irk Albert (1933. 92. p.) szerint: „A beszámítási ké
pesség az embernek az a tulajdonsága, amelynél fogva 
cselekvéseit erkölcsileg és jogilag értékelni tudja és en
nek megfelelően cselekedni képes.”

Schulteisz (1948) szerint a beszámítási képesség nem 
más, mint megfelelő ítélőképesség arra, hogy a jót a 
rossztól, a helyeset a helytelentől, a megengedettet a til
tottól megkülönböztesse és e helyes felismerésnek meg
felelő helyes magatartást tanúsítsa az egyén. Moravcsikoi 
idézi Schulteisz (id. mű 49. p.) Az akarat szabad elhatá
rozási képességével az rendelkezik, aki „a testi és külső 
körülmények normális befolyásolhatósága mellett magát 
bizonyos cselekedetek elkövetésére, vagy el nem követé
sére elhatározhatja, a cselekvésre késztető, vagy az azt 
akadályozó motívumokat és ellenmotívumokat a célsze
rűség és helyesség szempontjából mérlegelheti és az ösz
tönélet ingereit bizonyos mértékben elnyomhatja.”

Már a XIX. században elvként leszögezték, hogy a 
bíróság dönti el, hogy az elkövető elmebeteg volt-e az 
elkövetéskor és, hogy ez akarat-elhatározási képességét 
érintette-e? Természetesen szakértő orvosok vélemé
nyét igénybe kell venni, ők azonban kizárólag arról nyi
latkozhatnak -  Angyalt idézve (id. mű 405. p.) - , hogy: 
„meg volt-e zavarva a bűntevőnek elmetehetsége az el
követéskor vagy sem?”

Alapvető fontosságú, hogy az orvos sem a beszámí
tási képesség, sem az akaratelhatározás fennállása kér
désében nem rendelkezik döntési jogkörrel. Liszt így ír 
erről:” a bírót az orvosszakértői vélemény sem nem kö
ti, sem nem fedezi.” (idézi Angyal, id. mű 406. oldal) 
Azaz a felelősséget sem vállalhatja át a bírótól az orvos, 
hisz a bíróság mondja ki a végső döntést.

A XIX-XX. századi jogtudósok foglalkoztak még a 
siketnémaság, az aggkor, a női nemhez tartozás és az 
öntudatlan állapot kérdéseivel is. A siketnémák a kora
beli szabályozás szerint nem feleltek, ha ez az állapot 
kizárja a felismerési képességüket. Heller (1945) meg
ítélése szerint a siketnémák éppúgy tekintendők, mint a 
fiatalkorúak, azaz, vizsgálandó, hogy az értelmi és er
kölcsi fejlettségük megvolt-e. Ugyanakkor megjegyzi, 
hogy a siketnémaság nemcsak szellemi elmaradottságot 
eredményezhet, hanem szélsőséges kedélyállapotokra 
ragadtathatják magukat.

A XIX. század német tudósai szerint az aggok nem 
büntethetők, hisz olyanok, mint a gyermek.. Angyal is
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lörténeli szemle

merted Carrara igen szigorú álláspontját az idősek 
büntetőjogi felelőssége kérdésében -  szerinte őket még 
nagyobb büntetéssel kell sújtani, hiszen nagyobb ta
pasztalattal rendelkeznek, mint a náluk fiatalabbak. An
gyal javaslata a következő: ha a cselekmény elkövetője 
az elkövetéskor 60-ik életévét meghaladta, elmebeli ál
lapotát orvosszakértők vizsgálják meg. Megjegyezzük, 
hogy az 1873-ban született Angyal Pál idézett munkája 
36 éves korában jelent meg. Ez már második kiadása 
volt művének, tehát még fiatalabb korában írta. A 76 
évesen elhunyt tudósprofesszor vajon 60 éves kora fe
lett is fenntartotta fiatalkori elképzelését? -  ennek érde
mes lenne utánajárni.

