IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM

007/7/1958.I.M.TÜK.

"Szigorúan titkos !"

Az igazságügyminiszter; a belügyminiszter és a legfőbb ügyész
121/1958. számú
közös
utasítása.
*

HK: 10/59. min. utasítás

I.

Az 1956. évi október hó 23-a előtt elkövetett egyes
büntettek miatt kiszabott börtönbüntetések végrehajtásának kér

dését felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálatra azért van szükség, mert az alább
részletezendő ügykategóriákban, dolgozó osztályhelyzetű szemé
lyekkel szemben jelentős számban várnak még végrehajtásra több
évvel ezelőtt elkövetett cselekmények miatt hozott ítéletek. Az

ilyen büntetések végrehajtása ma már nem minden esetben szüksé
ges, illetve időszerű.
A felülvizsgálatot a megye /:főváros:/ egész terüle

tén a megyei /:fővárosi:/ bíróság elnökéből, a megyei /:fővárosi:/ ügyész és a megyei /:budapesti:/ rendőr-főkapitányból ala

kult bizottság végzi. A bizottság elnöke a megyei bíróság elnö
ke, akinek feladata a bizottság összehívása és az ülés leveze
tése,

A felülvizsgálat a következő ügycsoportokra terjed ki:
izgatás /:BHÖ. 2. pont a-d/ alpontok, 3-7. pont:/,

termelőszövetkezeti csoport elleni izgatás /:BHÖ. 31.
pont:/,

tiltott határátlépés, visszaélés útlevéllel /:BHÖ.
48. pont:/,
hatóság és hatósági közeg elleni erőszak /:BHÖ. 95103. pont:/,

tagosítással kapcsolatos bűntett /:BHÖ. 160. pont:/,

garázdaság büntette /:189/A. pont, - kivéve a 189/A.
pont /2/ bek. 2. tétel esetét /visszaesés/ :/,

társadalmi tulajdon elleni bűntettek,
polgárok javai elleni büntettek /:kivéve a rablást,

a rablásnak tekintendő bűntettet, a betöréssel, bemászással el
követett lopás bűntettét:/,
tervbüntettek /:BHÖ. 237-252. pont:/,
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árdrágító visszaélés,
közellátás érdekét veszélyeztető büntettek,
egyéb, a népgazdaság elleni büntettek - a közveszé

lyes munkakerülés büntette /:BHÖ. 257-264. pont:/ kivételével,
a család és az ifjúság elleni büntettek /:BHÖ. 309325. pont:/,
gondatlan emberölés /:BHÖ. 356. pont:/, gondatlanság
által okozott súlyos testi sértés /:BHÖ. 369. pont:/, élet vagy

testi épség veszélyeztetése /:BHÖ. 374-376. pont:/,
kihágások - a közveszélyes munkakerülés kivételével.

A megjelölt ügykategóriákban csak a dolgozó osztály
helyzetű, első ízben megtévedt elítéltekkel szemben - 1956. októ
ber 23. előtt elkövetett bűncselekmény miatt - kiszabott börtön
büntetések végrehajtásának kérdését kell - behatóan - vizsgálat

alá vonni.
Első ízben megtévedtnek e szempontból azt kell tekin
teni, aki előzőleg végrehajtandó börtönbüntetésre ítélve nem
volt. Ha az elítélt, illetve az eljárás alá vont vádlott előző
leg a BHÖ. 269. pont a-b/ és f/ alpontjában jelzett bűncselekmény

miatt volt egy ízben végrehajtandó börtönre ítélve, ez a tény kizáró okot nem képez.
A bizottságnak a határozathozatal előtt meg kell győ

ződnie arról, hogy az elítélt az ellenforradalom idején milyen ma

gatartást tanúsított. Tisztázni kell az elitéit államhűségét ás
azt is, vajon illegálisan nem hagyta-e el az ország területét.

