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Tárgy: Háborús bűncselekménnyel ter- 
helt személyek kiadatása.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki főkapitány
sága, valamennyi vármegyei és városi főkapitányság, to
vábbá valamennyi városi és járási kapitányság vezetőjének!

S z é k h e 1 y é n. 

Az 1525/1945. M.E. számú rendelettel kihírdetett fegyverszü
neti egyezmény 14./ pontja szerint Magyarország közre fog működ
ni a háborús bűncselekménnyel vádolt személyek letartóztatásában, 
bíróság elé állításában és az érdekelt kormányoknak való kiszol- 
gáltatásában. 

Ez az egyezmény egyaránt vonatkozik a háborús bűncselekmények- 
kel terhelt magyar és külföldi állampolgárságú személyekre.

A Btk. 17.§.-ában foglalt ama rendelkezés tehát, hogy magyar 
honos más állam hatóságának sohasem adhatok ki, a háborús bűncse
lekményekkel terhelt magyar állampolgárokra nem alkalmazható.

A háborús bűncselekményekkel vádolt magyar állampolgárok 
kiadatásával kapcsolatban a külföldi állampolgárok kiadására néz
ve fennálló rendelkezéseket kell alkalmazni.

A nyomozó hatóságok teendőit e tekintetben a 130.000/1899. 
B.M.számu rendelettel kiadott Nyomozati Utasítás 18-21 §-ai tar
talmazzák.

E rendelkezések szerint a rendőrség hatóságok bűncselekmény- 
nyel terhelt egyént külföldi hatóságnak sohasem adhatnak ki, az 
erre irányuló’megkeresést az esetleg letartóztatott terhelttel 
együtt mindig az illetékes ügyészségnek kell átadniuk.

Ezek szerint, ha valamely külföldi hatóság a hazai rend
őrségi hatóságtól háborús bűncselekménnyel terhelt magyar, vagy 
külföldi állampolgár kiadását kéri, a rendőrségi hatóság a meg
keresést az illetékes népügyészségnek küldi meg és az illetékes 
népügyészséghez kisérteti át az esetleg letartóztatott terheltet.

Ha pedig valamely külföldi hatóság nyomozás vagy egyes 
nyomozó cselekmény teljesítésére keresi meg a hazai rendőrségi 
hatóságot, akkor a hatóság a megkeresést annak foganatosítása előtt
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közli az illetékes népügyészséggel; ha azonban a késedelemben ve
szély van, a rendőrségi hatóság a halaszthatatlan nyomozó cselekmé
nyeket a népügyészség határozata előtt is foganatosíthatja, köteles 
azonban erről a népügyészséget haladéktalanul értesíteni.

Ugyancsak köteles a rendőrségi hatóság a népügyészséget ha
ladéktalanul értesíteni, ha a külföldi nyomozó hatóság valamely tag
ját, vagy közegét nyomozás teljesítése végett kiküldi.

A külföldi hatóság által kiküldött személy az egyes nyo
mozó cselekmények foganatosításánál útbaigazítás vagy felvilágosí- 
tás céljából jelen lehet ugyan azonban a nyomozó cselekményeket 
mindig a hazai hatóság tagjának, vagy közegének kell teljesítenie.

A hazai hatóság a nyomozócselekményeket a népügyészség ha
tározata előtt, ilyen esetekben is csak akkor foganatosíthatja, ha 
a késedelem veszéllyel járna.

Felhívom Címet, hogy eljárásában e rendelkezésekhez szigo
rúan alkalmazkodjék.

Budapest, 1945. augusztus hó 12.-én.

A miniszter rendeletéből:

dr. Szebenyi Endre s.k. 

miniszteri tanácsos.
A kiadmány hiteléül:

i.főhadnagy. 
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