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Restás Cintia: 

Halálbüntetés feketén-fehéren

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

A halálbüntetés, mint büntetőjogi szankció manapság egyre kevesebb államban érvényesül, így 

Európában szinte már egyetlen ország szabályozásában sem található meg, köszönhetően az 

európai emberi jogvédelmi rendszerek hét évtizedes fejlődésének. A sokak által egyes 

szempontokból legfejlettebbnek titulált civilizált országban, az Amerikai Egyesült Államokban 

(továbbiakban: USA), azonban a mai napig alkalmaznak halálbüntetést. Igaz, azoknak az 

tagállamoknak a száma, amelyek ezt törvényben engedélyezik, folyamatosan csökken, ám 29 

tagállam
1
 mégis szab ki és hajt végre az USA területén a halálbüntetést. 

 

Tanulmányom fő kutatási kérdése, hogy a „fekete-fehér” faji tényező ellentétként mennyire 

érvényesül a büntetés kiszabásának körében. Hipotézisként állítottam fel, hogy a faj, származás 

és bőrszín meghatározó jelentőséggel bír a halálbüntetést kiszabó ítéletek meghozatala során, 

azaz egy nem fehérbőrű vádlottat nagyobb valószínűséggel ítélnek halálra, mint a fehérbőrűt. E 

kérdés részletes vizsgálata során elsőként a halálbüntetés USA-beli történetét röviden, annak 

alkotmányos összefüggéseivel együtt tekintettem át, hiszen a jogintézmény fejlődéstörténete 

iránymutatásul szolgálhat e büntetési nem és az egyes tagállamok annak alkalmazására való 

hajlandóságának megértéséhez. Végezetül, két tagállam (Texas és Dél-Dakota) halálbüntetés 

kiszabására vonatkozó szabályozását vizsgáltam, különös tekintettel a bőrszín alapján 

megvalósuló hátrányos megkülönböztetésre. Választásom azért e két tagállamra jutott, hiszen 

Texasban, a statisztikák szerint, a halálbüntetést kiemelkedően nagy mértékben szabják ki és 

hajtják is végre. Dél-Dakotára pedig éppen azért esett a választásom, mert a halálbüntetés 

részletes szabályozása ellenére a statisztikai adatok szerint kevesebb esetben szabják ki e 

szankciót. 

 

A halálbüntetés hívei szerint a büntetés célja nem más, mint az igazságos megtorlás, ami fő célja 

pedig a társadalom védelme és a büntetés visszatartó ereje. Mindez két részcél megvalósításával 

érhető el, amelyek a generális és a speciális prevenció. Az abolicionisták szerint kizárólag a 

büntető törvénykönyvekben szabályozott büntetési célokból szabad kiindulni egy-egy 

ítélethozatal során. Gazdasági szempontok szerint is figyelembe lehet venni a halálbüntetés 

előnyeit és hátrányait. A halálbüntetés-pártiak szerint olcsóbb a halálra ítélés és kivégzés. A 

gazdasági jogelméleti megközelítés szerint a lehető legtöbb bűncselekmény elkövetésének 

megelőzésével is le lehet csökkenteni a társadalmi szintű hátrányokat, mégpedig a potenciális 

bűnelkövetők bűncselekmények elkövetésétől való elriasztásával. A büntetés, mint a bűn ára 

jelenik meg ezen elmélet keretei között. Illetve, a halálbüntetés a legtöbb racionálisan 

                                                 

 A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 

fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális 

gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 
1
 Death Penalty Information Center: Facts about the Death Penalty 

https://files.deathpenaltyinfo.org/documents/pdf/FactSheet.f1561126387.pdf (Letöltve: 2019.07.07.) 
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gondolkodó embert képes visszatartani az emberölés elkövetésétől, ezen álláspont szerint. A 

másik nézet tagadja a gazdasági jogelméleti megközelítést. Többek között abban is eltér a fent 

említett irányzattól, hogy állásfoglalása szerint a szabadságvesztés gazdaságosabb, illetve nem 

kerülhet sor erre egy olyan jogállamban, ahol a tisztességes eljáráshoz és bírói tárgyaláshoz való 

jogot egyébként biztosítják.
2
 

 

 

2. Történeti áttekintés 

 

A halálbüntetés eltörléséért küzdő, ún. abolicionista mozgalom mindmáig csupán részsikereket 

tudott elérni az USA-ban. Az első jelentős korlátozásra még 1682-ben, Pennsylvaniában került 

sor, a Great Act
3
 által. Ennek keretein belül csak az emberölésre és egyéb, állam elleni 

bűncselekményre lehetett halálbüntetést kiszabni. 1826-ban egy átfogó büntetőtörvénykönyv-

tervezet került beterjesztésre, Edward Livingston által.
4
 Ezzel a feladattal a louisianai 

kongresszus bízta meg, viszont az általa elkészített tervezetet a kongresszus végül nem fogadta el. 

1834-ben Pennsylvaniában olyan törvényt léptettek hatályba, amely a nyilvános kivégzést 

megtiltotta.
5
 1835-ben New York és New Jersey állam is ehhez hasonló szabályozást rendelt el.

6
 

1845-ben megalakult az ASACP, vagyis az American Society for Abolition of Capital 

Punishment, amelynek célja az ország területén a halálbüntetés eltörlése, illetve a kivégzések 

gyakorlatának felszámolása volt, habár ez az akkori társadalmi körülmények között nem 

valósulhatott meg.
7
 1846-ban áttörés történt, amikor is Michigan állam egy olyan törvényt 

fogadott el, amely a köztörvényes bűncselekményekre vonatkozóan eltörölte a halálbüntetést.
8
 

1852-ben Rhode Island államban már csak a katonai deliktumokra lehetett ezt a büntetési nemet 

alkalmazni, majd 1853-ban Wisconsin lett az első tagállam, amely minden rendes és rendkívüli 

bűncselekmény vonatkozásában is megszüntette ezen szankció alkalmazhatóságát.
9
 Egy 1878-

ben megtörtént üggyel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság (LB) kimondta, hogy a kínokkal járó 

kivégzési formák (pl. a felnégyelés) alkotmányellenesek. Az 1889. január 1-jét követően 

kiszabandó halálos ítéletek végrehajtási módjaként az árammal való kivégzést rendelték el. 

