
F inkey Ferenc 1903-ban megjelent büntető eljá
rásjogi tankönyve szerint a törvénynek a bünte
tőeljárás alapvető célján -  vagyis az anyagi 

igazság érvényesítésén -  túl biztosítania kell azt is, 
hogy az ártatlanul kényszerintézkedésekkel, vagy 
büntetéssel sújtott személyek a szabadon bocsátáson 
túlmenően kártalanításban is részesülhessenek.1

A kártalanításnak, mint a büntetőeljárás sajátos 
jogintézményének vizsgálata állandó aktualitással 
bír,2 hisz a kártalanításra vonatkozó rendelkezések 
hatályos eljárási kódexünkben is sok vitára okot adó 
módon kerültek megfogalmazásra, hozzátéve, hogy 
a kártalanítással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat tá
volról sem nevezhető kiforrottnak, még kevésbé egy
ségesnek, amely megállapítás egyaránt igaz mind a 
jogalap, mind az összegszerűség megállapításának 
mikéntjére.

Mindemellett szükségesnek látszik annak meg
jegyzése is, hogy az egyetemi büntetőeljárás jog ok
tatás során méltatlanul kevés szó esik a kártalanítási 
eljárás szabályairól, még inkább azok jogelméleti 
alapjairól.3

E benyomások sarkalltak arra, hogy a kártalanítás 
szabályozásának XIX. század végi magyar előzmé
nyeit keressem.

KÁRTALANÍTÁSI ELMÉLETEK ÉS 
A VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
A KÜLFÖLDI ELJÁRÁSJOGOKBAN 
A XIX. SZÁZAD VÉGÉN 
A XIX. század jogirodalmában éles vita bontako

zott ki abban a vonatkozásban, hogy egyáltalán jár
hat-e kártalanítás az ártatlanul elszenvedett kény
szerintézkedésekért, illetve elítélésért; és ha igen, ak
kor ennek mi a jogi alapja.

A fenti kérdés megválaszolásának jegyében há
rom irányzat bontakozott ki.4 Ezek közül az első kép
viselői egyenesen tagadták a kártalanítás megalapo
zottságát, mondván, hogy az ártatlanul elítéltek, vagy 
előzetesen letartóztatottak az igazságszolgáltatás vé
letlen áldozatai, és mint ilyenek, nem lehet kártala
nítási igényük az állammal szemben.

A második irányzat képviselői -  így Ullmann, 
Liszt, Schwarze, Bar, Kronecker -  nem ismerték el 
ugyan a kártalanítás jogalapját, mondván, hogy ezek
ben az esetekben a letartóztatás jogszerű, ha a gya
núok valakivel szemben fennáll, illetve azért sem, 
mert az államot nem lehet felelősségre vonni azért, 
mert szuverenitásából eredő felségjogait gyakorolja. 
Ennek ellenére az említett szerzők mindannyian azt 
az elvet vallották, hogy jogalap hiányában bár, de az 
államnak a méltányosság talajára helyezkedve ilyen 
esetekben kötelessége az ártatlanul szenvedettek kár
talanítása. A magyar szerzők közül Fayer László -  
ez utóbbi irányzat követőjeként -  maga is csupán 
szükséges rosszként, „malum necessarium"-ként em
líti a kártalanítás jogintézményét.5

Ezzel szemben Geyer, Stenglein, Kissling, Lilien-
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A z ártatlanul kiállott 
büntetésért járó 
kártalanítás szabályai 
az 1896-os Bűnvádi 
Perrendtartásban
thal. Niessen, Wahlberg, Balogh, Doleschall, és nem 
utolsó sorban Finkey -  Bentham, Filangeri és Car- 
rara nyomán -  arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
az államnak nem csupán méltányosságból, valami
féle kegyet gyakorolva kell helyt állnia, hanem a kár
talanítás biztosítása jog i kötelezettség is egyben. 
Ahogy Finkey kifejti, a büntetőeljárásban megenge
dett kényszereszközök, mint az előzetes letartózta
tás és a vizsgálati fogság foganatosítására, valamint 
bárminemű büntetés alkalmazására az államnak csak 
és kizárólag a valódi bűnösökkel szemben van való
di joga. Amint azonban az ezeket elszenvedni kény
szerült személyekkel kapcsolatban utóbb kiderül, 
hogy őket az állam ártatlanul sújtotta akár preven
tív, akár represszív eszközeivel, vitán felül áll, hogy 
az állam, illetve annak közegei hibásan, igazságtala
nul jártak el, még akkor is, ha az eljárás alakilag jog
szerű volt. Finkey a kártalanítás jogalapját az ilyen 
eljárás anyagi jogtalanságában látja, mondván, hogy 
ilyen esetekben olyan embert ér szenvedés, illetve 
kár, akinek az alkotmány által biztosított személyes 
szabadságjogai alaptalanul kerültek megsértésre.6

