
A KÁRPÓTLÁSI ÉS A SEMMISSÉGI TÖRVÉNYEK HATÁLYA - A 
BÍRÓSÁG HATÁSKÖRE  
 
Ha a terheltet olyan cselekmény miatt ítélték el törvénysértően, amelyet 
háborús, népellenes bűntettnek tekintettek, de amely nem tartozik a 
3.kárpótlási és a semmisségi törvények hatálya alá,  az esetleges 
kártalanításra a Be. és a Ptk. szabályai vonatkoznak.( 1992.évi XXXII.tv. és a 
semmisségi törvények :1989.évi XXXVI.tv., 1990.évi XXVI.tv., 1992.évi XI.tv.) 

 
 

Az irányadó tényállás szerint a felperesek hozzátartozóját F. D-t (mint az ügy 
VIII.r.vádlottját) a Zala Megyei Bíróság 1959.szeptember 24.napján kelt ítéletével 
bűnösnek találta a BHÖ.82.e.alpontjában felvett és a 83.pontja szerint büntetendő 
háborús és népellenes bűntettben. 
 
Az ítélet indokolása szerint a terheltek szovjet katonák sérelmére követték el a 
bűncselekményt olyan helyzetben, amikor a szovjet katonák teljes mértékben ki 
voltak nekik szolgáltatva. A háború még nem fejeződött be, és önmagában az a 
körülmény, hogy a kérdéses területen a szovjet csapatok előrenyomulása folytán 
viszonylag konszolidáltabb helyzet volt, nem zárta ki a háborús és népellenes 
bűncselekmény megvalósítását. 
 
A Legfelsőbb Bíróság az 1960.április 25.napján kelt ítéletével a megyei bíróság 
ítéletét megváltoztatva a F. D.-vel szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 8 
évre, az egyes jogoktól való eltiltást 6 évre enyhítette. 
 
A fenti ítéletekkel szemben az időközben elhunyt F. D. unokája  megbízása alapján 
a védő felülvizsgálati indítványt terjesztett elő a Be.405.§/1/ bekezdés a/ és 
b/pontjára hivatkozással. 
 
A Legfelsőbb Bíróság végzésével a háborús és népellenes bűntett és más 
bűncselekmények miatt folyamatban volt büntető ügyben a felülvizsgálati indítvány 
elbírálása során a Zala Megyei Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság ítéletét hatályon 
kívül helyezte F. D. terhelt tekintetében,  és a bűnsegédként elkövetett súlyos testi 
sértés kísérlete miatti büntető eljárást megszüntette. 
 
A végzés indokolása rámutatott, hogy a nyilvánvalóan helytelen politikai illetve 
történeti megállapításokat tartalmazó ítéleti tényállás alapján az eljárt bíróságok 
tévesen minősítették az eljáráskor hatályban lévő BHÖ.82.e.alpontjában felvett 
háborús bűntettnek az esetet. 
 
A Zala Megyei Bíróság végzésével a felperesek semmissé nyilvánítási kérelmét 
elutasította arra hivatkozva, hogy az 1945. és 1963. közötti törvénysértő elítélések 



  

semmissé nyilvánításáról szóló 1990.évi XXVI.tv. kizárta a háborús és népellenes 
bűncselekmény miatti elítélés semmissé nyilvánításának lehetőségét. 
 
A megyei bíróság a végzésében a felpereseknek a Be.581.§/1/ bekezdésére alapított 
kártalanításra irányuló kereseti kérelmével kapcsolatosan a pert megszüntette és a 
felperesek kérelmét a Központi Kárrendezési Irodához áttenni rendelte. 
Indokolásában rögzítette, hogy az 1992.évi XXXII.tv.(3.Kpt.) 19.§/2/ bekezdése 
szerint, ha a terheltet 1989.október 23-a előtt ítélték el és a törvény hatályba lépése 
után törvényességi óvás, vagy perújítás folytán megállapítják, hogy kártalanításra, 
illetve visszatérítésre jogosult az élet elvesztése, a szabadság elvonása, és az ezekhez 
kapcsolódó vagyoni sérelmek miatt kifizetendő kártalanításra e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Utalt a 3.Kpt.1.§-ára, 3.§/1/ bekezdésére és 19.§/1/ 
bekezdésére is. 
 
Kifejtette, hogy álláspontja szerint a BHÖ.82.e. alpont szerinti háborús és 
népellenes bűntettért kiszabott szabadságvesztés olyan politikai elítélés folytán 
bekövetkezett sérelem, amely a 3.Kpt. szabályai alapjai alapján kompenzálható. Ez 
áll összhangban azzal a bírói gyakorlattal is, hogy a 3.Kpt. hatálya minden olyan 
jogsértésre kiterjed, amelyet az igazságszolgáltatás szervei a büntető eljárások során 
1989.október 23-a előtt követtek el. 
 
