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A 2012. évi C. törvény – amely 2013. július 1. napján lép életbe – 16. §-a értelmében 
nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekkor tizennegyedik életévét 
nem töltötte be. 
Ez eddig szó szerint megegyezik a jelenleg hatályos 1978. évi IV. törvény 23. §-ában 
írtakkal, de azonos az 1961. évi büntető anyagi jogi szabályozással, annak 20. §-ával. 

Az újdonságot ezt követően tartalmazza a 2012. nyarán elfogadott új Btk., miszerint 
–  kapcsolódva  az  előzőekben  írt  törvényszöveghez  –  kivéve  az  emberölés,  erős 
felindulásban elkövetett emberölés, a testi sértés (ha életveszélyt vagy halált okoz), a 
rablás, kifosztás (minősített esetei) elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor 
tizenkettedik  életévét  betöltötte  és az elkövetéskor  rendelkezett  a bűncselekmény 
következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. 

E nem lényegtelen – korlátozással elfogadott – életkori határ törvénybe iktatása nagy 
vitákat váltott ki a kriminológusok, a neveléstudománnyal foglalkozó szakemberek, 
valamint az igazságszolgáltatásban dolgozók között. 

Azt  világosan látni  kell,  hogy a  büntethetőségi  korhatár  meghatározása  mindig  a 
törvényalkotó  szubjektív  döntésén  alapul,  amelyet  elsősorban  jogpolitikai  célok 
motiválnak. 

E rövid írással szándékom nem az abban való állásfoglalás, hogy véleményem szerint 
kinek  van  igaza  e  vitában,  hiszen  a  törvény  elfogadásra  került,  2013.  július  1. 
napjától a tizenkét éves büntethetőségi korhatár feltételekkel, de a magyar anyagi 
büntetőjog részét képezi, és a jogalkalmazókra kötelező. 

Az 1878. évi V. törvénycikket, a Csemegi Kódexet megelőző régebbi törvényeink a 
gyermekkort  nem  határozták  meg.  Werbőczy  a  törvényes  kort  (aetas  legitima) 
tizenkettedik életkorra tette, de nem közjogi értelemben. 

A Magyar Tudós Társaság 1837-ben jelentette meg magyar nyelven Szlemenics Pál 
eredetileg  latinul  írt  munkáját  a  Fenyítő  Törvényszéki  Magyar  Törvényt.  E  kiadás 
előszavában azt írja: 

A fenyítő igazság kiszolgáltatásában sok olyan tárgy fordul elő, mely nemzetünk írott 
törvényeiben elintézve nem lévén fenyítő bíránknak szabad önkényére van hagyva. 
Ezen helyheztetése,  ha a polgártársainak szabadságát lábbal  tapodni  nem akarja, 
szükségessé teszi neki a fenyítő törvény természeti talpigazanak pontos ismeretét. 
Nem lehet tehát polgári szabadságáért annyira buzgó nemzetünknek kellemetlen egy 
oly  munka,  mely  midőn fenyítő  hazai  törvényeinket  és  szokásainkat  magyarázza, 
egyszersmind,  ahol  szükséges  a  fenyítő  törvénynek  természeti  sarkigazságait  is 
előterjeszti.

E munka második átdolgozott kiadására 1847-ben került sor. Ebben az Első Könyv I. 
Rész Harmadik Szakasza a fenyítő büntetés lágyításáról és keményebbítéséről szól. A 
47.  §  az igazságbeli  büntetés  lágyításának okait  sorolja  fel  és  ötödik  pontként  a 
következőket tartalmazza: 
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A felserdültséghez közelítő gyermekkort, mivel az e korban lévők még teljes ésszel 
nem bírnak, kivéve azonban itt is, ha az ily korúban a gonoszság a kort megelőzné, 
amit a bűntételnek körülményeiből födözhetni fel, gondosan vizsgálóra, véve: vajon 
és  minő  előkészületeket  tett  a  gyermek  bűntételéhez?  Mily  eszközökkel  és  mily 
ravaszsággal élt célja elérésében, miképpen födözgeté bűntettét, stb.1 

Ezt követően felteszi a kérdést! 