A Bp. konkrét szabályainak elemzését megelőző
en érdemesnek tűnik röviden áttekinteni, hogy a vi
lág néhány államának korabeli törvényhozása mi
ként viszonyult az előzetes letartóztatásért járó  kár
talanítás kérdéséhez a XIX. század utolsó harmadá
ban. E tekintetben a magyar eljárásjogi törvény in
dokolása valóságos kincsesbányát jelent, hiszen 
Ausztriától Japánig kalauzol bennünket a szabályo
zási módozatokat illetően.

Toscana volt az első, ahol már 1786-ban állami 
pénzalapot hoztak létre azzal a céllal, hogy az ártat
lanul elítélteket kártalanítsák. Ugyanez történt Szicí
liában 1819-ben. A kártalanításról kifejezett törvé
nyi rendelkezés Toscanában 1853-ban, majd Würt- 
tembergben 1868-ban született.

A német jogászgyűlés négy alkalommal (1873- 
ban, 1875-ben, 1876-ban és 1882-ben) vette napi
rendjére a kártalanítás kérdését.

Philips és Lenzmann képviselők törvényjavasla
tot terjesztettek a Birodalmi Gyűlés elé az iránt, hogy 
mind az ártatlanul elszenvedett szabadságvesztés 
büntetésért, mind az ártatlanul kiállt vizsgálati fog
ságért járjon kártalanítás.
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történeti szemle

A Birodalmi Gyűlés az indítványt 1882-ben egy 
jogtudósokból, bírákból, államügyészekből és ügy
védekből összeállított 14 tagú bizottságnak adta át 
véleményezésre, amelyet Schwarze szász főállam- 
ügyész vezetett. Ez a bizottság is a kártalanítás meg
adása mellett foglalt állást, és -  ahogy a magyar Bp. 
indokolásában olvashatjuk -  azt mindazonáltal nem 
az állam jog i kötelezettségére, hanem a kiegyenlítő  
igazság parancsára alapította, s ezt a parancsot is 
nem magánjogi elvekből, melyeknek a fennforgó kér
désre való alkalmazása joggal kifogásolható, hanem 
államjogi szempontokból származtatta le, melyek ar
ra az alapgondolatra vezethetők vissza, hogy a pol
gárok a közügy terheihez és egyéb követelményeihez 
hozzájárulni tartoznak, mely kötelességök teljesíté
sét az állam közvetíti.7

A bizottság javaslata az eredeti törvényjavaslatot 
a szabadságvesztésért járó kártalanítás eseteit tekint
ve pontosította, kiterjesztette az állam kártalanítási 
kötelezettségét az ártatlanul halálra ítéltek családtag
jai vonatkozásában, a vizsgálati fogságot illetően vi
szont csak szűk körben tette volna kötelezővé a kár
talanítás megállapítását.

A javaslatból azonban nem lett törvény, mivel a 
birodalmi kancellár egyértelműen ellenezte a vizs
gálati fogságnak a kártalanítás körébe való bevoná
sát, és az elítéltek esetében is szélsőségesen szigorú 
feltételek fennállta esetén tartotta volna helyénvaló
nak a kártalanítást, ráadásul azzal, hogy annak össze
géről a kancellárnak lett volna joga dönteni.8

Végül az 1898-ban hatályba lépett német törvény 
rendelkezett a kártalanításról, egyértelműen a fen
tebb bemutatott méltányossági elmélet talajáról meg
közelítve a kérdést.9

Az 1880-as spanyol, az 1882-es japán, valamint 
a szintén 1882-ben született indiai törvényjavasla
tok sajátos megoldást találtak arra, hogy miként le
het az állam kártalanítási felelőssége fölött elsiklani, 
amikor csupán arra biztosítottak lehetőséget, hogy 
az ártatlanul előzetes letartóztatást elszenvedett ter
helt kártérítési igényét az őt feljelentő személlyel 
szemben érvényesítse.