Schulteisz 1953-ban megjelent könyvében ugyan 
már a dialektika módszerével felvértezve foglalkozik a 
büntetőjog tudományával, azonban még Angyal gondo
latait láthatjuk viszont művében, amikor a következőket 
írja (30. p.): „Az öreg kornál sem határozható meg ele
ve, hogy az mely életévtől kezdve csökkenti a beszámí
tási képességet, mert bár a szenilis változások rendsze
rint a 60-as évek körül jelentkeznek is, egyeseknél 
előbb, másoknál később bontakoznak ki.”

A női nemet illetően arról ír Angyal, hogy a nők azért 
követnek el kevesebb bűncselekményt, mert valláso
sabbak a férfiaknál, az anyaság pedig élét veszi az ego- 
isztikus hajlamoknak, és erősíti az altruisztikus érzel
meket. Amúgy a „gyengébb nemhez” tartozás a beszá
mítási képességet önmagában nem érinti.

Irk Albert a női nem beszámítási képességével fog
lalkozva felteszi a kérdést, hogy nem kellene-e a nőket 
-  sajátos bio-pszichológiai felépítésük miatt -  eltérő 
módon értékelni?

Az öntudatlan állapot Angyal meghatározása szerint 
az az állapot, amelyben az ember magát a külvilágtól 
megkülönböztetni nem tudja. (id. mű 413. p.)

LUCIDUM INTERVALLUM ÉS A 
KORLÁTOZOTT BESZÁMÍTÁSI 
KÉPESSÉG MEGJELENÉSE 
A JOGI GONDOLKODÁSBAN
A XX. század elején a jog foglalkozott a lucidum in

tervallum kérdésével és elfogadta azt a nézetet, hogy 
vannak ún. világos időközök, és ennek megfelelően 
ítélkezett. A bírónak két kérdésben kell döntenie, még
pedig abban, hogy az elkövetéskor is öntudatlan, illetve 
elmebeteg volt-e az egyén, s ha igen, ez érintette-e a be- 
számíthatóságát? Legfeljebb a korlátozott beszámítha- 
tóságot javasolták megállapítani az elmebeteg világos 
pillanataiban elkövetett bűncselekmények esetében.

Ez utóbbi kérdéshez kapcsolódik a korlátolt beszámít- 
hatóság. Az 1843-as javaslat így fogalmaz: „őrültség, 
betegség, tompaelméjűség, mely még azon fokon ugyan 
még nincsen, hogy minden beszámítást megszüntessen, 
de mégis olyan, hogy a törvényességnek józan belátását 
megzavarta... a beszámítást szintén enyhíti.”

A korlátolt beszámíthatóság fogalmát nem ismerte az 
1878. évi V. te., a perrendtartás azonban igen. A bírósá
gok enyhítő körülményként vehették figyelembe a kor
látolt beszámíthatóságot.

Igen érdekes olvasnunk, amint Angyal (1909,379. p.) 
arról számol be, hogy könyvének megírásakor „...még 
folyik a harc a régi és új eszme között...” A klassziku
sok nem fogadják el a korlátolt beszámítási képesség fo
galmát. Az új irányzat hívei pedig még csak ekkor pró
bálták definiálni a korlátolt beszámítási képesség fogal
mát, illetve kimunkálni, hogy milyen jogkövetkezmény 
társuljon az így elkövetett cselekményhez.

Angyal így fogalmaz ezzel kapcsolatban (id. mű 380. 
p.) „Nézetünk szerint tagadhatatlan, hogy az erkölcsileg 
és szellemileg egészséges egyének s az elmebetegek 
között átmeneti állapot létezik, az is kétségtelen továb
bá, hogy ezekkel az átmeneti állapotban levő egyének
kel szemben a mai törvényszabályok szerint kiszabandó 
rövid tartalmú szabadságvesztés-büntetés többnyire ha
tástalan. ...a  következmények sorában is átmeneteket 
kell létesíteni.”

