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"A vér elfolyt,  közte sok ártatlané" –  írta Szemere Bertalan,
rátapintva  a  szerinte  hiábavaló  halálbüntetések  legnagyobb
veszélyére. A probléma örök, szinte egyidős az emberi társadalom
kialakulásával. Az igazságszolgáltatás és a tudományok fejlődése a
XIX.  század  óta,  a  polgári  jog  kifejlődése  folyamán  külön  is
igyekezett megoldásokat találni. Mint a mai viták is bizonyítják,
nem sok sikerrel.

Az itt következő oldalakon példákat fogok hozni a tévedésekre.
Csak  szemezgetek  természetesen,  nem tudom az  ipari  deponyi
iratot  az  olvasó  elé  tárni.  Nagyon sok  a  hiba,  emberek  százai
kerültek villamosszékbe, akasztófára, bárd alá – mint utólag sok
esetben  kiderült:  ártatlanul.  Csak  néhány  közismert  sztori  a
közelmúltból: elég, ha arra az ártatlanul kivégzett amerikai orvosra
gondolunk,  akinek  a  lakásába  a  statisztikáját  javítani  igyekvő
nyomozó csempészett egy hullát, vagy arra a magyar férfira, aki
sorozatgyilkosság  vádjával  ült  a  börtönben,  miközben
megingathatatlan  alibije  volt.  A  román  rendőrség  igazoltatta
gyorshajtás miatt, miközben állítólag Taksonyban követett el súlyos
bűncselekményt  –  csak a magyar rendőrség nem ellenőrizte az
alibit.  Mit  gondoljunk  arról,  hogy  a  híres  ukrán  sorozatgyilkos
helyett  hat  embert  ítéltek  el  és  börtönöztek  be  a  különböző
időpontokban elkövetett emberölések miatt? És arról, hogy valakit
évekre a börtönben felejtettek, pedig a bíróság felmentette?

Ha  a  halálbüntetésről  van  szó,  igazából  egy  kérdésre  kell
válaszolni:

 



Kivégeznéd-e az ártatlanokat?
 

Egy-egy  szörnyű  gyilkosság  menetrendszerűen  felkorbácsolta
az indulatokat, és persze akad olyan haszonleső politikai párt is,
amely  erre  ráérezve,  jó  ütemérzékkel  ilyenkor  mindig  felveti  a
halálbüntetés  visszaállítását.  Így  volt  ez  például  a  csepeli
élvetemetéses sorozatgyilkosság után, vagy Bándy Kata és a 11
éves  Szita  Bence  meggyilkolását  követően  is.  A  nagy  többség
valószínűleg  szívesen  visszaállítaná  a  halálbüntetést,  hogy  a
bűnösöket ki lehessen végezni. Csakhogy nem az a valódi kérdés,
hogy kivégezzük-e a bűnösöket, hanem az, hogy kivégezzük-e az
ártatlanokat.

 

A halálbüntetés ellenzőit azzal szokták vádolni, hogy széplelkek,
vagy éppen a bűnösök mentegetői. Nos, én nem vagyok széplélek,
egyáltalán  nem  sajnálnám  a  bűnösöket,  bár  elfogadom  a
halálbüntetés elvi ellenzőinek azokat az érveit, hogy másképpen,
tényleges életfogytiglannal is ki lehet valakit vonni a társadalomból,
vagy hogy nem szép, ha az állam azt csinálja, amit egyébként tilt és
büntet,  magyarán  gyilkol.  Én  egyetlen  ok  miatt  ellenzem  a
halálbüntetést, de ez szerintem mindent überel: nem akarom, hogy
ártatlanokat végezzenek ki.

 

Bár a látszat néha csal, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság
is emberből van. Tévednek, többet is, mint gondolnánk. Pár éve
készült egy amerikai felmérés és kiderült, hogy a súlyos bűnügyek
esetében a bíróságok minden hatodik (minden hatodik!) esetben
téves ítéletet  hoztak.  Ezek szerint  meglehet,  hogy a halálsoron
minden hatodik fogoly ártatlan.