A korabeli kodifikációs törekvéseket tovább ele
mezve a Bp. indokolása nem kis iróniával titulálja 
az állami kompenzációra vonatkozó „halvány kísér
letnek” az 1894-es belga törvényjavaslatot, amely 
csupán azt teszi a büntető ügyekben eljáró hatósá
gok kötelezettségévé, hogy a perújrafelvétel folytán 
meghozott felmentő ítéletet az ország hivatalos lap
jában, valamint annak a vidéknek valamely lapjában 
is közzétegyék, ahol az alapügyben az ártatlanul el
ítélés megtörtént.

Portugáliában az 1884-ben hatályba lépett tör
vény az állam feltétlen kötelességeként állítja az ár
tatlanul elítélt polgárok kártalanítását, csakúgy, mint 
az 1892-es osztrák eljárásjogi törvény, az előzetes 
fogvatartással kapcsolatos kártalanítási kérdések 
azonban mindkét esetben kívül maradnak a szabá- 

. lyozás hatókörén.

A skandináv államok közül Svédországban 1886- 
ban, Norvégiában 1887-ben, majd Dániában 1888- 
ban iktatták törvénybe, hogy nemcsak az ártatlanul 
szabadságvesztésre ítélt személyeknek já r  állami 
kártalanítás, de azoknak is, akik ártatlanul, saját hi
bájukon kívül vizsgálati fogságot állottak ki.

Parázs vita bontakozott ki Franciaországban a 
kártalanítás szabályainak 1895-ös külön törvénybe 
iktatása idején. A kormány által előterjesztett tör
vényjavaslat ugyanis egyértelműen a fentebb ismer
tetett méltányossági elmélet talaján állott, amikor le
hetőségként kívánta szabályozni a kártalanítást, ez
zel szemben a képviselőház a kártalanítás kötelező 
voltát kívánta törvénybe iktatni. A szenátus végül az 
eredeti szöveget fogadta e l.10

Oroszországban 1900-ban -  a kártalanítás territó
riumát mondhatni eléggé szűkén értelmezve -  szüle
tett egy cári rendelet, melynek értelmében azt, akit 
ártatlanul száműztek, vissza kell szállítani a lakóhe
lyére.

Ehhez képest érdekes, hogy Angliában  -  ahogy 
Mendelényi írja, az egyéni szabadság és jogbizton
ság hazájában -  a kártalanítás törvénybe iktatása 
még az 1930-as évekre sem történt meg, kártalaní
tás csak perújrafelvétel nyom án hozott felm entő 
ítélet esetén járhato tt, amely csupán a perköltsé
gekre szorítkozott, ezen túlmenően a kormány mél
tányosságától függött a pénzbeli kártalanítás 
m egadása.11

A MAGYAR BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA
Az 1896-os magyar Bűnvádi Perrendtartás indo

kolása az államnak az ártatlanul kiállott büntetésért 
fennálló kártalanítási kötelességét az alábbiak sze
rint vezeti le:

Az igazság megsértésének bírói ítélettel történt 
megállapítása azt vonja maga után, hogy a perrend
tartásban az ártatlanul kiállott szabadságvesztés- 
büntetésért adandó obligatorius kártalanításnak 
több esete állapítandó meg, mint az az ártatlanul el
szenvedett vizsgálati fogság tekintetében történik. 
Ebből az okból találta a javasla t kimondandónak, 
hogy mindazokat, a kik jogerős ítélet alapján sza
badságvesztés-büntetést szenvedtek, vagy pénzbün
tetést fize ttek  le, kártalanítás illesse, ha őket a 
bíróság ujrafelvétel folytán a vád alól jogerős ítélet
tel felmentette, vagy ellenök kisebb büntetést állapí
tott meg annál, a m it az alapperbeli ítélet alapján 
már kiállottak, pl. az alapperben megállapított rab
lás az ujrafelvételkor lopásnak bizonyult, vagy az 
alapperben kimondott halmazatból valamely delic- 
tum az ujrafelvételkor elesett.12