Bakocly Aurél (1936) királyi törvényszéki orvosként 
közelít a korlátolt beszámíthatóság kérdésköréhez, a ha
tárközi elmeállapotok alatt olyan pszichikus állapotokat 
ért, amelyek a normálistól elütnek, azonban a kifejezett 
elmebetegség fokát még nem érik el. Helyesli az eny
hébb büntetés alkalmazását azoknál az elkövetőknél, 
akik erkölcsi szempontból „egyébként kifogástalanok,” 
azonban azoknál, akik állandó morális defectussal bír
nak. a rendesnél hosszabb, határozatlan tartamú szabad
ságvesztés büntetést tart indokoltnak. Ez utóbbit -  fi
gyelemmel a beteg pszichére -  azonban ún. gyógyle- 
tartóztatási intézetben javasolja letöltetni.

1948-ban Schulteisz így ír a korlátozott beszámítási 
képesség tárgyalásakor (60. oldal): „A beszámítási ké
pességnek csak lefelé vannak fokozatai. Nagyobb mér
vű. fokozott beszámítási képesség nincsen, csak csök
kent. korlátolt.” Az 1900-as évek elején Csemegi tagad
ta a korlátozott beszámítási képesség létét. Babarczi 
Schwartzer (1906) szerint tapasztalati tény, hogy van
nak olyan emberek, akik nem elmebetegek, de nem is 
teljesen normális, épelméjű emberek. A korlátolt beszá
míthatóság okául szolgáló szellemi állapotok közé so
rolja többek között: az alkoholizmust, egyéb mérgezé
seket, az epilepsziát, a hisztériát, a neuraszténiát, más 
idegbetegségeket, a gyengeelméjűséget. A büntetés re
formjával kapcsolatban megjegyzi, hogy a súlypont 
nem a büntetés időtartamának a leszállításán, hanem a 
végrehajtás milyenségén kell, hogy legyen. Másfajta 
büntetést kell velük szemben alkalmazni, mint a normá
lis bűnözőknél. Azokat sorolja a korlátolt beszámít- 
hatóságú egyének közé, akik a bűncselekmény elköve
tésekor a beszámíthatatlanságnak a törvényben megha
tározott okait megközelítő állapotban voltak, azonban a 
büntetés eltérő módon való végrehajtását csak azokra 
nézve tartja szükségesnek, akiknek ez az állapota 
pathologikus és tartós.

Baumgarten (1916) egy 1911 -es jogászgyűlésen ar
ról szólt, hogy egyes elkövetői körök, így például a kor
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látóit beszámításúak külön elbánásban kell, hogy része
süljenek, velük szemben biztonsági intézkedéseket kell 
alkalmazni. Baumgarten a tökéletlenek, azaz a pszichi
átriában akkoriban használatos „nem teljes értékűek” 
kifejezéssel illeti a korlátolt beszámítási képességgel 
rendelkezőket. Megállapítja, hogy ezekkel sűrűn lehet 
találkozni mind a tébolydákban, mind a fegyházakban 
és tanulságos példát szolgálnak arra nézve, hogy egyik 
helyre sem valók. Szerinte a tökéletlenek sorába tartoz
nak azok, akiknek erkölcsi fogyatkozásuk van, azok, 
akiknél az ösztönök elfajultak (perverzió), akik mérge
ző anyagok hatására pszichopatikus állapotba kerültek 
és a neurotikusok. Szerinte gyakoriak azok az esetek, 
amikor a szakértők a törvény szempontjából 
beszámítóképesnek mondták azt a vádlottat, akit orvosi 
szempontból nem tartottak teljesen annak. Szerinte a 
törvény azzal, hogy leszállítja a büntetés mértékét ilyen 
esetben, nagyobb veszélynek teszi ki a társadalmat, hisz 
„a félig felelős kétszeresen veszélyes.”

A kúriai döntésekben is szerepel a korlátozott beszá
mítási képesség megállapítása ( idézi Edvi Illés, 1905.): 
„Habár vádlottat, ki ölést, gyújtogatást és lopást köve
tett el, az orvosszakértők gyengeelméjűnek találtak, a 
bíróság mégis elítélte őt, mert gyengeelméjűsége nem 
zárta ki, csak korlátozta szabad elhatározási képessé
gét.” (Bj.T. XXX. 320.)