Egyébiránt hány esztendős korukig legyenek a gyermekek felmentve a törvénybeli 
büntetés  alól,  mivel  az  elmebeli  tehetségek  egyik  személyben  előbb,  másikban 
később fejlenek ki, szám szerint meghatározni nem lehet.2

 
A büntetőjog egységes szerkezetbe foglalásának igénye a XIX. század első felének 
végén  merült  fel,  melynek  következtében  az  1840-ben  tartott  Országgyűlés  egy 
Országos Választmányra bízta ennek kidolgozását. Szövegét Deák Ferenc fogalmazta 
és az 1843. évi törvényjavaslat néven vált jogtörténetünk máig elismert részévé, bár 
elfogadásra sosem került, törvényerőre nem emelkedett. E javaslat a tizenkettedik 
évet fogadta el első korhatárnak, de azt is megfogalmazta, hogy azok szülői vagy 
felügyelői  által  lesznek  megfenyítendők  és  a  közhatóság  ügyel  arra,  hogy  ilyen 
esetben a megérdemelt fenyítés el ne maradjon. 

A  szabadságharcot  követően  Magyarországon  az  1852.  évi  osztrák  Büntető 
Törvénykönyv került alkalmazásra, amely az 1830. évi Büntető Kódex kiegészített, 
átdolgozott változata volt. 

Fayer László írja a Magyar Büntető Jog Kézikönyve I. Kötetében, hogy a bíráskodás 
Magyarországon  szigorúbb  lett,  mint  addig  volt.  Az  ítéletek  indokolásai  gyakran 
hivatkoztak  arra,  hogy  a  cselekmény  elkövetése  idejében  enyhébb  törvény 
uralkodott. Egy kassai esetben kimondatta a bíróság, hogy a régi magyar gyakorlatra 
való tekintettel a büntetés ezúttal elengedtetik.3 

Az 1860. október 20-án I.  Ferenc József által  kiadott  októberi  diplomát  követően 
Országbírói  Értekezletet  hívtak  össze,  amely  kimondta  az  1848.  előtti  magyar 
gyakorlat visszaállítását. Ez azzal járt, hogy újra reneszánszát élték az 1848. előtti 
kivonatos jogi kézikönyvek, így Szlemenics fentebb említett büntetőjogi műve 1872-
ben már az 5. magyar nyelvű kiadását élte meg. 

Az  1867-es  kiegyezést  követően  ismét  előtérbe  került  a  magyar  büntetőjog 
kodifikálása. 

Csemegi  Károly  javaslata  1873-ban  készült  el,  amelyben  teljesen  figyelmen  kívül 
hagyta  az 1843-as javaslatot,  azonban felhasználta  korának francia,  belga,  olasz, 
osztrák javaslatait, valamint a német anyagi jogi törvényt. 

1 i.m. 79. oldal
2 i.m. 79. oldal
3 i.m. 48. oldal 36. pont
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A képviselőház igazságügyi bizottsága – a törvényjavaslat horderejének megfelelően 
– 62 ülést tartva megtárgyalta, majd a képviselőház 1877. november 22-én kezdte 
tárgyalni,  amely  13 ülésen  át  tartott.  A  főrendi  ház 5 ülésen vitatta  azt  meg.  A 
törvényt  az  Országgyűlés  mindkét  házában  kihirdették,  majd  külön  törvénnyel  - 
1880. évi XXXVII. törvénycikkel - 1880. szeptember 1. napjával hatályba léptették. 

E törvény – amelyet azóta is Csemegi nevével illetnek – 83. §-a értelmében  aki a 
bűntett vagy vétség elkövetésekor életkorának tizenkettedik évét meg nem haladta:  
bűnvád alá nem vonható. 

Ezzel  kapcsolatban Schnierer Aladár az 1881-ben kiadott Magyar Büntető Törvény 
Magyarázata  című  munkájában  a  következőket  vetette  papírra:  Az  élet  első 
korszakában  nincs  az  embernek  tiszta  öntudata,  nincs  képessége  a  külvilágot, 
melynek  csak  álomszerű  képét  látja,  helyesen  megismerni.  A  gyermek,  ki  a 
kötelességek tudatával nem bír, csak ösztönszerűleg cselekszik, azért tetteit nem is 
lehet  neki  bűnül  beszámítani.  A  törvény  tehát  egy  bizonyos  kort  határoz  meg, 
ameddig a beszámíthatlanság, mint kivétel nélküli szabály van megállapítva, minél 
fogva  az  e  kort  még  be  nem  töltött  egyén  irányában  a  bűnvádi  eljárás 
megindításának  soha  nem lehet  helye,  mint  ily  kort  törvényünk,  támaszkodva  a 
régibb bírói gyakorlatra az élet betöltött 12. évét állapította meg.4