Kiemelte, miszerint az ügy kárpótlási jellegén nem változtat a Zala Megyei Bíróság 
által kibocsátott végzés, amely F. D. korábbi elítélése semmisnek tekintéséről szóló 
igazolás kiadását megtagadta. 
 
Ilyen formán az igény elbírálására a polgári bíróságnak hatásköre nincs. 
 
 
A végzés ellen a felperesek fellebbeztek, a végzés megváltoztatása, a per 
megszüntetésének és a keresetlevél áttételének mellőzése iránt. 
 
Jórészt megismételve korábbi nyilatkozataikat előadták, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
végzésével nem politikai, történelmi, hanem kifejezetten szakmai, jogi indokolással 
helyezte hatályon kívül a korábbi ítéletet és szüntette meg az eljárást. A döntés 
lényege az volt, hogy az elbírált cselekmény az elbírálás idején hatályos jogszabályok 
alapján sem minősülhetett háborús és népellenes bűncselekménynek. Az 
un.semmisségi törvények nem általánosságban mondták ki minden politikai okból 
történt elítélés semmisségét, majd állapítottak meg emiatt kárpótlást, hanem a 
hatályuk kizárólagosan a bennük pontosan, taxatíve felsorolt bűncselekményekre 
terjedt ki, amelyből hiányzik a háborús és népellenes bűncselekmény, ami miatt a 
jelen ügy nem eshet a törvény hatálya alá. Ennél a bűncselekménynél az 1990.évi 
XXVI.tv.(2.semmisségi tv.) 1.§/2/ bekezdése kizárta még a halmazati kedvezmény 
lehetőségét is. 
 



  

Ebből következően, ha a háborús és népellenes bűncselekményeket illetően a 
bíróság egyedi döntésével felmentő, vagy megszűntető határozatot hoz, akkor nem 
a kárpótlási törvények alapján kárpótlás, hanem a Be.szabályai szerint kártalanítás 
jár. 
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelme a végzés helybenhagyására irányult. 
 
Szintén jórészt megismételve korábbi nyilatkozatait előadta, hogy a 3.Kpt. 3.§-a 
egyértelműen meghatározza, hogy mely bűncselekmény miatti elítélés tartozik a 
törvény hatálya alá. Ezen §/1/ bekezdésének a/pontja szerint kárpótlás jár a 
szabadságvesztés büntetéséért, mely – egyebek mellett – az 1990.évi XXVI.tv. 
(2.semmisségi törvény) 2.§-ában felsorolt bűncselekmények miatt szabtak ki.           
A 2.semmisségi törvény 2.§-ában felsorolt bűncselekmények miatti elítélések 
tartoznak a 3.Kpt. hatálya alá. 
 
A 3.Kpt. személyi illetőleg tárgyi hatálya vonatkozásában a 2.semmisségi törvény 
1.§-ában foglalt szabályok nem bírnak relevanciával, ugyanis a 3.Kpt. csupán a 
2.semmisségi törvény 2.§-ára – az abban taxatíve felsorolt bűncselekményekre – 
utal vissza. Néhai F. D. elítélése a 2.semmisségi törvény 2.§-ának e/pontja alatt 
nevesített a BHÖ.82.pontjában meghatározott bűncselekményen alapult, 
egyértelmű, hogy a felperesek kérelmének elbírálása során ily módon a 3.Kpt. 
szabályait kell alkalmazni. 
 
A 2.semmisségi törvény 2.§-ának része az e/pont is, amennyiben a 2.§-ban felsorolt 
bűncselekményeket a jogalkotó ki akarta volna venni a 3.Kpt. hatálya alól, arról 
egyértelműen rendelkezett volna. 
 
A 3.Kpt. hatálya kiterjed minden olyan jogsértésre, amelyet az igazságszolgáltatás 
szervei a bűntető eljárások során 1989.október 23-a előtt követtek el, azaz az ezzel 
összefüggő igények elbírálására a polgári bíróságnak nincsen hatásköre. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
A kérdés eldöntésében a bírói gyakorlat nem egységes (ellentétes álláspontok 
jelennek meg például  egyrészről a  BH 1993./730., BH 2000./179., másrészről az 
EBH 2000./205.szám alatt közzétett döntésekben). 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint téves az az alperesi érvelés, miszerint a 3.Kpt. 
hatálya minden olyan jogsértésre kiterjedne, amelyet a magyar igazságszolgáltatás 
szervei a bűntető eljárások során 1989.október 23.-a előtt követtek el. 
 