 

Néhány  amerikai  civil  szervezet  sorozatban  harcolja  ki  a
perújrafelvételt  a  kétes  esetekben,  rendszeresen derül  ki,  hogy
10-20-30  éve  halálraítélt  emberek  ártatlanok.  Például  azért
kerültek a halálsorra, mert elítélésük idején még nem végeztek
DNS vizsgálatokat,  és  egy megbízhatatlan tanúvallomás alapján
szabták ki rájuk a halálos ítéletet. A hatóságok természetesen (?)
maguktól  utólag nem végzik el  a DNS tesztet,  pedig ugye már
hosszú évek óta lehet, az ügyvédeket finanszírozó civil szervezetek
többnyire nem kis nehézségek árán érik el az újabb eljárást, az
ártatlannak bizonyuló foglyok pedig csak hosszú huzavona után
szabadulnak a halálsorról. A civil szervezetek több száz ártatlanul
elítélt  foglyot  szabadítottak  eddig  ki  az  Egyesült  Államokban,
köztük 141 halálraítéltet  26  államban.

 

A  már  kivégzettek  ügyeit  nem  bolygatják,  azt  már  úgyis
felesleges.  1976 óta 1200 elítéltet  végeztek ki  Amerikában,  azt
azonban nem tudni, hogy közülük hányan lehettek ártatlanok.

 

Nem  véletlen,  hogy  a  világon  egyre  kevesebb  helyen  van
halálbüntetés.  Bár  2012  októberében  még  58  ország  büntető
törvénykönyve  ismeri  ezt  a  büntetési  tételt,  a  zömükben  csak
egészen rendkívüli esetekben – például hazaárulás, vagy háborús
büntettek elkövetőinél – alkalmazható. A másik végletet azok az
országok  jelentik,  ahol  nem  kell  gyilkosnak  lenni  ahhoz,  hogy
valaki a bitófán vagy a kivégzőosztag előtt végezze. Kínában elég
gyakran  végeznek  ki  embereket  sikkasztásért  is,  több  ázsiai
országban pedig a kábítószer kereskedelmet is halállal büntetik.
Ami  azt  illeti,  Kínában  egyedül  nagyságrenddel  több  kivégzést
hajtanak  végre,  mint  az  összes  többi  országban  együttvéve.  A
2011-es  adatok  szerint  (ekkor  készült  a  legfrissebb  összesített



kimutatás) a távol-keleti országban több ezer embert végeztek ki,
míg  a  második  helyezett  Iránban  „csak”  360-at.  A  harmadik
Szaúdi-Arábia 82, a negyedik Irak 68, míg az ötödik az Egyesült
Államok ezen a nem túl dicsőséges listán 43 kivégzéssel.

 

A demokratikus államok közül ma már egyedül Japánban és az
Egyesült Államok államainak jó részében van még halálbüntetés,
de  a  tendencia  itt  is  a  halálbüntetés  visszaszorulása.  Egyre
ritkábban ítélnek valakit halálra és Amerika több állama is törölte
ezt a büntetési tételt a Btk.-ból az utóbbi években. 2012 őszén már
17 amerikai tagállamban nincs halálbüntetés.

 

Mindenütt komoly viták zajlanak és a kivégzések ellenzőinek a
legnyomósabb  érve  rendre  az,  hogy  a  téves  halálos  ítéletek
végrehajtása után nincs már lehetőség korrigálásra és jóvátételre.

 

Ami  pedig  Magyarországot  illeti,  semmi okunk azt  képzelni,
hogy nálunk jobbak az arányok, mint Amerikában. Elég, ha Pusoma
Dénesre  gondolunk,  akit  ártatlanul  ítéltek  el,  ő  nem  bírta  a
megpróbáltatásokat  és  öngyilkos  lett.  A  móri  bankrablás  és
mészárlás  miatt  pedig  –  ha  van  halálbüntetés  –  akár  ki  is
végezhették volna Kaiser Edét, mire évekkel később kiderült, hogy
nem ő gyilkolt Móron. Arról se feledkezzünk meg, hogy a magyar
újkori történelemben a kivégzések többsége nem is köztörvényes
bűncselekményekhez köthető, hanem politikai leszámolásokhoz.

 

Mielőtt  azonban  elmerülnénk  néhány  hátborzongató  konkrét
justizmord részleteiben, nézzük meg, milyen érveket sorakoztatnak
fel egymással szemben a halálbüntetés hívei és ellenzői.