A Bűnvádi Perrendtartás 578. §-a alapján
Annak, a ki jogerős Ítélet alapján szabadságvesz

tés-büntetést szenvedett vagy pénzbüntetést fize te tt 
le, illetőleg a kitől a pénzbüntetést behajtották, kár
talanításra van igénye:



lönéneli uemle

1. ha ujrafelvétel folytán jogerős ítélettel felm en
tették;

2. ha az ujrafelvétel folytán jogerős ítélettel kisebb 
büntetést állapítottak ellene, mint a milyent a hatá
lyon kívül helyezett ítélet alapján elszenvedett.

579. § Kártalanításra nincs igénye annak:
1. a k i  hamis önfeljelentést, vagy hamis beismerő 

vallomást tett;
2. a ki az alapperben tudva elhallgatta azokat a 

bizonyítékokat, a melyekre a bíróság az ujrafelvett 
eljárásban Ítéletét alapította;

3. a ki a bűnösségét megállapító alsófoku ítélet el
len nem élt perorvoslattal;

4. a ki az alsófoku bíróság ítéletében ellene megál
lapított szabadságvesztés-büntetést az ítéletnek jo g 
erőre emelkedése előtt megkezdte. (506. § második 
bekezdés, 549. § első bekezdés).

A fenti szabályozásból kitűnik, hogy a kártalaní
tás abban az esetben járt az elítéltnek, ha felmenté
sére. vagy vele szemben a kiállotthoz képesti eny
hébb büntetéssel való sújtására13 újrafelvétel foly
tán, jogerős ítélettel került sor.

Finkey korántsem alap nélkül minősíti igazságta
lannak azt. hogy a jogegység érdekében emelt per
orvoslat nyomán a Curia által felmentett egyén a Bp. 
szerint nem részesülhetett kártalanításban. Dicsére
tesnek. mitöbb, a külföldi kódexeket „szabadelvű
ség dolgában felülm úlónak” tartja azonban, hogy a 
Bp. az alaptalanul behajtott pénzbüntetés esetére is 
kártalanítást biztosít.14

Doleschall Alfréd véleménye alapján a törvény
hozók részéről célszerű lett volna különbséget ten
ni a felm entés tényének és a terhelt ártatlanságá
nak megállapítása között, a ,.form alisticus igazság
szolgáltatás béklyóitó l mentes közm eggyőződés- 
nek” megfelelően. Álláspontja szerint valóban jo 
gos kártalanítás igénye csak és kizárólag annak a 
terheltnek lehetne, akinek ártatlansága az újrafel- 
vételi eljárás során kifejezetten kimondásra kerül, 
amely vonatkozásban pedig az ítélet indokolása 
kell, hogy irányadó legyen, vagyis csak az köve
telhessen kártalanítást, aki a terhére rótt bűncse
lekményt vagy egyáltalán nem, vagy olyan körül
mények közepette követte el, melyek beszámítha- 
tóságát kizárták. Minderre figyelemmel Doleschall 
nem tartja kifogásolhatónak az 579. § szerinti ki
záró okok felsorolását.15

A kizáró okok mibenlétét maga a Miniszteri Indo
kolás is azzal magyarázza, hogy a jogalkotónak tö
rekednie kell arra, hogy lehetőleg csak a valóban ár
tatlanok részelhessenek a kártalanításból.16

Ennek megfelelően a törvény nem biztosítja a kár
talanítási igényjogosultságot annak, aki az alapper 
során hamis önfeljelentést vagy hamis beismerő val
lomást tett,17 aki az ellene megállapított büntetés ki
mondását azzal idézte elő. hogy szándékosan elhall
gatta azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján utóbb 
felmentése vagy a büntetés leszállítása történt; aki 
az alapperben hozott ítélet ellen nem élt perorvoslat

tal,18 vagy a ki az alapperben megállapított szabad
ságvesztés-büntetést az ítélet jogerőre emelkedése 
előtt önként megkezdte.