Harold P. Brown kapott megbízást a villamosszék elkészítésére, s végül 1890. augusztus 6-án 

került sor az első ilyen kivégzésre.
10

 Az elkövetkező villamosszék általi kivégzések után is sorra 

akadtak hibák és problémák. A gázkamra bevezetése ezt a tendenciát csak fokozta.
11

 

 

                                                 
2
 Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés pro és kontra. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012, 223-240. o. 

3
 The „Great Law” (Letöltve: 2019.07.08.) 

4
 The Livingstone Code https://www.jstor.org/stable/1134624?seq=1#page_scan_tab_contents (Letöltve: 

2019.07.08.) 
5
 Pennsylvania Death Penalty History https://www.tripsavvy.com/pennsylvania-death-penalty-2707221 (Letöltve: 

2019.07.08.) 
6
 Historical Timeline – History of the Death Penalty 

https://deathpenalty.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000025 (Letöltve: 2019.07.08.) 
7
 Nagy Ferenc – Cserháti Ágota: A halálbüntetés az USA-ban http://acta.bibl.u-szeged.hu/6618/1/juridpol_037_211-

236.pdf 7. o. (Letöltve: 2019.07.09.) 
8
 R-S-1846-52-86-14; https://www.clickondetroit.com/features/may-4-1846-michigan-becomes-first-state-to-abolish-

death-penalty (Letöltve: 2019.07.08.) 
9
 Lásd: 6. lj. 

10
 Electric chair https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Electric_chair (Letöltve: 2019.08.07.) 

11
 Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete. Századvég Kiadó, 

Budapest, 2010, 139-171.o. 
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Az 1921-es Human Death Bill
12

 vezette be a kivégzések mérgező gáz által történő felhasználását. 

1925-ben megalakult az ALACP (American League to Abolish Capital Punishment), amely a 

második olyan szervezet volt, amely a halálbüntetés-ellen jött létre. Az egyes államok egymás 

után szüntették meg a kivégzések nyilvános végrehajtását. 1930-1939 között mintegy 1667 

elítéltet végeztek ki, amely szám 1940-1949 között 1284-re “csökkent”. Az ötvenes és hatvanas 

évekre ez a szám tovább mérséklődött. Gyökeres fordulat a II. világháború után következett be, 

illetve 1967-77 között is jelentős változások történtek az Egyesült Államok területén. Az afrikai 

származásúak egyre több joghoz jutottak hozzá, amit elősegített többek között a NAACP 

(National Association for the Advancement of Colored People) fiókszervezete, illetve az 1940-

ben megalapított LDF (Legal Defense Found).
13

 
14

 

 

1967. július 2-tól kezdődően, amikor is a méltán híres és később hivatkozott Furman-döntést 

megelőző utolsó kivégzés történt, egy függő jogi helyzet állt elő, aminek következtében a bírák 

ódzkodtak a halálbüntetés kiszabásától az ezt követő pár évben. Az első olyan eset, amelyben 

már alapjogi érveléssel támadták a halálbüntetést, 1969-ben a Boykin v. Alabama ügy
15

 volt. Az 

itt elhangzott érvek – amelyek a halálbüntetés tartalmának alkotmányellenességét elemezték, 

nagy visszhangot kaptak. Hatásukra 1970-ben, az akkori arkansasi kormányzó, a halálra ítéltek 

mindegyikét kegyelemben részesítette és büntetésüket életfogytiglani szabadságvesztésre 

változtatta át. Ugyancsak 1970-ben a Marylandi Szövetségi Fellebbviteli Bíróság határozta meg, 

hogy a nemi erőszak esetében kiszabott halálbüntetés is alkotmányellenes, illetve 1972-ben, a 

Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság is kimondta, a People v. Anderson ügyben
16

, a halálbüntetésre 

vonatkozó tagállami szabályok alkotmányellenességét.
17

 
18

 

 

Végül egy igazán nagy fordulat következett be. 1972. június 29-én a Furman v. Georgia eset
19

 

kapcsán, hiszen a Legfelsőbb Bíróság (LB) a Tizennegyedik és Nyolcadik 

Alkotmánykiegészítésre hivatkozva kimondta, hogy a tagállamok halálbüntetésre vonatkozó 

törvényei alkotmányellenesek. Az érvelés főként a szabályozás diszkrimináció tilalmának 

ellentmondó voltára épült. Ezen döntés megszületéséig az abolicionisták csak részsikereket értek 

el.
20

 Az LB 9 bírája közül ebben az esetben csupán 5 állt ki az alkotmányellenesség kimondása 

mellett, míg ebből az 5-ből csak 2 bíró tartotta minden körülmények között alkotmányellenesnek 

a halálbüntetés kiszabását.
21

 

                                                 
12

 Scott Christianson: The Last Gasp 

https://books.google.hu/books?id=AIzaoHoggUwC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=human+death+bill+nevada+1921&s

ource=bl&ots=6tCQTYgK9J&sig=ACfU3U15UAZH44WLNEefFoP0NmS45farSQ&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEw

jO9bLxwaXjAhUilosKHRDWBkwQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=human%20death%20bill%20nevada%2

01921&f=false 63. o. (Letöltve: 2019.07.08.) 
13

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
14

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
15

 395 US 238 (1969) https://www.oyez.org/cases/1968/642 (Letöltve: 2019.07.09.) 
16

 13617. Supreme Court of California February 18, 1972. https://law.justia.com/cases/california/supreme-

court/2d/70/15.html (Letöltve: 2019.07.12.) 
17

 History of Capital Punishment in California https://www.cdcr.ca.gov/capital-punishment/history/ (Letöltve: 

2019.07.08.) 
18

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
19

 408 US 238 (1972) https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/408/238 (Letöltve: 2019.07.09.) 
20

 Constitutional Rights Foundation: A History of the Death Penalty in America https://www.crf-

usa.org/images/pdf/HistoryoftheDeathPenaltyinAmerica.pdf (Letöltve: 2019.07.08.) 
21

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 

https://www.oyez.org/cases/1968/642
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A Furman döntést követően követően a tagállami törvények alkotmányossága 

megkérdőjeleződött, hiszen a diszkriminatív szankció alkalmazása minden tagállamban jelen 

volt. Ez alól csak néhány norma volt kivételnek tekinthető, amelyeket az egyes államokban csak 

bizonyos bűncselekmények vonatkozásában, mégpedig a legsúlyosabb büntetésként szabták ki, 

úgy, hogy ezen bűntettek elkövetőjével szemben csak a halálbüntetést lehetett 

jogkövetkezményként alkalmazni
22

. Ezt követően a LB, az 1976-os Gregg v. Georgia ügyben
23

 

úgy ítélte meg, hogy mivel ezen normák törvényben kerülnek rögzítésre, így az esküdtszék 

számára egyfajta iránymutatást adnak a büntetés jellegének meghatározása során. 