PARCIÁLIS BESZÁMÍTHATÓSÁG
A részleges beszámítási képesség alatt az értendő, 

amikor a rendellenes elmeállapot csak bizonyos fajtájú 
bűncselekmények esetében zárja ki a beszámíthatósá- 
got. A beszámíthatatlanság osztható vagy oszthatatlan 
volta nagy vitákat váltott ki mind az orvosok, mind a 
jogászok körében. A Kádár-Kálmán tankönyv (1966) 
idézi 1899-ből az orvos Zichen állásfoglalását a kér
désben, szerinte az elmebetegség, így például a parano
ia csak abban az esetben zárja ki a beteg beszámítási 
képességét, ha a terhére rótt cselekmény létrejövetelé- 
ben szerepet játszott. Vagy például az epilepsziáról azt 
vallja az orvostudomány, hogy brutalitásra hajlamosít. 
Ha egy epilepsziás a testi sértés és közokirathamisítás 
miatt kerül bíróság elé és megállapítják, hogy a testi 
sértést dührohamában követte el, ez alól a vád alól a 
beszámítási képesség hiánya miatt felmentik, az oki
rathamisítás miatt pedig el fogják ítélni. Földvári 
(2003) a részleges, vagy parciális beszámítási képes
séggel kapcsolatban azt vallja, hogy a beteg agy rá
nyomja a bélyegét valamennyi cselekményre.

A CSEMEGI-KÓDEX UTÁNI 
TÖRVÉNYEK SZABÁLYOZÁSA
Az 1950. évi II. törvény, a Btá. a Csemegi-kódex 

nyomdokain haladva az elmeállapottal összefüggésben 
az elmebetegséget és az öntudatzavart határozza meg 

• beszámítási képességet kizáró okként. „Nem büntethető,

aki a bűntettet olyan elmebeteg állapotban vagy öntudat
zavarban követte el, amely őt képtelenné tette a cselek
mény társadalmi veszélyességének felismerésére vagy 
az akaratának megfelelő magatartásra. Ha az elkövető 
elmebetegsége, öntudatának zavara csupán korlátozta a 
cselekmény társadalmi veszélyességének felismerésé
ben vagy az akaratának megfelelő magatartásában, bün
tetését korlátlanul enyhíteni lehet.” Szabó András ( 1956) 
hívja fel a figyelmet arra, hogy az öntudatzavar kifejezés 
helyett a tudatzavart kellett volna használni. Az öntudat
zavar valójában az elmebetegséget jelenti és ezen a he
lyen a törvényalkotó mást kívánt jelölni vele.

A Btá szerint a siketnémák esetében semmilyen aka
dálya nincs a büntetőjogi felelősségre vonásnak, esetük
ben a büntetés kiszabásakor vehető figyelembe testi fo
gyatékosságuk.

Az 1961. évi V. törvény kiküszöböli a Btá. hiányos
ságát, ahol a beszámítási képesség hiányát abban jelöl
ték meg, hogy az elkövető nem képes az akaratának 
megfelelő magatartás tanúsítására. Az 196-es Btk már 
azt a kiegészítést is tartalmazza, hogy akkor is beszá
míthatatlan az egyén, ha felismeri ugyan, hogy a tette 
veszélyes a társadalomra, de nem képes ennek a felis
merésnek megfelelően cselekedni.

A törvény az ún. „vegyes módszert” alkalmazza, 
amikor a pszichiátriai rendellenességet és az azt előidé
ző elmeállapotbeli, szervi alapot egyaránt leírja.

Losonczy István kiemeli, hogy ennek a jogi rendezés
nek két fontos sajátossága van. Az egyik az. hogy az el
mebetegség, gyengeelméjűség és tudatzavar önmaguk
ban nem értékelhetők a beszámítási képességet kizáró 
körülményként sem a bíró, sem az igazságügyi elme- 
szakértő által. A másik pedig az, hogy a cselekmény tár
sadalomra veszélyességének felismerésére vagy e felis
merésnek megfelelő magatartás tanúsítására való képte
lenség csak akkor értékelhető beszámítási képességet ki
záró okként, ha annak alapja a fenti betegségek, állapo
tok valamelyike. A beszámítási képesség teljes hiányá
nak megállapításához bizonyítani kell, hogy a felismeré
si és az akarati képességet a fennforgó elmebetegség, 
gyengeelméjűség, vagy tudatzavar az adott cselekmény 
vonatkozásában zárta ki.