A Bp. 583. § (1) bekezdése szerint:
Abban az esetben, ha jogerős határozat megál

lapítja, hogy az az egyén, a kin halálbüntetést haj
tottak végre, felm entendő volt volna: tartás követe
lésére jogosult hozzátartozóit, ha erre rászorultak, 
az elveszett tartásnak megfelelő készpénzbeli kárta
lanítás illeti.

A hozzátartozókat megillető igényjogosultságot 
a törvény tehát akként rendeli korlátozni, hogy kö
zülük kizárólag azokat illetheti kártalanítás, akik az 
elhunyt jogosulttól tartást követelhettek volna, és 
erre rászorulók. A Miniszteri Indokolás ezzel kap
csolatban -  a dán eljárási törvénnyel és a Pieyre- 
féle francia javaslattal szem behelyezkedve -  arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy a kártalanítási 
igényjogosultság nem szállhat át ex lege az örökö
sökre, hiszen az nem tekinthető hagyatéki követe
lésnek. Nem hagyható említés nélkül, hogy az előb
bi megoldás helyessége mellett az is érvként szere
pel az indokolásban, hogy az „állam pénztár” érde
kei is a hozzátartozók származékos igényjogosult
ságának szűkebb körben való meghatározását dik
tálják.19

A KÁRTALANÍTÁSI EUÁRÁS
Mindezek után érdemes megvizsgálni, hogy mi

lyen eljárás keretei között történt a kártalanítás jog 
alapjának. valamint összegszerűségének m egálla
pítása.

A kártalanítási eljárás három, egymástól jól elkü
löníthető szakaszból állott, az alábbiak szerint:

Az első szakaszban az a törvényszék volt illeté
kes, amely első fokon az ügyben eljárt, vagy amely
nek illetékességi területéhez az első fokon eljárt já 
rásbíróság tartozott. Az eljárás megindítására a fel
mentő ítélet jogerőre emelkedését követően kerül
hetett sor, írásban, vagy szóban előterjesztett kére
lemmel, amely kérelem ben meg kellett jelölni a 
kártalanítás jogosságát alátám asztó körülm énye
ket.20

A Bp. szerint a törvényszéki eljárás feladata a kár
talanítás szempontjából releváns körülmények „ki
nyomozása” volt.21 E sajátos nyomozás nélkülözte a 
kontradiktórius jelleget, sokkal inkább az inkvizi- 
tórius elemek domináltak.22 Az igény előterjesztőjét 
a bíróság nyilatkozattételre hívhatta fel, a királyi 
ügyészség pedig indokolt véleményt nyilvánított az 
ügyben. Ezen túlmenően a bíróság tanúkat hallgat
hatott ki, sőt szakértő bevonására is lehetőség volt. 
A kártalanítást kérő személy a nyomozás befejezése 
után tekinthette meg az annak során keletkezett ira
tokat, amelyekről másolatot kérhetett, majd esetle
ges észrevételeit és indítványait nyolc napon belül 
terjeszthette elő írásban, vagy mondhatta jegy
zőkönyvbe.23 Ezt követően a törvényszék az ira to -.



kát a Curiához terjesztette fel. A törvényszék a kár
talanítási igény jogalapját illetően semmilyen formá
ban nem foglalhatott állást.24

A Curia kimondta, hogy a kártalanítás iránti kér
vény beadása esetén a királyi törvényszék hatásköre 
csak a Bp. 586. §-ában felsoro lt teendőkre terjed; 
ellenben a kártalanítás iránti igény fennforgása kér
désében való határozathozatal a királyi Curia ha
táskörébe tartozik.25

A kártalanítás kérdésében való tényleges és vég
leges döntés tehát a Curia feladata volt. Az eljárás 
második szakaszában így a legmagasabb szintű bí
róság járt el, ami garanciát jelentett arra, hogy pár
tatlan és megbízható döntés szülessen a kártalanítás 
jogalapjának vonatkozásában.