Következésképp, a halálbüntetés vagy éppen az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, 

nem tekinthető sem diszkriminatívnak, sem az egyenlőség alapelve megsértésének. Georgia 

például, a szabályozása körében kizárólag az emberölés súlyosító körülményeit határozta meg és 

előírta, hogy a bíró vagy az esküdtszék csak súlyosító körülmények fennállása esetén szabhat ki 

halálbüntetést.
24

 
25

 

 

A Proffitt v. Florida ügyben
26

 vizsgált szabályozás annyiban tért el a fent említett előírástól, hogy 

itt nem csak a súlyosbító, hanem már az enyhítő körülmények is szabályozásra kerültek.
27

 Texas 

szabályozása eltért ezektől, hisz a tagállam nem az emberölés minősítő körülményeit sorolta fel, 

hanem az emberölés alapesetéhez képest új, és súlyosabbnak minősülő tényállásokat alkotott. 

Mindhárom tagállam, (Georgia, Florida és Texas) rögzítette az automatikus jogorvoslat elvét. 

Alig 4 év alatt azonban 35 tagállam alkotott a halálbüntetésre vonatkozó olyan új törvényeket, 

amelyek legalább a legsúlyosabb, életellenes bűncselekmények esetében lehetővé teszik a 

szankció alkalmazását. Mindezek, és egyéb LB döntések hatására újraindult a halálbüntetés 

alkalmazása.
28

 

 

A Furman- és a Gregg döntéseket követően az első kivégzésre 1977. január 17-én került sor, 

amikor is sortűz által hajtották végre az ítéletet. Ezt követően is csak fokozatosan indult meg a 

halálbüntetéseknek tényleges végrehajtása, aminek következtében 1979-1982 között 

mindösszesen 5 kivégzésre került sor. Ugyanakkor, a méreginjekció 1977. májusi bevezetése 

által drasztikusan emelkedett a végrehajtott halálos ítéletek száma. Ez a fajta kivégzési mód 

sokkal emberségesebbnek tűnt, habár a bevezetésére többet között amiatt került sor, mert 

olcsóbbnak bizonyult, mint a korábban alkalmazott módszerek.
29

 Az emelkedő tendenciát a LB 

sem tudta a döntéseivel megakadályozni, legfeljebb a növekedést mérsékelhették. Az ítélkezés 

ezen formája egészen egy 1992-es fordulatig tartott. Ekkor ugyanis az LB az esküdtszék 

vonatkozásában többek között leszögezte, hogy az egyértelmű elfogulatlanság biztosítása mellett 

a „halálbüntetés-kiszabását” pártolók döntésének érvényre jutását nem szabad engedélyezni, hisz 

ez alkotmányellenességet von maga után.
30

 

 

                                                 
22

 Például minősített emberölés, kormányzó meggyilkolása esetén. 
23

 428 US 153 (1976) https://capitalpunishmentincontext.org/resources/casesummaries/gregg (Letöltve: 2019.07.09.) 
24

 Michael H. Reggion: History of the Death Penalty https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/history-of-the-

death-penalty/ (Letöltve: 2019.07.08.) 
25

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
26

 428 US 242 (1976) https://lawaspect.com/case-proffitt-v-florida/ (Letöltve: 2019.07.09.) 
27

 Proffitt v. Florida https://www.oyez.org/cases/1975/75-5706 (Letöltve: 2019.07.08.) 
28

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
29

 Lethal Injection: The most humane method? https://utdeathpenalty.wordpress.com/history/ (Letöltve: 2019.07.08.) 
30

 Tóth J. 2010: i.m. 139-171.o. 
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A civil abolicionista mozgalomban jelentős előretörést jelentett az 1992-ben elindított Innocence 

Project (Ártatlanság Program) is, amely egy jogklinikai programot is felölelő jogsegélyszervezet. 

Ennek keretében a jogászokból és joghallgatókból verbuválódó tagság közreműködésével 

próbálták főként halálra ítélt személyek ártatlanságát bebizonyítani, például kormányzói 

kegyelem kieszközlésével. 1996-ban az Egyesült Államok IX. Kerületi Szövetségi Fellebbviteli 

Bírósága (US Court of Appeals for the Ninth Circuit), mintaadó jelleggel
31

, megállapította azon 

feltételeket, amelyek megléte esetén a halálbüntetés még az alkotmányos keretek között mozog. 

Eszerint a kiszabott halálbüntetésnek és ezáltal a halálnak azonnalinak, fájdalommentesnek és 

gyors lefolyásúnak kell lennie.
32

 Egy 1997-ben elfogadott ABA határozat
33

 alapján több tagállam 

is kivégzési moratóriumot (végrehajtási tilalmat) hirdetett. Illinois ezek befolyására nem csak a 

moratórium alatt ódzkodott a kivégzésektől, hanem annak lejárta után sem nyúltak e szankció 

alkalmazásához. Marylandben viszont, a kihirdetett moratórium lejártát követően folytatták a 

kivégzések végrehajtását.
34

 

 

Az ezredforduló után számos ügyben hozott meghatározó döntést a LB, például 2002-ben a Ring 

v. Arizona ügyben
35

, amikor is kimondta, hogy a hivatásos bíró által kiszabott halálos ítélet 

alkotmányellenes, mert a Hatodik Alkotmánykiegészítésbe ütközik.
36

 Ebben az évben fontos 

döntés a fejlődéstörténet szempontjából az Atkins v. Virginia ügy
37

, amely pedig azt mondta ki, 

hogy az értelmi fogyatékosok kivégzése a Nyolcadik Alkotmánykiegészítésbe ütközik.
38

