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a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó 
szovjet csapatok állományába tartozó személyek 

és családtagjaik büntető, államigazgatási és polgári 
jogi ügyeiben követendő eljárásról

Budapest, 1988. december 7-én.

A Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet 
csapatok jogi helyzete tárgyában kötött, az 1957. évi 54. tör
vényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény (Alapegyezmény) 
szerint a szovjet csapatok állományába tartozó személyek vagy 
azok családtagjai által a Magyar Népköztársaság területén el
követett bűncselekményekre és szabálysértésekre általános sza
bályként a magyar törvényeket kell alkalmazni.

A szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén 
való tartózkodásával kapcsolatos ügyekben a kölcsönösen nyúj
tandó jogsegély tárgyában kötött, az 1958. évi 22. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett Egyezmény (Jogsegély-egyezmény) sze
rint az eljárások során a magyar és a szovjet hatóságok egy
másnak jogsegélyt nyújtanak.
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Az eljárások rendjére és az általános szabályok kiegészítő 
rendelkezéseinek végrehajtására — a honvédelmi miniszterrel 
és az igazságügyminiszterrel egyetértésben — kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

ÁLTALÁNOS r e n d e l k e z é s e k

1. §
(1) Az utasítás rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a 

Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szov
jet csapatok (a továbbiakban: szovjet csapatok) állományába 
tartozó személyek: a katonák, a polgári alkalmazottak, vala
mint a családtagjaik (a továbbiakban: nem katonai személyek) 
ügyében a magyar joghatóság alá tartozó bűncselekmény vagy 
szabálysértés miatt kell eljárást folytatni, valamint ha a szov
jet joghatóság alá tartozó büntető vagy szabálysértési ügyek
ben halaszthatatlan intézkedéseiket, illetve a szovjet igazság
ügyi szervek által jogsegélyként kért nyomozási cselekménye
ket kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a hatás
körrel rendelkező magyar szervek járnak el a magyar jogsza
bályok szerint.

(3) A rendőrség és az ügyészség az eljárás egész tartama 
alatt köteles egymással, a szovjet katonai ügyészséggel és szük
ség esetén az indokolt mértékig az ügyben érintett szovjet pa
rancsnokkal együttműködni, illetve az együttműködést igényel
ni. Az együttműködést a magyar szervek közvetlenül kezde
ményezzék.

A KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS A RENDŐRSÉG 
ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

2 . §

(1) A nyomozást az általános szabályok szerint a jelen uta
sításban foglaltakkal kiegészítve

a) a katonai ügyész folytatja, ha a feljelentést szovjet ka
tona ellen tették, vagy a nyomozás azt bizonyítja, hogy a bűn
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cselekmény elkövetésével szovjet katona alaposan gyanúsít
ható;

b) a rendőrség folytatja az Alapegyezmény hatálya alá tar
tozó nem katonai személyek ügyeiben.

(2) A halaszthatatlan nyomozási cselekményeket az a nyo
mozó hatóság köteles foganatosítani, amelyik előtt a feljelen
tést tették, vagy amelyik a bűncselekményt észlelte.

(3) A rendőrségi eljárás hatásköri és illetékességi kérdései
re a 4/1987. (BK 1/1988.) BM utasítás az irányadó.

3. §

(1) A rendőrség a bűnügyet a hatáskörének hiányára hi
vatkozva közvetlenül a katonai ügyészségnek akkor adja át, ha

a) a feljelentést név szerint meghatározott szovjet katona 
ellen tették, és az esetlegesen szükséges halaszthatatlan nyo
mozási cselekményeket vagy a feljelentés kiegészítése körébe 
tartozó eljárási cselekményeket elvégezte;

b) az eljárása közben alapos gyanú merült fel arra, hogy 
a magyar joghatóság alá tartozó bűncselekményt szovjet ka
tona követte el.

(2) Az (1) bekezdés b) alpontjában írt alapos gyanú bizo
nyításához a rendőrség a szovjet állomáshelyen kívül található 
összes bizonyítékot szerezze be, indokolt esetben rendelje el 
azok szakértői vizsgálatát, továbbá az illetékes szovjet pa
rancsnok vagy ügyész útján kísérelje meg a szovjet állomás
helyen fellelhető bizonyítékok beszerzését.