A kártalanítási eljárás valódi „szépséghibáját” an
nak harmadik szakasza jelentette, a törvény ugyanis 
ezen a ponton nemes egyszerűséggel az ügyet elvon
ja  a bírói szervek hatásköréből azzal, hogy az igaz
ságügyi miniszterre bízza a kártalanítás összegének 
megállapítását, kinek döntése ellen semmiféle per
orvoslatnak nem volt helye.26

Finkey ezzel kapcsolatos véleményét akként fo
galmazta meg, hogy a kártalanítás legkényesebb ré
szének, a kártalanítási összeg meghatározásának a 
miniszterre, ezzel a közigazgatásra bízása, fe lté tle 
nül elítélendő. A közigazgatás ezzel fö libe  kerül az 
igazságszolgáltatásnak, és alamizsnafillérrel szúr
hatja ki a legártatlanabbul elítélt szemét. Majd utal 
arra, hogy korabeli olasz, norvég és francia törvény 
nem csupán a kártalanítás jogalapjának megállapítá
sát, de az összegszerűség meghatározását is a bíró
ságra bízta.27 Az osztrák28 és a német törvények 
ugyan a kártalanítás jogalapjának és összegének 
megállapítását is az igazságügyi kormányzat hatás
körébe utalták, a miniszter határozata ellen azonban 
bíróság előtt emelt jogorvoslatnak volt helye. Finkey 
ebből a szempontból a magyar törvényt nemzetközi 
összehasonlításban a „legbürokratikusabbnak” ne
vezi.29

Hasonlóan vélekedik Mendelényi, aki szerint a 
fenti rendelkezés lerontja a törvénynek a kártalaní
tással kapcsolatban megfogalmazott egyéb, helyes 
intézkedéseit, hiszen éppen a kártalanítás összege a 
kártalanítási eljárás legfontosabb eleme, így ha ezen 
összeg -  ahogy a szerző fogalmaz -  nevetségesen 
csekély összegben30 kerül megállapításra az igazság
ügy miniszter által, úgy az az igazságszolgáltatási 
érdek szenved sérelmet, vagy válik semmivé, amely
nek biztosítására a törvény XXXI. fejezete hivatott.31

E vonatkozásban Doleschall az alábbi, sziporká- 
zóan szellemes kommentárt tárta a Magyar Jogász- 
egylet ülése elé már többször idézett előadásában:

A törvénynek bevallott intentioi szerint a kárta
lanítási összeg nem a tényleg okozott kár nagysá
ga, a szenvedések belterjessége, hanem a szerint 
lesz megállapítandó, hogy a kártalanításokra szol
gáló budgettétel az összeg megállapításának idő- 

.pontjában mily képet mutat. Kinek kártalanítási

ügye az év elején kerül korm ánydöntés alá, a m i
dőn a kártalanításra rendelt általányösszeg még 
egész nagyságában meg van, az ex principio bizton 
szám íthat teljes kártalanításra; de a kinek 
azonkívül, hogy esetleg éveken keresztül részesült 
akarata ellenére és vétke nélkül állami kényszerel
látásban és szabad lakásban, még az a pechje is 
lesz, hogy az év végén dönt ügyében az igazságügyi 
minister, a midőn a kártalanítási általány már hal
doklóban van, az kénytelen lesz megelégedni egy 
bagatell összeggel és vigaszául csak az a tudat szol
gálhat, hogy része van benne, hogy az évi költség- 
vetés e rovatánál túlkiadás nem történt. Rövid nem
zetközi kitekintés után Doleschall így folytatja: Sze
gény M ontesquieu, ki m ár m ásfél évszázaddal ez
elő tt oly meggyőzően hirdetted  az állam hatalmak  
megoszlásának elveit, ha nagy szellemed ma tekint 
le Magyarországra, melyet culturáját tanulmányo
zandó 1726-ban látogatásoddal tiszteltél meg, mily 
képét festenéd  meg ezen ország alkotmányjogi szer
vezetének, hol a legfőbb bírói hatóság döntését vég
érvényesen superrevideálja egy közigazgatási ha
tóság?! 32