 



A bürokrácia útvesztői
 

A halálbüntetés hívei azt szokták mondani,  hogy a főbenjáró
bűnügyek  kiemelt  eseteknek  számítanak,  ezekben  mindent
gondosan mérlegelni szoktak, gyakorlatilag kizárt a tévedés. Ha
felhívjuk a figyelműket a téves ítéletekre, a később bemutatandó
justizmordokra, rendszerint azt a választ kapjuk, hogy véletlenek,
balesetek persze bárhol előfordulhatnak, de nem szabad ezekből
kiindulni.

 

Én  ezt  egészen  másképp  gondolom,  szerintem  az
államigazgatás,  a  bürokrácia  szükségszerű,  megkerülhetetlen
velejárója  a  tévedés,  sőt  alkalmanként  a  tények manipulálása.

 

A  mindennapi  gyakorlat  is  azt  bizonyítja,  hogy  a  tévedés  a
rendszer  szerves  része,  ami  nem is  igazán meglepő,  hiszen az
államigazgatást  is  emberek  működtetik.  Ráadásul  egy  részük
hajlamos tévedhetetlennek, a közönséges halandók felett állónak
képzelni  magát,  ami  –  lássuk  be  –  csak  növeli  a  melléfogások
valószínűségét.

 

Ezt  a  tételt  mindenki  megerősítheti,  aki  kapott  már  téves
számlát,  vagy  rosszul  állították  ki  valamely  hivatalos  iratát.
Jómagam például  évekig rendszeresen cserélgettem a postámat
névrokonommal,  a  híres  reklámfilmessel,  akivel  ráadásul  egy
utcában laktunk. Egyszer még majdnem az állásomból is kirúgtak a
névazonosság miatt. Történt, hogy a filmest valamilyen atrocitás



érte a Postabankban, mire ő kiverte a balhét és megfenyegette a
bankot, hogy elintézi: az ügy jelenjen meg a sajtóban. Én meg az
akkor  éppen  a  Postabank  tulajdonában  levő  Kurírban  voltam
szerkesztő,  a  tulaj  pedig  leszólt,  hogy  talán  jobb  lenne,  ha
kirúgnának. Raportra hívtak a főszerkesztőhöz, azt hiszem, közben
már  készítették  is  a  felmondási  papíromat.  Nagy  nehezen
tisztáztam,  hogy az  a  Sas  István nem én vagyok.

 

Lehet erre legyinteni,  hogy a mindennapi tapasztalat  alapját
pitiáner  ügyek  képezik,  de  hasonló  bakik  sorolhatók  fontos
esetekben  is.  Ott  van  például  annak  a  kutyának  a  története,
amelyet Angliában felvettek a választói névjegyzékbe. Fogalmunk
sincs, végül kire szavazott volna...

 

Nem  érheti  az  a  vád  a  brit  választási  bizottságokat,  hogy
kutyába sem veszik a választókat: történt ugyanis, hogy még Bobby,
a Yorkshire terrier is értesítést kapott.

 

Bobby az értesítés szerint a helyi választáson adhatta volna le
szavazatát Swindonban. Annak rendje és módja szerint még azt is
közölték vele, hogy melyik szavazókörbe tartozik. A kutya gazdija,
Gavin Huckvale erre közölte a brit  sajtóval,  hogy eleget tesz a
meghívásnak és elviszi kedvencét szavazni.

 

A swindoni tanács szerint a kutya azért kapott értesítőt, mert
"Bobby Huckvale" néven valahogyan felkerült a választópolgárok
listájára. Erre a névre szól az értesítő is.

 



Az egyik tisztviselő szerint  ha nem Bobbynak hívják,  hanem
valami jellegzetes angol kutyanevet kap, mondjuk azt, hogy Spot,
akkor észrevették volna a hibát. Kicsit fenyegetőzött is, mondván,
biztosan  tréfából  adta  meg  valaki  a  kutya  adatait,  a  választói
névjegyzék manipulálása pedig bűncselekmény.

 

A bürokrácia persze megtalálta a megoldást a kényes helyzetre.
Kiderítették,  hogy  Bobby  csak  három  éves,  azaz  még  nem
nagykorú,  ezért  nem  élhet  szavazati  jogával.