A törvény a pszichopatológiai okokat szűkén hatá
rozta meg, az ítélkezési gyakorlat szükségesnek látta ki
bővíteni ezeket a következőkkel: ideggyengeség, érel
meszesedés, szívbaj, pathológiás atipusos részegség, 
túlfeszített idegállapot. (Például: BJD 3612, 28. sz. El
vi Döntés, a BK. 472. számú állásfoglalás).

Az 1979. július hó 1. napján hatályba lépett, a Bün
tető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény az 
1961. évi V. törvény rendelkezéseihez képest a beszá
mítási képesség tekintetében jelentős, az alapelveket 
azonban nem érintő változást hozott. A beszámítási ké
pességet hatályos jogunk is negatív formában határozza 
meg, így tehát nem annak fennforgásáról, hanem hiá
nyáról szól. Szabó András (1985) két okkal magyaráz
za ezt -  figyelemmel a miniszteri indoklásra is. Első
ként azzal, hogy sokkal egyszerűbb törvényszerkesztési 
szempontból a kizáró körülményeket szabályozni, mint



jogszabályban pozitiven meghatározni az előfeltétele
ket. A másik ok pedig az, hogy az emberek túlnyomó 
többsége rendelkezik beszámítási képességgel.

Szabó András -  többek között -  az alábbiakban 
összegzi az 1978. évi IV-es törvény rendelkezéseit: Az 
elmeműködés elvileg bármilyen kóros formája kizárja az 
elkövető büntethetőségét, amennyiben a rendelkezésben 
foglalt változásokkal jár. A törvény példaszerűen sorolja 
fel a kóros elmeállapot formáit. A korábbi Btk. hiányos
ságát pótolja a hatályos törvény azzal, hogy a személyi
ségzavart is idesorolta. A hatályos szabályozás szerint a 
rendellenes tudati állapot csak akkor zárja ki a beszámít- 
hatóságot, ha annak pszichés hatása folytán az egyén 
nem ismeri fel a cselekmény társadalomra veszélyes kö
vetkezményeit, vagy nem képes e felismerésnek megfe
lelően cselekedni. A beszámítási képesség akkor kizárt, 
ha valamilyen kóros elmeállapot megállapítható: hiány
zik az értelmi vagy akarati képesség, és ennek a hiánynak 
valamilyen kóros elmeállapot az oka. A kizártság, illetve 
korlátoltság esetében is a bírónak orvosszakértői véle
ményre kell támaszkodnia. A bíróság azonban nincs köt
ve a véleményhez. A korlátolt beszámítási képesség ese
tén a Btk enyhébb büntetés kiszabását teszi lehetővé.

A beszámítási képesség rendszerbeli helyéről is szót 
kell ejtenünk. Losonczy szerint (1967) a beszámítási ké
pesség hiánya az ember bűncselekmény-alanyiságát ki
záró körülmény. ,.A beszámítási képesség hiánya tehát 
elsősorban nem a bűncselekmény fogalom valamelyik 
elemét, a büntethetőség valamelyik szükségszerű felté
telét, hanem azt zárja ki, hogy a beszámíthatatlan ember
rel szemben a büntetőjog céljait büntetés kiszabásával 
kíséreljék meg elérni." (id. mű 239. p.). Szabó András a 
következőképpen fogalmaz: „Bűncselekmény alanya ... 
csak beszámítható egyén lehet.” (1985.) Azaz, ha az el
követő elmebeteg, nincs bűncselekmény, mert a bűncse
lekménynek nincs alanya.