 A 

következő jelentős döntés 2005 márciusában született, miszerint azokkal a halálbüntetéssel sújtott 

elkövetőkkel szemben, akik a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a 18. életévüket nem 

töltötték be, ezen büntetési nem alkalmazása kegyetlen büntetésnek, így alkotmányellenesek 

minősül.
39

 További meghatározó ügy volt a 2008-as Baze v. Rees
40

, amely a Kentuckyban 

alkalmazott méreginjekció alkalmazása ellen érvelt. 2008-ban két halálraítélt fordult a LB-hoz 

annak érdekében, hogy a Kentuckyban szabályozott kivégzési eljárást minősítse „kegyetlennek és 

szokatlannak”. A LB 2007. szeptemberében akként döntött, hogy az ügyben előterjesztett 

kérelmet
41

 befogadja és de facto kivégzési moratóriumot vezet be mindaddig, amíg ki nem derül 

véglegesen, hogy a több tagállam által alkalmazott három szerből álló méreginjekció alkalmazása 

alkotmányosnak tekinthető-e vagy sem.
42

 Ennek hatására, egy éven át, amíg a LB meghozta az 

említett üggyel kapcsolatos döntését, amely szerint a méregkoktél kivégzési módszerként való 

alkalmazása nem tekinthető alkotmányellenesnek, az USA-ban nem hajtottak végre 

                                                 
31

 Iránymutató határozatként. 
32
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halálbüntetést. 2012-ben, a kivégzések mindegyikét méreginjekcióval hajtották végre, amelyek 

költsége 80 és 100 dollár között mozog. Akasztás általi kivégzésre utoljára 1996-ban, 

villamosszék, illetve golyó általi kivégzésekre legutóbb 2010-ben
43

 került sor.
44

 

 

 

3. Az USA gyakorlatának értékelése 

 

Az szövetségi alkotmány IV. cikkének 2. §-a értelmében: “az állampolgároknak azonos jogokkal 

és mentességekkel kell rendelkezniük minden államban”.
45

 Viszont, amennyiben valaki egyik 

államból a másikba menekül a büntető igazságszolgáltatás elől, az eljárást lefolytató hatóság 

részére ezen állam köteles lesz az elkövetőt kiadni. A bíróságnak lehetősége van többek között 

arra is (amely az USA-beli igazságszolgáltatási rendszer sajátossága), hogy a jogalkalmazás 

során a tagállamok és szövetségi alkotmányban foglalt szabályokat értelmezzék, azok 

alkotmányellenességét megállapítsák, s e jogszabályokat a továbbiakban az adott ügyben ne 

alkalmazzák. A Tizennegyedik Alkotmánykiegészítést fontos megemlíteni e kérdéskör tárgyalása 

kapcsán, amelynek konkrét történeti előzménye az északi, rabszolgaság-ellenes tagállamok totális 

győzelme a polgárháborúban. Ennek eredményeként az Egyesült Államok egyik lakosától se 

lehet megvonni az alapvető állampolgári jogokat és szabadságokat a törvény által biztosított 

egyenlő védelem elve alapján, a tagállamok szintjén. Ez a kiegészítés 1868-ban lépett hatályba.
46

 

 

2019. március 13-i adatok szerint 30 tagállam él máig a halálbüntetés lehetőségével.
47

 Az 

országban 2010-ben 46 kivégzést hajtottak végre, amely szám, az évek során mindig változó 

tendenciát mutatott. 2015-ben a kivégzések esete 28-ra redukálódott, 6 tagállamban hajtották 

végre ezen halálbüntetéseket, míg 2016-ban már csak 20 kivégzés történt, 5 tagállam területén. 

2017-től kezdődően növekvő tendenciát mutatott a kivégzések száma. Ebben az évben 23 darab, 

8 tagállamban, míg 2018-ban pedig 25 kivégzés történt, szintén 8 tagállamban.
48

 2019. április 7-

ei adatok szerint ebben az évben eddig 32 kivégzés vár végrehajtásra, habár ezek közül volt, 

amelyet későbbi időpontra tettek át, illetve volt olyan halálra ítélt is, aki még a kivégzés előtt 

meghalt. 2023-ig, mintegy 64 kivégzés időpontja van előre meghatározva.
49

 2019. július 8-ig 

pedig 10 kivégzés történt az országban, 4 afroamerikai és 6 fehérbőrű ember ellen, Texas, 

Alabama, Georgia, Tennessee és Florida államokban.
50

 A 2018-as 25 kivégzés közül Texasban 

13 darab, Tennesseeben: 3, Floridában, Alabamában, Georgiában 2-2-2, Ohióban, Nebraskában 

1, Dél-Dakotában pedig szintén 1 kivégzés történt.
51
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Összehasonlításképpen, 1997-ben és 1999-ben végezték ki a legtöbb embert, szám szerint 74-et 

és 98-at. 2016-ban összesen 30 halálos ítéletet hoztak, amelyek végrehajtására más évben, 

időpontban került sor, vagy később fog megtörténni. 2018. áprilisi és májusi adatok szerint a 

halálbüntetést az USA lakosságának 54% támogatja azok számára, akik emberölést követtek el, 

illetve 39% nem támogatja.
52

 2018-ban az utolsó kivégzés december 13-án volt, egy spanyol 

férfi, Jose Jimenez ellen, Florida államban, aki ekkor 55 éves volt.
53

 

 

A méreginjekció használata a leginkább jellemző, amelyet 1977 óta alkalmaznak. Texas 1982. 

december 7-én használta először, elsőként az USA-ban. 2009-ig a legtöbb tagállam a 

méreginjekció 3 változatos formáját használta: egy altatót, majd egy izombénító szert - ezután 

fiziológiás sóoldattal átmosták a halálra ítélt vénáit a méreg beadása előtt - és szívbénítót, amely 

az elítélt szívét állítja le.
54

 
55

 

 

1976 és 2012. szeptember 1. között 1304 embert végeztek ki, amelyből 12 volt nő, 447 pedig 

afroamerikai. 1997 és 2018 között a női kivégzettek száma 16 volt. 2010 és 2015 között 5 nőt 

végeztek ki, 3-at Texasban, 1-et Virginiában, 1-et pedig Georgiában, méreg injekció által, 

amelyből 2 ember volt afrikai származású. Az utolsó női kivégzés az USA-ban 2014. szeptember 

17-én volt. 2016-2018 között összesen 68 kivégzés történt, a déli államokban 61, közép-nyugaton 

pedig 7. A „fekete-fehér” ellentét is jelen van az országban. A kivégzettek közül afroamerikai 

2010-ben 13 ember (a 46-ból, ami 37%-os arányt mutat), 2015-ben 10 ember (a 28-ból, ami 35%-

os arányt mutat), 2017-ben 8 ember (a 28-ból, ami 34%-os arányt mutat), 2018-ban pedig 6 

ember (a 25-ből, ami 25%-os arányt mutat).
56

 
57

 

 

Amerika lakossága 2010-ben, a számarányokat tekintve az alábbiak szerint alakul: 13,6%-a volt 

afroamerikai származású
58

, 2015-ben 12,6%
59

, 2017-ben 14,6%
60

, 2018-ban pedig 13,4%-a
61

. 