Doleschall fenti kritikája ráadásul a törvény in
dokolásának szövegén alapul, amely szerint a tör
vényhozás részéről az ily kártalanításokra rendelen
dő összegnek mindenkori állapotát az igazságügyi 
miniszter tartja nyilván s ő  felelős azért, hogy túlki
adás az évi költségvetés e rovatánál se forduljon  
elő.33

A kártalanításhoz kapcsolódó eljárás szabályait 
elemezve végül -  de korántsem utolsó sorban -  ér
demes kitérni az állam regresszjogával kapcsolatos 
törvényi rendelkezésekre.

A Bp. 588. §-ának értelmében az államot a kárta
lanítás összegének erejéig visszkereseti jog illette 
meg mindazok ellen, akiknek cselekménye vagy mu
lasztása a kártalanítás okaként szolgált. Bíró, bírósá
gi hivatalnok, valamint a királyi ügyészség tagja el
len csak abban az esetben illette meg az államot a 
visszkereseti jog, ha jogerősen megállapítást nyert, 
hogy előbbiek cselekménye vagy mulasztása a kárta
lanítás okául szolgáló fegyelmi vétség vagy bűncse
lekmény. A vonatkozó igény fegyelmi vagy bűnvádi 
eljárás, esetleg polgári per útján volt érvényesíthető.

Mindenki más ellen az államkincstár a fenti meg
szorítások nélkül érvényesíthette regresszjogát.

Finkey szerint e rendelkezés létjogosultsága szin
tén erősen megkérdőjelezhető,34 hiszen az államhoz 
méltatlan, hogy az állami költségvetés mértékével 
mérten bagatell összegek miatt saját hivatalnokai el
len forduljon, másrészről pedig a bírói függetlenség 
követelményét sértheti az a törvényi konstrukció, 
amelyben a miniszter a visszkereseti igény érvénye
sítése érdekében fegyelmi eljárást kezdeményezhet 
egy bíró ellen.35 Hasonlóképp vélekedett Fayer is, 
akinek az volt az álláspontja, hogy az állam vissz
kereseti jogának a büntetőperben eljárt bírákkal 
szemben való m egállapítása a bírónak a kormány-



történeli H«mle

hatalom viszonylatában fennálló, legalább in thesi 
függetlenségének elvét veszélyezteti.36 Talán mon
dani sem kell, hogy Doleschall Alfréd szintén éle
sen kritizálta a visszkereseti jog  érvényesítésének 
szabályait, mondván, hogy örökös Damokles kard
jaként fog az eljáró büntető bíró felett lebegni a kár
talanítás megtérítésének lehetősége, ami a bírói el
fogulatlanságot és erélyességet is hátrányosan be
folyásolhatja.37

A Bp. arra az esetre, ha a jogosult fél a kártala
nítási eljárás során az államtól nem kapott megfe
lelő összeget -  mondjuk, mert a kártalanítási alap 
az adott esztendőre már kimerült -  lehetővé tette, 
hogy az illető azoktól a személyektől, akiknek fe
lelőssége az elszenvedett sérelem előidézésében 
megállapítható ún. sérelem díjat követelhessen az 
alábbiak szerint:

Az, aki hamis váddal, vagy hamis tanuzással, úgy
szintén az a közhivatalnok, aki az I878.V. te. máso
dik része X. vagy XLII. fejezetében fog la lt bűncse
lekmények valamelyikével másnak ártatlanul való el
ítélését, vagy előzetes letartóztatását, illetőleg vizs
gálati fogságát okozta: teljes kárpótlással tartozik 
ama vagyoni kárért, mely az elítéltet vagy fogvatar- 
tottat ennek folyományaként érte, amennyiben a kár
talanításra való igény meg van állapítva (587. §) és 
a kár az 580. § alapján adott kártalanítás összegét
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Polgár András:
A  pécsi és 

a Baranya megyei 
börtön ügyi szervek és 

a fogházszemélyzet 
a 19. és 20. század 

fordulóján
A HELYI BÖRTÖNÜGYI SZERVEK1

A PÉCSI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG
A királyi ügyészség vezetője, mint a törvényszéki 

fogház felügyelője, nemcsak vádhatóság, hanem bör
tönügyi hatóság is volt, éppúgy, mint a fogházzal ren
delkező járásbíróságok vezetői. A fogházvezető tiszt 
(fogházfelügyelő), a királyi ügyészség felügyelete alatt 
vezette a fogházat, az őrszemélyzet pedig közvetlenül 
neki volt alárendelve.