Kegyelemre azok a másfél év körüli börtönnél nem súlyo
sabb büntetésre ítéltek javasolhatók, akiknél a fent felsorolt
előfeltételek fennálltnak, s a kegyelemre az ellenforradalom
alatti magatartásuk és egész egyéniség
ük alapján nem érdemtelenek.
A javaslat kizárólag a börtönbüntetés 3 évi próbaidőre való fel
függesztésére irányulhat.

A felülvizsgálat kiterjed a börtönbüntetésre átváltoz
tatott, valamint az ezután átváltoztatásra kerülő pénzbüntetések

re is, a fent már leírt előfeltételek mellett. A javaslat itt az
eredetileg kiszabott pénzbüntetés végrehajtásának 3 évi próba
időre való felfüggesztésére irányulhat.
A fenti ügykategóriák alá eső elítéltek ügyeit 1958.

szeptember 30-ig kell felülvizsgálni és az előfeltételeknek meg
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- 3 felelő esetekben kegyelmi előterjesztést kell tenni, ellenkező
esetben a büntetés végrehajtása iránt kell intézkedni.
A javaslatokat megyénként az 1.sz. mintának megfele

lő jegyzékbe foglalva - iratok nélkül - kell az Igazságügymi

nisztériumba felterjeszteni. A jegyzékhez mellékelni kell minden

egyes elítéltről a 2.sz. 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 külön-külön jegyzékbe fog

lalva, záró jelentéssel együtt 1958. október 10-ig kell az Igaz

ságügyminisztériumba felterjeszteni,
II.
Az 1956. október 23. előtt elkövetett és az I. feje-

zetben felsorolt bűncselekmények miatt folyamatban levő bűnügye

ket a fentebb írt előfeltételek esetében a megyei ügyész vizsgál
ja felül.

A bíróságoknál folyamatban levő ilyen bűnügyek felül

vizsgálatánál a megyei ügyész kérje ki a megyei bíróság elnöké
nek véleményét is abban a kérdésben, hogy másfél év körülinél
nem súlyosabb börtönbüntetés kiszabása várható-e,
Budapest, 1958.évi augusztus hó 30. napján,

Dr. Réczei László s.k.

Biszku Béla s.k.

az igazságügyminiszter
első helyettese,

belügyminiszter.

Dr. Szénási Géza s.k.
legfőbb ügyész.
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2. számú melléklet
az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész

121/1958. számú közös utasításához.

Feljegyzés
jogerősen elítéltről, akit az igazságügyminiszter, a belügyminisz

ter és a legfőbb ügyész 121/1958. számú közös utasítása alapján meg
alakított bizottság kegyelemre javasol.

megyei bíróság.

Az elítéltnek az 1. sz. összesítő jegyzékben feltüntetett sorszáma:...

1. Az elítélt neve /:asszonynak leánykori neve is:/
2. A jogerős ítélet
./195..
b/ kelte: 195.. év
a/ száma:

hó .... nap

3. A jogerős ítéletet hozó bíróság megnevezése: ............... ..
4. Az eljárás során az elitéit
a/ előzetes letartóztatásban volt-e: igen - nem

b/ ha igen, az előzetes letartóztatás időtartama:

5. Az ítéleti tényállás rövid leírása:

......................... ..

6.Javaslat: ............... .................................................................

.

7. Az elítélt előző, jogerős ítéletekkel elbírált bűncselekményei:
Az ítélet kelte

A büntetés neme
és mértéke

Bűncselekmény/ek/

......................
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1. számú melléklet az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész
121/1958. számú közös utasításához.
Összesítő jegyzék
azokról a jogerősen elítéltekről, akiket az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 121/1958. számú közös utasítása alapján megalaki-

tott bizottság kegyelemre javasol.
..................... megyei bíróság területe.
Az első fokon eljárt
bíróság

megnevezése

B.ügy
száma

Az

neve
/asszonynak leánykori neve is/

Az elítélt terhére rótt
bűncselekmény/ek/

elítélt

születésének

anyjának neve
éve

elkövetésének

előzőleg

helye

S
o
r
s
z
á
m
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foglalkozása

osztályhely
zete

el
volt-e
ítélve

megnevezése
ideje

A jogerős börtönbünte
tés mér
téke