Ezen számarányoktól függetlenül kirívóan érdekes példa, hogy a 2016-os adatok szerint, a 

fogvatartottak 33%-a volt afrikai származású.
62
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1. Tábla: Halálbüntetések száma az érintett afroamerikaiak arányában (forrás: saját kutatás) 

 

Az utolsó afroamerikai, akit 2018-ban kivégeztek: Alvin Braziel nevű 43 éves férfi volt, akin 

december 11-én hajtották végre az ítéletet Texasban, méreg injekció által.
63

 
64

 

 

Főként USA-beli probléma, hogy akár 10-15 év is eltelhet az ítélethozatal és a végrehajtás között, 

így az eljárás rendkívül elhúzódhat. A világon a legmagasabb a fogvatartottak aránya, hiszen 

100,000 lakosra 750 ember jut.
65

 Ehhez képest az Európa Tanács 2018-as jelentéstervezete
66

 

szerint, Oroszországban szintén magas a fogvatartottak aránya, hiszen 100,000 lakosra itt 448 rab 

jutott, míg például Törökországban ez a szám 244,6, Svédországban pedig 58. Ez az érték 

Nevadában volt a legmagasabb (6%), míg Texasban csak a 2%-ot érte el. Texasban 1982 és 2012 

között 216 fehér elkövetőt és 172 feketét végeztek ki. A fehér kivégzettek aránya ezekben az 

években 46% volt, a lakosságon belüli arányuk pedig 80%, míg az afroamerikaiak aránya a 

népességen belül csak 12%, a kivégzettek arányát tekintve pedig 37%. Ezen tények olvasása 

alapozta meg bennem a tanulmányom elején felvetett hipotézisem, hiszen az egész munkám 

során arra kívántam hangsúlyt fektetni, hogy afroamerikai elkövetőkre, még a demográfiai 

adatokat figyelembe véve is, több esetben szabnak ki halálbüntetést.
67

 1976 óta 1220 kivégzés 

történt a déli, 184 pedig a közép-nyugati tagállamokban.
68

 
69

 

 

Tóth J. Zoltán szerint az USA területén érzékelhetően gyakrabban szabják ki a halálbüntetést a 

valamilyen okból (akár faji, akár vallási, szellemi fogyatékkal élők stb.) hátrányos helyzetűekkel 

szemben. Ennek okaként többek között Tóth az alábbiakat azonosítja, hogy az ilyen társadalmi 
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 Afroamerikai 

kivégzettek száma 
Százalékos arány 

Lakosság 

arányában 
Vizsgált év

 

 2010. 13 37% 13,6% 

2015. 10 35% 12,6% 

2017. 8 34% 14,6% 

2018. 6 25% 13,4% 
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rétegekből származó embereknek nincsenek olyan komoly kapcsolataik, amiket fel tudnának 

használni az eljárásban, nem tudnak ugyanolyan magasan képzett ügyvédet fogadni, illetve, a 

bírák és ügyészek is negatív társadalmi kép alapján járnak el velük kapcsolatban.
70

 

 

A fehérbőrű áldozattal járó gyilkosságok tetteseit hajlamosabbak halálra ítélni. Felmérések 

alapján Washington tagállamban a bírák háromszor inkább hajlamosabbak halálbüntetést kiszabni 

egy fekete elkövetőre, mint egy fehérre, ugyanabban az ügyben.
71

 A felelősségre vonás 

fontossága is megjelenik, hiszen nem mindegy, hogy valaki ugyanazt a tettet melyik tagállamban 

követi el, mivel nem mindegyik tagállamban engedélyezett a halálbüntetés, amely már alapvető 

igazságtalanságokat szül. Megjelenik továbbá, a republikánus és demokrata szembenállás is, 

illetve az esküdtszéki rendszer negatív oldala is.
72

 Véleményem szerint, az amerikai esküdtszéki 

rendszer kifejlődése is szerepet játszott a diszkrimináció megjelenésében. Az 1950-es évektől 

kezdve volt megfigyelhető, hogy az LB az esküdtszékekben a fekete lakosság 

alulreprezentáltsága miatt ezt a gyakorlatot az alkotmányos rendelkezésekkel ellentétesnek 

nyilvánította. Ez már valóban hatásosnak bizonyult a korábbi gyakorlathoz képest, ahol sokszor 

problémát okozott, hogy az esküdtek között nem vagy nagyon kis arányban volt afroamerikai 

származású, illetve az, hogy így az esküdtek egy fehérbőrű elkövetőre ritkábban indítványozták 

komolyabb szankció kiszabását.
73

 

 

Az USA rendszeresen, nemcsak a halálbüntetést, hanem az ahhoz képest legszigorúbb büntetést, 

a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést (LWOP, life without the opportunity of parole) is 

alkalmazza. A jogalkalmazók egyre inkább kockázatkerülővé váltak, ami abban merül ki, hogy a 

bírák több embert és hosszabb időre küldenek börtönbe, az ügyészek pedig támadóbbak a 

gyanúsítottakkal szemben. Ezekre a trendekre sem a bűnügyi tendenciák és statisztikák, sem a 

közvélemény nem adnak választ. A büntetőpolitika alakulására három tényező: az amerikai 

protestáns fundamentalizmus, a konfliktusos politikai rendszer és a rasszok közötti kapcsolatok 

története adhat magyarázatot.
74

 

 

Az előző éveket figyelembe véve, az FBI 2016-os bűnügyi jelentésében kimutatta, hogy a déli 

államoknak van a legmagasabb emberölési aránya. Itt hajtják végre a kivégzések több mint 80%-

át. Az északi államoknak, ahol a 1%-nál is kevesebb a kivégzések aránya, a legalacsonyabb az 

emberölési rátájuk.
75

 Az előbbi megjelölt statisztikai adatok szerint, a halálsoron lévők iskolai 

képzettsége oly módon oszlik meg, hogy csupán 9%-uk rendelkezik valamelyik egyetemi 

végzettséggel, míg 42%-uk rendelkezik érettségivel. Azok, akik 8, vagy annál kevesebb osztályt 

végeztek, illetve 9-11. osztályig jártak csak iskolába, az össz-százalékos arányuk 23%.
76

 E 

statisztika azt mutatja, hogy a halálbüntetéssel büntethető emberöléseket vagy egyéb eseteket – 

mint ahogyan az általános tévhitként él – nem minden esetben alacsony iskolázottságú emberek 

követik el. 
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4. Az USA két tagállamának összehasonlítása – végletek között? 

