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Módosító iavasla t

Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján „a Büntető Törvénykönyvr ől” szóló T/6958 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 22 . § (1) bekezdése a következ őképpen változik :

„(1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, java i
vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás
elhárításához szükséges [és azzal arányos] .”

2. A törvényjavaslat 22 . § (2) bekezdése a következőképpen változik :

„(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekez ő életének kioltására i s
irányult volna, ha
a) azt [nem nyilvános helyen vagy nyilvános rendezvényen,] személy ellen, éjjel, vagy
fegyveresen, vagy felfegyverkezve vagy csoportosan követik el ,
b) az a lakásba éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve vagy csoportosan történő
jogtalan behatolás, [és személy elleni támadás veszélye is fennáll, ]
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történ ő jogtalan behatolás, és személy
elleni támadás veszélye is fennáll .”

Indokolás

A saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket
közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges jogos védelemi cselekmén y
esetében nem indokolt az arányosság fogalmának beillesztése, mivel ez jelent ősen szűkítené a
jogos védelem alkalmazhatóságának körét . A bírói gyakorlat a szükségességb ől vezeti le az



arányosságot a jogos védelem vizsgálatánál, ezért elegend ő a szükségesség fogalmának
meghatározása .

A védekező életének kioltására is irányuló jogtalan támadás fogalmának meghatározása
esetében nem szükséges az a) pontban részletezett helyszín és a b) pontban részletezet t
személy elleni támadás fennállása, elegendő a más lakásába éjjel, vagy fegyveresen vag y
felfegyverkezve vagy csoportosan történ ő jogtalan behatolás .

Budapest, 2012 . május 30 .
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