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992.évi XXXII.tv. bevezető részéből megállapítható, hogy a 
törvény – egyebek mellett – a semmisnek tekintendő elítéléssel érintett személyek 



  

kárpótlásáról rendelkezik. A semmisségi törvények – ezek között az 1945. és 1963 
közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990.évi XXVI. 
törvény – alapján semmissé nyilvánított elítéléssel érintett személyek kárpótlásáról 
kell a 3.Kpt. alapján rendelkezni. 
 
A megyei bíróság a hatáskörének hiányát a 3.Kpt.19.§/2/ bekezdésének téves 
értelmezésével állapította meg: a kárpótlási törvény alkalmazását leíró rendelkezés a 
törvény 3.§-ával együtt értelmezhető. A 3.§/1/ bekezdés a/pontja szerint kárpótlás 
jár a személyes szabadságot súlyosan, 30 napot meghaladóan korlátozó olyan 
sérelemért, amit az 1990.évi XXVI.tv.2.§-ában – egyebek mellett – felsorolt 
bűncselekmény miatt szabtak ki. 
 
Az 1990.évi XXVI.tv.2.§ a-e/pontja nem többet, mint értelmező rendelkezéseket 
tartalmaz, meghatározza, hogy az 1990.évi XXVI.tv. alkalmazásában a törvényben 
írt bűncselekményen egyébként milyen bűncselekményeket kell érteni. 
Az e/pont szerint: háborús és népellenes bűncselekménnyel a népbíráskodásról 
szóló 81/1945/II.5./ME.rendelet 11., 13. és 15.§-ában, valamint a BHÖ.82, 84, és 
86.pontjában meghatározott bűncselekményeket kell érteni. 
 
Azaz – mivel néhai F. D. elítélésére a BHÖ.82.e. alpontja szerint minősülő 
cselekmény miatt került sor – a cselekmény háborús és népellenes bűntettnek 
minősül. 
 
Nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül az 1990.évi XXVI.tv.1.§/2/ bekezdése, 
ami a semmisnek tekintendő elítélések közül kifejezetten kiveszi a háborús és 
népellenes bűncselekményeket még akkor is, ha egyébként semmisnek tekintendő 
elítéléssel, a törvény hatálya alá tartozó bűncselekménnyel halmazatban nyertek 
értékelést. 
 
Ezen felül pedig a 3.Kpt. preambuluma kifejezetten kiemeli: „A sérelmek 
orvoslására alkotott törvények kötelezően írják elő, hogy a semmisnek tekintendő 
elítéléssel érintett személyek kárpótlásáról”  kell külön törvénynek rendelkeznie, 
ezen célból hozta meg az országgyűlés az 1992.évi XXXII.törvényt. 
 
Csupán utal arra az ítélőtábla az alperesi ellenkérelemben írtakra figyelemmel, hogy 
az Alkotmánybíróság az 1992.évi XXXII.tv. rendelkezései alkotmányos voltát az 
1/1995/II.8./AB határozatban kizárólag a határozatban felsorolt indítványok 
keretei között vizsgálta és vizsgálhatta (az 1989.évi XXXII.tv. – Abtv – 1.§                
a-b.pont, d.pont, f-h.pont, 20.§, kivétel: 1.§ c.pont, e.pont, 44.§, 49.§). 
 
Erre irányuló indítvány híján az AB határozat nem tartalmaz és nem is tartalmazhat 
állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a törvény hatálya kiterjed-e a háborús és 
népellenes bűncselekmények miatti elítélésekre, illetőleg hogy a törvény ez irányú 
rendelkezései – kivéve: nemzetközi szerződésbe ütközés (Abtv.1.§ c.pont, 44.§), 



  

rendelkezéseinek hiányai (Abtv.1.§e.pont, 49.§) – az Alkotmány rendelkezéseivel 
összhangban állanak-e avagy sem. 
 
Néhai F. D.-t tehát olyan cselekmény miatt ítélték el törvénysértően, amelyet 
háborús, népellenes bűntettnek tekintettek, de amely a fentiek szerint nem tartozik 
az 1992.évi XXXII.tv. és a semmisségi törvények (1989.évi XXXVI.tv., 1990.évi 
XXVI.tv., 1992.évi XI.tv.) hatálya alá, így az esetleges kártalanításra a Be. és a Ptk. 
szabályai vonatkoznak, melyből következően az igény elbírálására a megyei bíróság 
hatásköre fennáll. 
 
 
(Győri Ítélőtábla :Pf.I.20.334/2005/2.szám) 