 

A jelenleg a halálbüntetést engedélyező 30 amerikai tagállam között kell említenünk a 

vizsgálatom tárgyává tett Texas és Dél-Dakota államokat. Texasban a statisztikák szerint, 

kiemelkedő mértékben
77

 szabják ki és hajtják végre a halálbüntetést. Dél-Dakotára pedig éppen 

azért esett a választásom, mert a halálbüntetés részletes szabályozása ellenére nagyon kevés 

esetben szabják ki és hajtják végre a halálbüntetést. 

 

Texasban a 2019-es évben eddig 3 kivégzés történt, 2 fehér és 1 afroamerikai származású 

amerikai állampolgárral szemben.
78

 Ha egy személyt halálbüntetéssel büntethető bűncselekmény 

miatt elítélnek, halálbüntetést kaphat, ha az ügyész ilyen büntetés kivetését indítványozta. 

Amennyiben egy magánszemélyre az ügyész halálbüntetés kiszabását indítványozza és bűnösnek 

találják őt egy halálbüntetéssel sújtható bűncselekmény elkövetésében, akkor a Texasi Bűnügyi 

Igazságszolgáltatási Minisztérium (TCDJ, Texas Department of Criminal Justice) egyik 

börtönében kell ezt a személyt tényleges életfogytiglan szabadságvesztésre (LWOP) vagy 

„halálsoron” (death row) fogvatartani.
79

 Azt a személyt, akit ugyancsak halálbüntetéssel 

büntetendő bűncselekmény elkövetése miatt ítéltek el, de az ügyész nem indítványozza számára a 

halálbüntetés kiszabását, elzárással kell sújtani a TCDJ egyik börtönében. Életfogytig tartó 

szabadságvesztésre pedig, ha bűncselekményt 18 évesnél fiatalabb személy követte el, illetve 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre, ha 18 éves vagy annál idősebb személy volt az 

elkövető. Az esküdteket tájékoztatni kell arról, hogy az ügyész halálbüntetés kiszabását kérte-e 

vagy sem.
80

 

 

A fentieken kívül, minősített körülmények és szituációk esetén engedélyezett a halálbüntetés 

kiszabása. Ilyenek lehetnek (i) egy közbiztonsági tisztviselő vagy tűzoltó (a magyar 

dogmatikában tulajdonképpen hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy) életének kioltása 

szolgálatteljesítés közben; (ii) az. ún „felony murder” esete, vagyis emberölés meghatározott 

bűncselekmények elkövetése során (emberrablás, betörés, rablás, minősített nemi erőszak
81

, 

gyújtogatás); (iii) haszonszerzési céllal elkövetett emberölés; (iv) több emberen elkövetett 

emberölés stb.
82

 

 

Az elkövetőnek a texasi szabályok értelmében legalább 18 évesnek kell lennie a bűncselekmény 

elkövetésekor ahhoz, hogy halálbüntetést szabhassanak ki rá, 17 év alatti vagy cselekvőképtelen 

elítélteket nem lehet kivégezni Texasban. Az ítélet meghozatalát követően, ha a vádlottat 

bűnösnek találják, az ügyet automatikusan a Bűnügyi Fellebbviteli Bírósághoz (Court of 

Criminal Appeals) továbbítják. Ha az elítélt fellebbezése nem sikeres, akkor az Egyesült Államok 
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Körzeti Fellebbviteli Bíróságához (U.S. Circuit Court of Appeals), majd végül a szövetségi LB-

hez fordulhat.
83

  

 

Ha az elítélt jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, Texas állam kormányzója még mindig 

korlátozott hatáskörrel rendelkezik arra, hogy számára kegyelmet (pardon) adjon. Ha az elítélt 

időben benyújtja a végrehajtás visszavonására irányuló kérelmet, a Texasi Kegyelmi és Feltételes 

Szabadlábra Helyezési Bizottságnak (TBPP, Texas Board of Pardons and Paroles) többségi 

szavazással kell meghatároznia, hogy a kormányzónak a kegyelem megadását javasolja-e. 

Hasonlóképpen, ha a halálsoron fogvatartott elítélt időben benyújtja a kérelmét a büntetés 

mérséklése iránt, a Bizottság szavazni fog arról, hogy a büntetés átváltoztatását a kormányzónak 

javasolja-e.
84

 

 

Dél-Dakota-ban az utolsó kivégzés 2018. október 29-én történt, amikor is egy 56 éves, fehér 

férfit ítéltek halálra, Rodeny Bergetet.
85

 Az állam törvényei előírják, hogy a halálra ítélteket el 

kell különíteni a börtönben lévő többi fogvatartottól (general population).
86

 Senki más nem férhet 

hozzá a vádlotthoz az eljáró bíróság utasítása nélkül, kivéve a Büntetésvégrehajtási Intézet 

személyzetét, a vádlott jogi képviselőjét, a papság tagjait, ha a vádlott ezt kéri, és a vádlott 

családtagjait.
87

 

 

A halálbüntetés végrehajtása az ítéletben megjelölt héten kell, hogy megtörténjék. Ezt az utasítást 

a tárgyaláson elnökölt bíró állítja ki. A börtönigazgató fogja meghatározni a kivégzés pontos 

dátumát és idejét. Nem kevesebb, mint 48 órával a kivégzés előtt a börtönigazgató nyilvános 

bejelentést tesz a kivégzés napjáról és órájáról. A börtönigazgató bejelentése előtt a foglyot a 

kivégző helyiséggel szomszédos cellába helyezik át. Állami jogszabály határozza meg, hogy 

kinek engedélyezett a kivégzés megtekintése.
88

 

 