A királyi ügyészségről szóló tőrvény külön rendel
kezett a börtönfelügyeletről, amely szerint „az ügyész 
a törvényszéki fogház fölött felügyel, őrködik különö
sen, hogy a foglyokkal való bánásmód, azok őrizete, 
élelmezése, ruházata, a fogházak tisztántartása, és 
egyáltalában a fogházi házirend és fegyelem iránt fenn
álló törvényes rendeletek pontosan végrehajtassanak 
és e végett a fogházakat havonként legalább egyszer 
megvizsgálja. ” E vizsgálatot a járásbírósági fogházak 
esetében évente kellett legalább egyszer lefolytatnia. A 
folyamatos ellenőrzést itt a fogházrendelet 180. §-a ér
telmében a járásbíró által negyedévenként küldött, a 
fogház állapotáról és a letartóztatottak számáról szóló 
jelentés biztosította.

A királyi ügyész a vizsgálatok alapján, írásba foglalt 
—  közvetlen intézkedést tehetett a fogházi rendre és őr- 
40

személyzetre vonatkozóan, a járásbíróság vezetőjének 
pedig megadhatta a szükséges útbaigazítást. Ha az ész
lelt szabálytalanságot a járásbíró továbbra sem szüntet
te meg, az ügyésznek felettes szervhez kellett fordul
nia. A vizsgálati jegyzőkönyveket is a főügyészhez kel
lett fölterjeszteni.2

A fenti „időszakos vagy felügyeleti vizsgálatok, ” a 
„nyilvános könyvek" és egyéb iratok megtekintésével 
kezdődtek.3 Meghallgatták az alkalmazottakat, a fog- 
vatartottakat, és megszemlélték az épület helységeit.

A pécsi ügyészség vezetőjétől, mint a „főügyészség 
központi királyi ügyészétől” többet vártak el, mint ügyész
társaitól. Egy pécsi ügyész szerint „ebből az okból igye
keztem önálló előterjesztéseket tenni nagyobb fontosságú 
ügyekben. ” Javaslatai gyakorlati jellegűek és elsősorban 
„a királyi kincstárnak jelentős megtakarításokat" ered- 
ményezőek voltak, és részben meg is valósultak.4

Az ügyészség bár a szerb megszállás alatt is műkö
dött (1918-1921), de börtönügyi hatóságként nem jár
hatott el. Iktatókönyve a tárgyban mindössze a szerbek 
által elzsákmányolt fogházszerelvények kapcsán említ 
két iratot, melyek azonban elvesztek.

A PÉCSI KIRÁLYI FŐÜGYÉSZSÉG
Pécsett az önálló főügyészséget, az ítélőtáblával 

együtt, az 1890. évi XXV. te. szervezte meg. A fő
ügyészség azonban csak a büntető perrendtartás életbe
lépésekor (1900. január 1.) kezdte meg működését.

A királyi főügyésznek börtönügyi hatóságként leg
alább kétévente, de ha szükségesnek látta úgy idő köz
ben is vizsgálatot kellett tartania a területén lévő fog
házakban. Az ezekről készült jelentéseket az igazság
ügy-minisztériumba kellett fölterjeszteni. A fogházak
ban előfordult szökésekről az ügyészeknek és a járás
bíróknak haladéktalanul jelentést kellett tenniük az il
letékes főügyésznek, melyről az havonta összesítést 
küldött az igazságügy-minisztériumba.5 A főügyész 
ezen túl a fogházi őrszemélyzet tagjaival szemben má
sodfokon fegyelmi jogkört is gyakorolt.

A kir. főügyészek a rabsegélyező egyletek felügye
letét ellátó kormánybiztosok is voltak az alárendeltsé


