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Az Igazságügyminiszter, Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 

120/1958.sz. közös utasítása.

A 103/1958. számú közös utasítás IV. fejezete alapján a 
megyei /:fővárosi és járás-kerületi:/ bíróságok egyes elítél
tekre kiszabott börtönbüntetések végrehajtását függőben tar
tották. Ezeknek az elitélteknek ügyeit 1958. július 31-ig felül 
kell vizsgálni és az előfeltételeknek megfelelően kegyelmi elő
terjesztést tenni, vagy a büntetés végrehajtása iránt kell intéz
kedni.

A felülvizsgálatot a megye /:főváros:/ egész területén 
a megyei /:fővárosi:/ bíróság vezetője, a megyei /:fővárosi;/ 
ügyészség vezetője és a megyei /:városi:/ rendőrfőkapitányság 
vezetőjéből 'alakult bizottság végzi, a bizottság elnöke a megyei 
bíróság vezetője.

Minden elitéit ügyét egyénileg vizsgálják meg abból a 
szempontból, hogy helyesen vonták-e ügyüket a 103/1958. számú 
közös utasítás rendelkezései alá, s ezidőszerint érdemes-e ke
gyelemre. E kérdés mérlegelésénél egyrészt a cselekmény tárgyi • 
súlya, másrészt az elkövető magatartása, a bűncselekmény el
követése előtti és utáni időben behatóan vizsgálandó. Aki újabb 
bűncselekményt követett el érdemtelen a kegyelemre. Amennyiben 
az derülne ki, hogy tévesen történt valamely ügyben a függőben- 
tartás az ilyen elítélt ügyével foglalkozni nem kell, hanem a 
büntetést végre kell hajtani. E felülvizsgálat elvégzésénél és a 
döntés meghozatalánál változatlanul a 103/1958. számú közös 
utasítás irányelveinek megfelelően kell eljárni.

A kegyelmi javaslat kizárólag a szabadságvesztés főbün
tetés 3 évi próbaidőre való felfüggesztésére irányulhat.

A javaslatokat megyénként az "a" mintának megfelelő jegy
zékbe foglalva-- iratok nélkül - kell az Igazságügyminisztériumba 
felterjeszteni. A jegyzékhez mellékelni kell minden egyes elítélt
ről, a "b" mintának megfelelő feljegyzést.

Ha a bizottság valamilyen okból egyes ügyekben közös 
álláspontra jutni nem tud, az összes iratokat -jegyzékbe foglal
va - fel kell terjeszteni az Igazságügyminisztériumba, amely 
dönt az ügyben.

Az összes ügyet megyénként egy jegyzékbe foglalva, záró
jelentéssel együtt 1958. július 31-ig kell az Igazságügyminisz
tériumba felterjeszteni.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 103/1958. 
számú közös utasítás IV. fejezetének 1. pontja alapján az ott 
megadott keretben függőben kell tartani azoknak a politikai bűn
cselekményt elkövetőknek büntetését, akik cselekményüket 1957.
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március 15. előtt követték el. Ebből okszerűen következik, hogy 
kivételesen - ha t.i. a bíróság a 103/1958. számú közös utasítás 
figyelmen kívül hagyásával hozza meg ítéletét - a jövőben is 
felmerülhet annak szükségessége, hogy a felülvizsgálatot végző 
bizottság kegyelmi javaslatot tegyen olyan személyekkel szem
ben, akiknek bűnügyében az ítélet a jelen utasítást követően 
emelkedik jogerőre. A javaslatot a jövőben - a fent közél
teknek megfelelően - havonként minden hó 10. napjáig kell fel
terjeszteni. A megyei bíróság vezetője havonként a nemleges 
körülményt is jelentse.

Budapest, 1958. évi július hó 18. napján.

Dr. Réczei László sk. Biszku Béla sk. Dr. Szalay József sk. 
az igazságügyminisz- belügyminiszter legfőbb ügyész
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”b“ mintájú melléklet az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Leg
főbb Ügyész 120/1958. számú közös utasításához.

Feljegyzés

kegyelemre előterjesztett elítéltről, akinek börtönbüntetése végrehajtá
- sát az Igazságügyminiszter, Belügyminiszter és Legfőbb Ügyész 103/1958. 

számú közös utasításának IV. pontja alapján függőben tartották.

........................................................ megyei bíróság.
Az elítéltnek az "a” mintájú összesítő jegyzékben feltüntetett sorszáma:...

Az elítélt neve /asszonynak leánykori neve is/: ..............
2. A függőben tartott jogerős ítélet

a/ száma: .................. /195..
b/ kelte: 195.. év ........................................ hó ... nap

3. A függőben tartott jogerős ítéletet hozó bíróság megnevezése: .....

4. Az eljárás során az elítélt
a/ előzetes letartóztatásban volt-e: igen - nem
b/ ha igen, az előzetes letartóztatás időtartama: ..................

5. Az ítéleti tényállás rövid leírása: ................ .......................... ..........................

6. Az elítélt előző, jogerős ítéletekkel elbírált bűncselekményei:

Az ítélet kelte Büncselekmény/ek/ A büntetés neme és mértéke
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”a" mintájú melléklet az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész
120/1958. számú közös utasításához,

ÖSSZESÍTŐ jegyzék
azokról a kegyelemre előterjesztett elítéltekről, akik börtönbüntetésének végrehajtását az Igazságügyminiszter, Belügyminiszter és Legfőbb Ügyész 103/

1958. számú közös utasításának IV. pontja alapján függőben tartották.

........................................................megyei bíróság területe.

Az első fokon eljárt 
bíróság Az elítélt Az elítélt terhére rótt 

bűncselekmény/ek/
A függő
ben tar-

Sorszám megnevezése B.ügy-
száma

neve születésének
anyjának neve foglalkozása osztályhely

zete

előzőleg 

el volt-e
ítélve

megnevezése
elkövetésének 

ideje

tott bör- 
tönbünte-

/asszonynak leány
kori neve is/ éve helye

tés mér
téke
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