Ugyanő írja, hogy a gyermeknek bűnös tetteit nem lehet beszámítani, azt egyiránt 
ismerték el a régibb s az újabb legislatiok, de nehézséget okozott mindenkor azon 
időpont  meghatározása  melyen  túl  a  beszámítás  alapfeltételeit  képező  szellemi 
érettség  létezőnek  ismerendő.  Álláspontja  szerint  a  köztapasztalás  útmutatását 
követve határozhatja meg a törvényhozó azon kort, melyen alul az egyén rendszerint 
nem bír a szellemi érettség azon fokával melytől a beszámítás feltételeztetik.5

A Kódex 84. §-a értelmében  aki akkor, midőn a bűntettet vagy vétséget elkövette,  
életkorának  tizenkettedik  évét  már  túlhaladta,  de  tizenhatodik  évét  még be  nem 
töltötte, ha cselekménye bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bírt,  
azon  cselekményéért  büntetés  alá  nem vehető.  Az  ilyen  kiskorú  azonban  javító-
intézetbe való elhelyezésére ítéltethetik, de abban életkora huszadik évén túl nem 
tartathatik. 

Schnierer  Aladár  a  már  idézett  művében  ezzel  kapcsolatban  azt  írja,  hogy  oly 
egyénre  nézve ki  a  bűntett  vagy vétség elkövetésekor  életkorának  12.  évét  már 
túlhaladta, de 16. évét még be nem töltötte, esetről-esetre a bírói cognitió tárgyává 
teendő,  vajon  bírta-e  a  cselekmény bűnös  voltának  megismerésére  megkívántató 
szellemi érettséggel vagy sem. Ha a beszámíthatás kérdése a bíró által  tagadólag 
döntetik el, a fiatalkorú tettes a büntetés alól felmentendő. A bíróság azonban fel van 
hatalmazva az ily felmentett kiskorúnak valamely javító-intézetbe való elhelyezését 
ítéletileg elrendelni.  Ily intézkedés főleg akkor válik szükségessé, ha az ifjú bűnös 
családjában  szemlélt  rossz  példa  által  csábíttatott  el  a  bűn  elkövetésére  vagy  a 
fennforgó körülményekhez képest el nem várható, hogy a családi fegyelem őt jó útra 

4 i.m. 167. oldal
5 i.m. 149. oldal
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fogja  terelni.  A  javító-intézetbe  való  elhelyezés  nem  hordja  magán  a  büntetés 
jellegét, minélfogva a visszaesés súlyosító körülményét meg nem alapítja. 6

Felvetődik  a  kérdés,  hogy  miért  iktatták  be  a  12.  életkor  után  az  ún.  második 
életkort, a 16. évet? 

Schnierer a következőképpen magyarázza: A törvény, támaszkodna azon kétségtelen 
tényre,  hogy  a  serdületlenek  ha  képesek  is  a  cselekmények  természetét  és 
következményeit felismerni még sem bírnak mindig a kötelességek tiszta tudatával, a 
beszámításnál a serdületlenség korát is vette figyelembe, minélfogva az életkor 12. 
évén túl még egy második életkort  állapít  meg, melyben a beszámíthatatlanságot 
azon feltételtől teszi függővé, hogy az e korban lévő személy nem bírt a cselekmény 
bűnösségének felismeréséhez szükséges belátással.7

Ha összevetjük a Csemegi Kódex fentebb idézett 84. §-ának negatív (büntetés alá 
nem  vehető)  szövegezését  a  2012.  évi  C.  törvény  16.  §-ának  pozitív  (nem 
büntethető, kivéve …) megfogalmazásával feltűnő hasonlóságot fedezhetünk föl: 

„… ha  cselekménye bűnösségének  felismerésére szükséges belátással  nem bírt … 
büntetés alá nem vehető.” (1878. évi V. törvénycikk 84. §-a)

„…  és  az  elkövetéskor  rendelkezett  a  bűncselekmény  következményeinek 
felismeréséhez  szükséges  belátással …”  (2012.  évi  C.  tv.  16.  §-a)  a  kivétel 
következtében büntethető.  