Dél-Dakota törvényei szerint – ahogy Texas esetében is láthattuk – csak a 18. életévüket betöltött 

személyekkel szemben lehetéséges a halálbüntetés kiszabása. A törvény mentesíti továbbá a 

halálbüntetés kiszabása alól azokat, akiket kóros elmeállapotúnak minősítettek vagy olyan súlyos 

mentális zavarral, fogyatékossággal küzdenek, amelyek jelentősen korlátozzák azon 

képességüket, hogy felismerjék a magatartásuk természetét, következményeit vagy annak 

jogellenességét.
89
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A kormányzói kegyelem lehetősége itt is fennáll, akárcsak Texas esetében, miután meghatározták 

a halálbüntetés dátumát. A kormányzó kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a kegyelem 

megadására, amelyet alátámasztandó javaslatot kérhet és kaphat a Kegyelmi és Feltételes 

Szabadságra Bocsátási Bizottságtól (BPP, Board of Pardons and Paroles).
90

 Ha a kegyelmet 

megtagadják, a vádlott méreginjekció által kerül kivégzésre.
91

 Itt is megjelenik a halálbüntetés 

minősített emberölési esetekben történő alkalmazása (capital homicide).
92

 

 

A két tagállam közötti hasonlóságokra és különbségekre kívánok a továbbiakban kitérni. Amely a 

leginkább szembetűnő közös jegy, a tagállamok szabályozásában, az a méreginjekció, mint 

törvényes kivégzési szer használata, illetve, hogy az elkövetőknek 18. életévüket be kell tölteniük 

ahhoz, hogy halálbüntetést szabhassanak ki, illetve hajthassanak végre rajtuk. Texasban hajtják 

végre az USA területén a legtöbb kivégzést, —mint ahogyan már fentebb említettem, a 2018-as 

statisztikák adatai szerint az ország területén végrehajtott összes 25 kivégzésből 13-at itt hajtottak 

végre—. Dél-Dakotában már kevesebb esetben szabtak ki halálbüntetést. Texas 9 minősített 

esetet emel ki a halálbüntetés kiszabása kapcsán, míg Dél-Dakota több, mint 10-et. 1977 és 2019. 

április 6-a között 560 kivégzés történt Texasban, míg mindössze 4 Dél-Dakotában.
93

 Míg 

Texasban 12% az afrikai származásúak aránya, addig Dél-Dakotában 1,7%.
94

 

 

 

5. A halálbüntetés „fekete-fehér” kérdései általánosságban 

Ha már a fentiekben a halálbüntetés minősített esetekben történő kiszabhatóságáról értekeztem, 

akkor érdemes egy másik „speciális esetet”, mégpedig a faji kérdést is górcső alá venni. A 

statisztikai adatok alapján az USA-ban az 1976 óta végrehajtott összes kivégzés során a 

kivégzettek 55,6%-a volt fehérbőrű, míg 34,5%-a színesbőrű, a többi kivégzett pedig spanyol, 

ázsiai vagy indián származású volt. A két fentebb vizsgált állam összefüggésében ezek az 

arányok az alábbiak szerint alakulnak: míg Texasban 12% a színesbőrű kivégzettek aránya, addig 

Dél-Dakotában 1,7%.
95

 Bár a fent idézett adatok egyenesen pont nem erre engednek 

következtetni, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon afroamerikai bűnelkövetőkre 

„hajlamosabbak-e” a bíróságok halálbüntetést kiszabni egy közel ugyanolyan tényállású esetben, 

mint amit egy fehér bűnöző követett el.
96

 

 

Egy 1990-ben, az Egyesült Államok Általános Számviteli Irodája (USGAO) által nyilvánosságra 

hozott jelentés szerint, a tanulmányok 82%-a azt mutatja, hogy a bűncselekmények elkövetése 

során az áldozat származása nagyban befolyásolja azt, hogy esetlegesen halálbüntetést szabjanak 

ki az elkövetőre.
97

 Az 1976 óta végrehajtott kivégzések esetében, 290 esetben ítéltek halálra 

olyan afroamerikai embert, akinek áldozata fehérbőrű volt, ezzel szemben csak 20 esetben 
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szabtak ki halálbüntetést akkor, ha afrikai származású ember volt az áldozat, az elkövető pedig 

fehér.
98

 

 

A jelentésben előbb említettek során olyan eseteket vettek számításba, amikor az elkövető az 

emberölést azonos származású egy, vagy több áldozat ellen követte el.
99

 Országos szinten az 

USGAO jelentése a halálbüntetés elítélése során a faji megkülönböztetés mintáinak számos 

tanulmányát vizsgálta. E során megállapították, hogy az egyébként hasonló körülmények között 

elkövetett gyilkosságok esetében, és ahol a vádlottak büntetett előélete is hasonló volt, sokkal 

valószínűbb, hogy halálbüntetést szabtak ki rájuk, ha az áldozat fehér volt, mint akkor, ha 

afroamerikai.
 100

 

 

David Baldus, az Iowa Egyetem jogászprofesszora megállapította, hogy az 1980-as években 

Georgia állam ügyészei halálbüntetést szabtak ki a fekete elkövetők 70%-ánál, ha a 

bűncselekmény fehér áldozattal járt, de a fekete áldozatok fehér elkövetői esetében csak 15%-

uknál kérték ugyanezt.
101

 

 

Közel 30 évvel később 2018. július 1-jei adatok szerint, a jelenleg halálra ítéltek között a fehérek-

afroamerikaiak aránya 42,03% – 41,38%. Felmérések alapján Washington államban a bíróságok 

háromszor inkább hajlamosabbak halálbüntetést kiszabni egy afrikai származású elkövetőre, mint 

egy fehérre, ugyanabban az ügyben.
102

 

 

A fent említett 1990-es tanulmány 285 olyan esetet vizsgált meg, amelynél a vádlottat emberölés 

minősített esetével vádolták. Ezeket az eseteket a tanulmány során olyan tényezők 

figyelembevételével elemezték, amelyek befolyásolhatják az ítéletet, beleértve az áldozatok, 

illetve az ügyész által felrótt súlyosbító tényezők számát.
103

 Olyan esetekben, amelyeknél az 

elkövető és az áldozat is afrikai származású volt, kevésbé találták valószínűnek, hogy 

halálbüntetést szabnak ki a vádlottra.
104

 

 

A legkevésbé súlyosnak és a legsúlyosabbnak ítélt esetekben, a származás és a halálbüntetés 

valószínűsége közötti kapcsolat inkább csökken. Például, néhány vádlott, akármilyen származású 

volt, valószínűbb, hogy halálbüntetést kapott olyan esetekben, amikor az emberölést esetlegesen 

gondatlanságból követték el.
105

 

 