Tokaji és Nagy (2001) a bűnösség elemei között he
lyezi el. Földvári (2003) megfogalmazásában a beszá
mítási képesség az alannyá válás feltétele. A gyermek
kornál tárgyalt logikai sor a kóros elmeállapotra is vo
natkoztatható (id. mű 145. p.):” ...beszámítási képesség 
nélkül nincs alany, alany nélkül nincs törvényi tényál
lásszerűség, tényállásszerűség nélkül nincs bűncselek
mény, bűncselekmény hiányában viszont nem kerülhet 
sor büntetésre.”

Jómagam is az alanyiságot kizáró tényezők között lá
tom a kóros elmeállapot, mint beszámítási képességet 
kizáró ok helyét.

Ml AZ ELKÖVETŐ SORSA,
HA KÓROS ELMEÁLLAPOTA 
KIZÁRJA A BESZÁMÍTÁSI KÉPESSÉGÉT?
A Csemegi -kódex a klasszikus büntetőjogi iskola 

felfogásának megfelelően a beszámítási képesség hiá
nya esetén semmilyen büntetőjogi következményt nem 
alkalmazott.

Az 1948. évi XLVIII. Te. bevezette az elmebeteg bű
nözők biztonsági őrizetét. Mindazoknak a biztonsági 
őrizetbe helyezését rendelte el, akik 18. életévüket be
töltötték és akiknek az elmebetegsége kizárta a bűntett 
vagy vétség beszámítását. Míg korábban az volt a kifo
gás, hogy a beszámíthatatlannak nyilvánított bűnelkö
vetők kiesnek a további jogi intézkedés alól, most pedig 
túlságosan is kiterjesztette hatáskörét a büntetőjog. 
Ezen intézkedés célja ugyanis „a biztonsági őrizetbe he
lyezett személy ártalmatlanná tétele, gyógyítása, illető
leg újabb bűntett vagy vétség elkövetésének veszélyé
vel járó elmeállapotának (közveszélyes állapot) meg
szüntetése.”

A Btá is átvette a biztonsági őrizet intézményét, a 
biztonsági őrizetbe helyezés előfeltételéül szintén a 
közveszélyes állapotot jelölte meg.

Az 1961. évi V. törvény gyógyító jellegű intézkedés
ként vezeti be a kényszergyógykezélést. Ezt azzal 
szemben rendelik el, aki bűncselekményt valósított 
meg, de beszámítási képesség hiányában nem büntethe
tő, és tartani kell attól, hogy a jövőben bármely bűntett 
tárgyi tényállási elemeit megvalósítja.

Az 1978. évi IV. törvény kodifikációjakor felmerült 
a kérdés, hogy a kényszergyógykezelés elrendelése bí
rói hatáskörben maradjon-e? Akik ezt ellenezték, azt 
vallották, hogy a bíróság hatásköre csak formális, miu
tán a gyógykezelésre vannak kötelező egészségügyi 
előírások. Az intézkedés megtartása mellett érvelők 
szerint -  a törvényalkotó az ő álláspontjukat fogadta el, 
mivel a kényszergyógykezelést a büntetés-végrehajtás 
keretében működő intézet végzi, így mind elvi, mind 
gyakorlati szempontból ellentmondásos lenne, ha ebbe 
az intézetbe a bíróság határozata nélkül kerülnének be
tegek. (Berkes, 1977)

Hatályos Btk-ánk az előző törvényi rendelkezéshez 
képest lényegesen szűkebb körben alkalmazza a 
kényszergyógykezelést. A személy elleni erőszakos 
vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkö
vetőjének kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha 
elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethe
tő és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt kö
vet el, feltéve, hogy büntethetősége esetén egy évi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene ki
szabni.