Az  1908.  évi  XXXVI.  törvénycikk  (Büntető Novella)  amely  első  nagyobb lélegzetű 
módosítása a Csemegi Kódexnek, a 15. §-a szerint az ellen aki a bűntett vagy vétség 
elkövetésekor életének tizenkettedik évét meg nem haladta (gyermek) sem vád nem 
emelhető, sem bűnvádi eljárás nem indítható. 

A  fiatalkorúak  beszámítási  képessége  vonatkozásában  a  Büntető  Novella  16.  §-a 
értelmében az, aki a bűntett vagy vétség elkövetésekor életének tizenkettedik évét  
már  meghaladta,  de  tizennyolcadik  évét  még  be  nem töltötte  (fiatalkorú),  ha  a  
büntethetőséghez  szükséges  értelmi  és  erkölcsi  fejlettsége  nem  volt  meg, 
büntetőjogi felelősségre nem vonható. 

Tehát ha a bűnelkövető 12 és 18 év közötti fiatalkorú büntethetőségéhez szükséges 
értelmi és erkölcsi fejlettsége hiányzik, az kizárja a büntetőjogi felelősségre vonását. 

Az  értelmi  és  erkölcsi  fejlettséget  a  bírónak  kell  kutatnia.  Ennek  során  azt  kell 
vizsgálnia  –  ahogy  Hacker  Ervin  írja  a  Magyar  Büntetőjog  Tankönyve  Általános 
Részében  1936-ban  –  vajon  a  fiatalkorú  értelmileg  mennyire  fejlett,  ismeri-e  az 
embernek erkölcsi  kötelességeit,  van-e benne olyan mérvű akaraterő,  a jellemnek 
olyan érettsége, hogy a bűnelkövetésre késztető motívumokkal szemben kellően tud 
ellentállani s viszont tudnak-e nála a visszatartó motívumok kellően érvényesülni, s 
mindezek  a  szempontok  nem  a  konkrét  cselekménnyel  összefüggésben,  hanem 
6 i.m. 168-169. oldal
7 i.m. 168. oldal
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általánosságban vizsgálandók meg. A Kúria e tárgyban a súlyt az erkölcsi ellentálló 
képesség  bizonyos  fokának  fennforgására  helyezi.  A  bíró  ezt  természetszerűen 
esetről-esetre állapíthatja  meg, és pedig elsősorban a fiatalkorúnak a tárgyaláson 
tanúsított  magaviselete  és  az  eset  elbírálásának  előkészítése  végett  készített 
környezettanulmány adatai segítségével.8 

Hacker úgy látja továbbá, hogy az ember életében a büntethetőséghez szükséges 
fejlettség  egyedül  az  életkor  segítségével  általánosságban  nem  állapítható  meg, 
hosszabb átmeneti életkorra, a 12-18 éves korra szükség van; ennek és az értelmi és 
erkölcsi  fejlettségnek  együttes  alapulvétele  mellett  döntheti  csak  el  a  bíró  ezt  a 
kérdést in konkreto. A bírónak az ilyen életkorban levő vádlottakkal szemben minden 
egyes  esetben  hivatalból  kell  tisztázni,  hogy  vajon  meg  van-e  a  fiatalkorúban  a 
büntethetőséghez  szükséges  erkölcsi  és  értelmi  fejlettség;  amikor  a  fiatalkorúak 
ennek  megállapítása  nélkül  ítéltettek  el,  a  Kúria  ismételten  kimondta,  hogy  e 
döntések sértik a törvényt (B.J.T.7. köt. 1, 58).9

Ugyanerről Irk Albert a néhány évvel korábban, 1928-ban megjelent Magyar Anyagi 
Büntetőjog című művében a következőket írja kriminológiai szemlélettel átszőve:

A fiatalkor, mint biológiai ok csak annyiban zárja ki a beszámítást, amennyiben ennek 
pszichológiai hatása: az értelmi és erkölcsi fejlettség hiánya fennforog. Amikor a BN. 
ebben  vonja  meg  a  fiatalkorúak  beszámítási  képességének  fogalmi  körét,  a 
kriminológia eredményeit értékesíti. A klasszikus büntetőjog ugyanis a XVIII. század 
túlzott  intellektuális  pedagógiájának  hatása  alatt  a  fiatalkorúak  beszámítási 
képességét  éppúgy,  mint  a  felnőttekét:  a  belátási  képességben  (discernement) 
határozta  meg,  s  ezzel  a  bírónak  feladatává  tehát  kizáróan  a  szellemi  fejlettség 
vizsgálatát tette. A fiatalkorúak bűncselekményeinek azonban etiológiai vizsgálatából 
nyilvánvalóvá vált,  hogy azok elkövetésére primér nem az értelmi  fejlettség foka, 
nem  a  cselekmény  bűnösségeinek  felismerésére  szükséges  belátás  hat  ki  döntő 
módon, hanem azok a vallási, erkölcs, kulturális, szociális, stb. képzetek, melyek a 
fiatalkorúak egyéniségét, jellemét alkotják. Míg tehát a régi jog bírája megelégedett 
az  értelmi  fejlettség  törvényileg  megkívánt  fokának  igazolásával,  például  a 
tízparancsolat betűinek elmondásával, addig a ma bírájának aziránt kell érdeklődnie, 
hogy tisztában van-e a fiatalkorú ezen szavak valláserkölcsi jelentésével. Tehát nem 
elégséges, hogy a fiatalkorú a bíró kérdésére: tudod-e, hogy lopni nem szabad, azzal 
válaszoljon: igen, hanem a fiatalkorú egyéniségének beható környezettanulmányon 
nyugvó  megismerése  alapján  éppen  azt  kell  megállapítania,  vajon  szerezhetett-e 
olyan  képzeteket,  melyek a  jó  útján tarthatták,  melyek,  mint  gátló  motívumok a 
lopásra hajtó motívumokkal szemben győzedelmeskedhettek. 
A beszámítási képességgel nem bíró fiatalkorú cselekménye miben sem különbözvén 
a gyermekkorban lévőitől,  így ennek nyomán itt  is ugyanazon jogkövetkezmények 
jelentkeznek,  mint  ott  –  vonja  le  Irk  az  előzőekből  logikusan  következő 
megállapítást.10 

8 i.m. 190. oldal
9 i.m. 190-191. oldal
10 i.m. 90-91. oldal
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Milyen  jogkövetkezményekről  lehet  szó?  Hiszen  a  gyermekkorú  beszámítási 
képességgel  nem  rendelkezik  és  ha  magatartása  olyan,  ami  ellentétben  áll  a 
mindenkori  fennálló  jogrenddel,  a  beszámítási  képesség  hiánya  következtében 
tettéért felelősségre nem vonható. 

Erre  írja  Irk  a  már  idézett  művében:  …e  tény  nem  lehet  közömbös  az  állami, 
társadalmi rendre. S éppen abban mutatkozik a megújhodott büntető jognak egyik 
jelentősége,  hogy  felismerte  annak  nagy  horderejét,  mely  szerint  az  állami  rend 
védelmét  szolgáló  kriminálpolitikának  legelső  céltudatos  erőkifejtése:  a 
gyermekvédelemben jelentkezik. Ezen belátás első céltudatos értékelését a BN.-ánk 
tartalmazza, amikor a züllött és bűntevő gyermekek megmentésére sajátos profilatív 
rendelkezéseket ír elő.11 

Az  eszközrendszer  szélesedett  a  fiatalkorúak  bíróságáról  szóló  1913.  évi  VII. 
törvénycikk elfogadásával. 

Ezzel,  mintegy  kettős  osztályozás  teremtődött  meg  a  társadalom  rosszallásának 
kifejeződésére és a megelőzés végett a gyermekek és a felelősségre nem vonható 
fiatalkorúak esetében. 

Az egyik csoportba tartoznak azon a „pajkos, rakoncátlan gyermekek és fiatalkorúak, 
kiknek  környezete  nem  esik  kifogás  alá”,  a  másikba  „…  akik  erkölcsrontó 
környezetben élnek.”.12

Akik az első csoportba sorolandók, azokat a hatóság házi fenyítés végett átadhatja a 
házi  fegyelemre  jogosítottnak,  iskolai  fenyítés  céljából  az  iskolai  hatóságnak, 
figyelmeztetheti a szülőt a gyermek szigorúbb felügyeletére, gondosabb nevelésére, 
házi  felügyelet  alatt  tartását  rendelheti  el  a  12-18  évesekre,  próbára  bocsátást 
alkalmazhat, illetve nappali őrizetben tartásra is lehetőség van. 
A második, vagyis erkölcsrontó környezetben lévő gyermekek és fiatalkorúak állami 
gyermekmenhelyre utalhatók, javító nevelésre tehetők, ideiglenes gyermekvédő vagy 
patronázs egyletre bízhatók.13 

1945. után a Büntető Törvénykönyv Általános Részéről szóló 1950. évi II. törvény 
váltotta a 70 évig hatályos Csemegi Kódex Általános Részét. 