Habár, a bűncselekmények nagy részében, amelyek közepesen súlyosnak tekintendők, azokat az 

afrikai származásúakat, akik nem afrikai származású embert öltek meg, nagyobb valószínűséggel 
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ítélték halálra, mint azokat, akik afrikai származásúakat öltek. Fontos azt megjegyezni, hogy ezek 

a középkategóriás ügyek pontosan azok, amelyek esetében az ügyészek és az esküdtek a 

legnagyobb mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a halálbüntetés kiszabásának megkísérlésére és 

annak kiszabására.
106

 A halálbüntetés kiszabása sokkal több esetben megkísérelhető, mint 

amennyire valójában jelen van, és az ügyészek számos tényezőt használnak annak 

megállapítására, hogy mely esetekben érdemes a tagállam legrosszabb büntetését alkalmazni. Ez 

a mérlegelés jobban megjelenik a főbb büntetőeljárásokban, amikor az emberölés áldozata 

fehérbőrű, míg a vádlott afrikai származású.
107

 

Míg az emberölések áldozatainak mintegy felét fehérbőrű emberek teszik ki, az USA-ban 

található összes fővárosi eset 80%-a fehér áldozatokat érint.
108

 Az USGAO jelentés szerint „a 

halálbüntetés kiszabásának a faji egyenlőtlenségek indikatív bizonyítékai.”, s a jelentés már 

1990-ben arra a következtetésre jutott, hogy a vádlottat nagyobb valószínűséggel ítélték halálra, 

ha az emberölés áldozata fehérbőrű volt. Az elsőfokútól a jogorvoslati döntésekig az esküdtszék 

ítélete az afrikai-amerikaiakat szigorúbb elbírálásban részesíti, de ha az áldozat afrikai 

származású, abban az esetben kevésbé értékelik az ő életüket értékesnek, mint a többi 

áldozatét.
109

  

Russ Feingold szenátor, a polgári jogok elsőbbségéről szóló, 108-as kongresszusi ülésen, 2003. 

januárban azt mondta: „egyszerűen nem mondhatjuk, hogy olyan országban élünk, amely egyenlő 

igazságszolgáltatást biztosít minden amerikai számára, amikor a faji különbségek megzavarják 

azt a rendszert, amellyel társadalmunk végső büntetést szab.”
110

 Véleményem szerint, a szenátor 

előbb idézett mondata, átfogóan értékeli a diszkriminatív amerikai büntetőjogi gyakorlatot. A 

texasi halálsoron lévők több, mint 72%-a afroamerikai. A faji hovatartozás és a népesség 

felépítése tehát igenis szerepet játszik a tagállam legszigorúbb büntetésének kiszabásánál.
111

 

Szövetségi szinten, a halálsoron lévő személyek körülbelül 42%-a afroamerikai származású. 

Azon tagállamokban, ahol a halálsoron több mint 10 elítélt raboskodik, Texasban és 

Pennsylvaniában a legmagasabb a kisebbségek aránya az elítéltek között.
112

 A fent említett 

statisztikák, adatok, tanulmányok elemzését követően megállapítható, hogy a bíróságok 

hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak egyes esetekben-, különös tekintettel a származásra és 

bőrszínre. 

 

 

6. Konklúziók 

 

Tanulmányomban azon fő kutatási kérdését vizsgáltam, miszerint a „fekete-fehér” faji 

megkülönböztetés érvényesül-e a halálbüntetés kiszabásának körében az Egyesült Államokban. 
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Hipotézisként állítottam fel, hogy a bőrszín meghatározó jelentőséggel bír az ítéletek 

meghozatala során.  

Egyes tagállamokban bizonyos mértékben hajlamosabbak arra, hogy az afroamerikai népességgel 

szemben halálbüntetést szabjanak ki. Ezen okait tanulmányom során már bővebben kifejtettem, 

de itt is fontosnak tartom megemlíteni, miszerint mind történeti, mind diszkriminatív okai is 

vannak ezen problémának. Ami leginkább szembetűnő volt számomra már a tanulmány készítése 

elején is, hogy a déli, volt rabszolgatartó államokban, a mai napig nagy hatással van a múltjuk, 

ezáltal – mint például ahogyan Texas esetében is láthattuk –, sokkal valószínűbb az, hogy egy 

afroamerikai származású elkövetőre halálbüntetést szabnak ki és hajták is azt végre. Ezen felül az 

esküdtszéki rendszer esetlegesen előítéletes volta is befolyásoló tényező. 

A vizsgált törvények, jelentések, statisztikák és bemutatott tagállami gyakorlatok elemzése 

nyomán megállapítható, hogy a feketebőrű elkövetők esetén a bíróságok hajlamosabbak kiszabni 

halálbüntetést, ha az áldozat fehérbőrű volt. Ezzel szemben, számos esetben nem veszik 

figyelembe az afroamerikai származású áldozattal járó emberölések esetén az áldozatok 

származását. E gyakorlat, megkülönböztetés – véleményem szerint – jelentős mértékben sérti az 

egyenlő bánásmód követelményét, és az alapvető emberi jogokat. 

 

Álláspontom szerint, a bíróságoknak – jogrendszertől függetlenül – figyelemmel kell lenniük 

arra, hogy a jogszabályok és az alkotmány értelmében, az embereket származásuktól függetlenül 

egyenlő jogok és védelem illetik meg, és a pártatlan igazságszolgáltatásnak e jogi rendelkezések 

minél teljesebb körben való érvényesítését szükséges elősegíteniük. A halálbüntetés, mint az 

amerikai büntetőeljárásban kiszabható legdrasztikusabb szankció, nem lenne szabad, hogy teret 

engedjen a faji megkülönböztetés fent ismertetett formájának, sem a büntetőeljárás, sem a 

büntetéskiszabás során. 

 

Számos kérdést felvet ez a megállapítás, például, hogy az afrikai származásúakat amiatt ítélik 

halálbüntetésre, mert valóban nehéz tárgyi súlyú bűncselekményeket követnek el, vagy a 

joggyakorlatban megjelenő hátrányos megkülönböztetés okán? Jelen tanulmány eredményei 

szerint az afroamerikai népesség valóban több, súlyosabb bűncselekményt követ el, a kutatások 

pedig azt bizonyítják, hogy a bíróságok hajlamosabbak halálbüntetést kiszabni az afroamerikai 

származású elkövetőkkel szemben ezekben az esetekben. 