A miniszteri indokolás értelmében a kényszergyógy
kezelés célja a gyógyítás és a társadalom védelme. Úgy 
tűnik azonban, hogy ez az intézkedés elsősorban a tár
sadalom védelmét szolgálja. Azonban beteg emberek
kel szemben rendelik el, akiknek gyógyítása már csak 
humanitárius okokból is elengedhetetlen. Álláspontom 
szerint az ilyen bűnelkövetők esetében az egyedül ha
tásos speciális preventív eszköz a gyógyítás, amely 
nem feltétlenül büntetésvégrejatási intézetben fogana
tosítható. Az open door rendszerű elmeosztályok mel
lett máig léteznek ún. zárt osztályok az ön- és közve
szélyes elmebetegek részére. Nem látom akadályát an
nak, hogy a bűncselekményt megvalósítókat is ezek 
között gyógyítsák. A bűnismétlés veszélye így sem 
lenne nagyobb. Hiszen a beszámítási képességgel ren
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delkező elkövetők közül is szöknek meg a bv intéze
tekből, illetve a bv keretében működő zárt intézetben 
levő elmebeteg is elkövethet betegtársa sérelmére bűn- 
cselekményt.

Ericli Fromm szerint „A pszichiátria azzal a kérdés
sel foglalkozik, hogy egyes emberek miért őrülnek 
meg, pedig a lényeges kérdés az, hogy az emberek több
sége miért nem őrül meg. Ha szemügyre vesszük az em
ber helyzetét a világban, különállását, magányosságát.
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HÍREK _ _ _ _ _
• 2005. május 9-10-én a Politikatörténeti Intézetben 

konferenciát rendeztek „1945. Milyen jövőt képzelt 
magáénak a világ?” címmel.

• A Magyar Történelmi Társulat hetedik műhelybe
szélgetését 2005 május 18-án tartották a Magyar Tu
dományos Akadémia székházának II. emeleti előadó
termében Trianon okai címmel. A tanácskozáson 
Kosáry Domokos elnökölt. Előadók voltak: Ormos 
Mária. Jeszenszky Géza és Zeidler Miklós.

• 2005. június 10-én a Magyar Jogász Egylet szervezé
sében a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában 
rendeztek kerekasztal-beszélgetést a jogi szakvizsga 
jövőjéről. Az előadók többek között (Hankó Faragó 
Miklós [Igazságügyi Minisztérium], Bánáti János 
[Budapesti Ügyvédi Kamara], Somogyvári István 
[Magyar Jogász Egylet], Mezey Barna [Jogi kari Dé
káni Kollégium]...nem tudtak eltekinteni a szakvizs
ga történetének áttekintésétől sem. Különös tekintet
tel arra, hogy a vita egyik legfontosabb kérdése az 
volt: a múlt században kialakult és jogszabályi for
mát öltött alapelvet őrízzék-e továbbra is a rendszer

ben (hogy ti. a ..hivatásrendek" átjárhatósága érdeké
ben egységes a szakvizsga) vagy engedve a szakmai 
igények, s a specializáció irányába forduljon-e a kép
zés és a vizsgáztatás. Az egyetemek jogi karai a pon
tos funkció-meghatározást sürgették, hogy tisztázód
jék a képzési képletben az egyetemek szerepe. Ha 
ugyanis a szakvizsgára felkészítés önálló gyakorlati 
jelleggel igazodik a rendszerben, megszilárdulhat az 
universitasok (ma a praxis oldaláról rendszeresen tá
madott) elméleti-alapozó karaktere, mely őrizni tud
ja a történeti oktatást is.

• 2005 július 8-9-én Rothenburgban, a Kriminalmu- 
seum ob dér Tauber Johanniterscheune-jében került 
sor az ötödik német-magyar büntetőjog-történeti sze
minárium megrendezésére. Három egyetem (Jéna, 
Hannover, Budapest/ELTE) professzorai, phd hallga
tói és alapképzéses hallgatói vettek részt a tudomá
nyos rendezvényen, amelynek ebben az esztendőben 
a vendéglátó jénai egyetem ajánlata alapján 
„Strafrecht als Instrument gégén Randgruppen, 
gesellschaftliche Aujienseiter und politische 
Abweichler” volt. A magyar előadók a pogányüldö- 
zések, a boszorkány hitvilág, a huszitizmus, a kunok, 
a betyárok, etnikumok, a prostitúció, a csavargók jo
gi megítéléséről és üldöztetéséről, valamint a nyilas 
és szovjet diktatúrák politikai üldözöttéiről szóltak.
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