E törvény 9. §-a értelmében nem büntethető aki a bűntett elkövetésekor 12. életévét  
még nem töltötte be. 

Ebből látható, hogy a Büntető Novellával beiktatott fiatalkor (12-18 év) érintetlenül 
maradt, amit az 1961. évi V. törvény változtatott meg és a fiatalkor alsó határa 14 
életévre emelkedett. 

Az ezzel kapcsolatos miniszteri indokolás azt tartalmazza, hogy az oktatási rendszer 
első szakasza általában a 14. életévvel zárul. Ekkorra szerzi meg a gyermek a társas 

11 i.m. 90. oldal
12 i.m. 287. oldal
13 i.m. 288. oldal
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együttéléshez  szükséges  alapvető  ismereteket,  és  ekkor  kerül  ki  először  a  valódi 
körből a nagyobb önállósággal járó társadalmi életbe.

Az új Btk. – a 2012. évi C törvény – 105. §-ának (1) bekezdése szerint fiatalkorú az, 
aki  a  bűncselekmény  elkövetésekor  tizenkettedik  életévét  betöltötte,  de  a 
tizennyolcat nem.

A  törvény  16.  §-ában  írtak  szerint  viszont  nem  büntethető,  aki  a  büntetendő 
cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be… 

A 16. § a büntethetőséget kizáró okok közül a gyermekkort rögzíti. 

Főszabály szerint tehát a tizennegyedik év alatti elkövető gyermekkorú, ezért nem 
büntethető, míg a tizenkettedik életévét betöltött – a 105. § (1) bekezdése szerint – 
fiatalkorú, de csak abban az esetben, ha emberölést, erős felindulásban elkövetett 
emberölést,  életveszélyt,  vagy  halált  okozó  testi  sértést,  rablást  és  a  kifosztás 
minősített  esetét  követi  el,  a  16.  §-ban  írt  kivételként  büntethetővé  váló  nem 
gyermekkorú  személynek  számít,  ha  rendelkezik  a  bűncselekmény 
következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

Álláspontom szerint  ez  olyan ellentmondás,  amelynek értelmezése  2013. július  1. 
napját  követően gondot jelenthet a jogalkalmazónak. De ilyen gondot jelenthet – 
véleményem szerint – annak a megállapítása, hogy a bűncselekmény elkövetésekor a 
tizenkettedik életévét betöltött terhelt például a halált okozó testi sértés esetében az 
elkövetéskor  rendelkezett-e  a  bűncselekmény  következményeinek  felismeréséhez 
szükséges belátással vagy sem. E bűncselekmény esetében ugyanis el kell dönteni, 
hogy  az  elkövető  tudata  az  elkövetés  időpontjában  átfogja-e  a  sértett  halála 
bekövetkezésének a lehetőségét,  de könnyelműen bízik  annak az elmaradásában, 
illetve a cselekménye halálhoz vezető következményét azért nem látta előre, mert 
elmulasztotta  a  tőle  elvárható  figyelmet,  körültekintést.  Mindezt  tehát  egy  12. 
életévét  betöltött  gyermek/fiatalkorú  személy  esetében  kell  mérlegre  tennie  a 
jogalkalmazónak.

Ezen kívül kérdésként vetődik fel, hogy a tizenkettedik életévét betöltött terheltnek a 
bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességének 
a meglétét ki vizsgálja és mi módon. Elsődlegesen a terhelttel  kapcsolatba kerülő 
nyomozó hatóság, illetve az ügyészség tagja, vagy a nyomozási bíró,  majd pedig 
vádemelés  esetén  az  ügy  uraként  eljáró  bíró?  Lehet-e  igazságügyi  szakértőt 
alkalmazni, avagy – figyelemmel a fentebb írtakra – kizárt-e az igénybevétele? Ha 
nem,  akkor  (gyermek)pszichológus,  esetleg  pszichiátriai  szakértő  legyen,  vagy 
mindkettő?

Kérdések amelyekre – tudomásom szerint – ma még nincs felelet. 

A magam részéről a szakértő segítségét elengedhetetlennek vélem, azonban – mivel 
a vizsgálat tárgya és a megválaszolandó kérdés nem a kóros elmeállapot, illetve a 
kényszergyógykezelés  szükségessége  –  az  igazságügyi  elmeorvosszakértő 
alkalmazását e körben nem tartanám szerencsésnek. 
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A  kitekintés  jogtörténeti,  ezért  érdekességként  hadd  idézzem  az  Osztrák-Magyar 
Monarchia  fővárosában  a  XIX.  század  végén,  a  XX.  század  elején  működő 
igazságügyi  pszichiátert  dr.  Richard von Krafft-Ebing-et,  aki Budapesten 1885-ben 
megjelentetett a Törvényszéki Elmekórtan Tankönyvében a következőket írja: 

A fiatal tettesnek megkülönböztetési képességére vonatkozó kérdés eldöntése igen 
nehéz. Ez mindig csak a concret esetre való vonatkoztatással állítható föl. Csakis a 
tény kérdésének bírája illetékes annak megoldására, nem pedig a szakértő…14 

E gondolatot megvilágítva fejti ki álláspontját: 

A lassanként, de nem rögtönözve bekövetkező büntetőjogi érettséget méltányolva az 
újabb törvényhozás, a beszámításképesség életkor szerinti határát állapította meg, 
mely  közbülső  fokot  foglal  el  a  gyermeknek  hiányzó  és  felserdültnek  teljes 
beszámításképessége  közt.  A  büntetőjogi  felelősségre  vonatkozó  kérdés  itt  nyílt 
kérdés… Az állam kötelesnek tartja magát ily ügyben eljárni,  mert a jogérzet már 
fölébredt  és  ezzel  a  büntetőjogi  érettség  válsági  ideje  bekövetkezett,  azonban 
minden eset concret eset gyanánt bírálandó meg, mert az érettség még tökéletlen és 
kérdéses. 
A beszámításképesség ismérve gyanánt ezen válságos életkorban, törvény szerint a 
megkülönböztetési képesség (Discernement) tekintik. 
A  fiatal  bűntettesek  törvényszéki  megbírálásának  súlypontja  tehát  a 
„megkülönböztetési  képességben”  rejlik.15 A  törvényhozás  szelleme  és  szószerinti 
határozata  szerint  csakis  a  büntetés  alá  eső  tett  jelentőségének  tudata  gyanánt 
értelmezhető  törvényes  hatásaiban,  ami  egyszersmind  a  lehető  következmények 
ismeretét is magában foglalja… megkülönböztetési képesség és beszámításképesség 
oly  fogalmak,  melyek  egymást  nem fedik… Éppen  fiatal  egyéneknél  elképzelhető 
gyakran,  hogy  a  megkülönböztetési  képesség  dacára  a  beszámítási  képesség 
hiányzik,  egyszerűen  azért,  mivel  a  jogi  és  etikai  nézetekre  támaszkodó  eléggé 
megerősödött akarat még nincs jelen. A büntethetőségbe és a meg nem engedett 
tett  következményeibe való belátás még nem kezeskedik ama belátásból  merített 
ellenokok  azonnali  érvényesítéséről  és  túlsúlyáról.  A  kiskorúnak  lélektani 
tanulmányozása ellenkezőleg az érzéki  ösztönök nagy súlyát, az önrendelkezésnek 
kevéssé gyakorolt és erősbödött erőműzetét mutatja, mi mellett a jogi és erkölcsi 
ítéletek csak igen lazán függnek vele össze, nem képezik még „én”-jének vérré vált 
alkatrészeit.16 

Azt gondolom, hogy Krafft-Ebing közel 130 éve papírra vetett sorai is jól érzékeltetik 
azt, ami a jelen bírájának feladatává lesz 2013. július 1. napját követően, amikor „a 
gyermek,  aki  fiatalkorú”,  illetve  „a  fiatalkorú,  aki  gyermek”  személyének  a 
büntetőjogi felelősségéről dönt. 

A jogalkalmazóknak feltehetőleg nem kell majd tömegével e kérdésekre koncentrálni, 
ismerve a statisztikák eredményeit,  de egy mindenki  számára egyértelmű, világos 

14 i.m. 85. oldal
15 i.m. 84-85. oldal
16 i.m. 87-88. oldal
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metódusra szükség van. A kérdés, hogy mikor, mert az új törvény néhány hónap 
múlva életbe lép és a bírónak alkalmaznia kell.
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