4. §

(1) A rendőrségi eljárásban gyanúsítottként — halasztha
tatlan nyomozási cselekményként — csak az a szovjet katona 
hallgatható ki, akit bűncselekmény elkövetésén tetten értek, 
vagy más okból fogtak el, feltéve, hogy magyar joghatóság 
alá tartozó bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendőrség 
eljárása alá vont szovjet katona személyében rejlő bizonyíté
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kokat (vérminta, ujjnyom stb.) biztosítani kell, a nála levő 
egyéb bizonyítékokat pedig le kell foglalni. Ha fegyvere van, 
le kell fegyverezni. Ha a fegyver nem tárgyi bizonyítási esz
köz, azt a szovjet katonai ügyésznek vagy az állományilletékes 
parancsnokának kell átadni.

(3) Ha az elfogott szovjet katona személyi szabadságának 
korlátozása nem indokolt, az (1)—(2) bekezdésben foglalt intéz
kedések végrehajtása után a gyanúsítottat a szovjet katonai 
ügyésznek, az illetékes vagy a legközelebbi szovjet egység pa
rancsnokának kell átadni.

(4) Emberölés, halált vagy életveszélyt okozó testi sértés, 
erőszakos közösülés, terrorcselekmény, jelentős vagy különö
sen nagy értékre elkövetett lopás, valamint rablás bűntettével 
gyanúsítható, vagy más ok miatt jelentősnek minősített ügyben 
a szovjet katona csak a területileg illetékes magyar katonai 
ügyész engedélyével adható át.

(5) A szovjet katona elfogásáról haladéktalanul tájékoztat
ni kell a magyar és a szovjet katonai ügyészséget, továbbá az 
illetékes vagy a legközelebbi szovjet egység parancsnokát.

5 . §
(1) A tetten ért vagy más okból elfogott szovjet katona 

őrizetbe vételére a rendőrség is, az előzetes letartóztatásának 
elrendelésére a katonai ügyész jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül az őri
zetbe vételt vagy a letartóztatást a magyar katonai ügyész ren
deli el, és felkéri a szovjet helyőrségi katonai ügyészt vagy az 
illetékes parancsnokot, hogy a határozata alapján a kényszer- 
intézkedés foganatosítása végett a gyanúsítottat adja át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a 
szovjet katona fogva tartása a magyar hatóság feladata.

6. §

Az eljárás sikerének biztosítása érdekében, az indokolt 
esetekben forró nyomon üldözést (17/1978. BM parancs a bűn
elkövetők hatékonyabb üldözéséről) kell folytatni.

— 4 —
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A szovjet csapatok állomáshelyén a forró nyomon üldözés, 
illetve az egyéb módszerrel történő bizonyítékok beszerzése — 
kivéve, ha az objektum elhagyott — csak az illetékes szovjet 
parancsnok kérése vagy előzetes hozzájárulása birtokában esz
közölhető. Ennek érdekében a rendőrség vagy a katonai 
ügyészség forduljon jogsegélykérelemmel közvetlenül az ille
tékes szovjet parancsnokhoz vagy szovjet katonai ügyészség
hez.

7. §

8. §

Azonnali intézkedés indokoltsága esetén az egyes nyomo
zási cselekmények elvégzésére az illetékes parancsnok sürgős 
jogsegély címén szóban is felkérhető. Ebben az esetben:

a) az illetékes szovjet parancsnokot tájékoztatni kell az el
járás okáról, céljáról és a szükséges nyomozási cselekmények
ről, kérve azok elvégzéséhez a hozzájárulását, illetve a végre
hajtásban való közreműködés lehetőségét. A szóban előterjesz
tett kérésről és eredményéről az iratok között feljegyzést kell 
elhelyezni;

b) az illetékes szovjet parancsnok kérésére vagy hozzájá
rulása alapján a nyomozási cselekményeket a rendőrség végez
ze el, vagy legyen jelen azok végrehajtásánál, és segítse a szov
jet parancsnok eljárását.

9. §

(1) A 8. §-ban meghatározott esetet kivéve a jogsegély 
iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni.

(2) A jogsegély iránti kérelemnek a következő adatokat 
kell tartalmaznia:

a) a megkereső hatóság megjelölését,
b) a megkeresett hatóság megjelölését,
c) annak az ügynek a megjelölését, amelyben a jogsegélyt 

kérik,
d) a felek, a tanúk személyi adatait, tartózkodási helyét, a 

megkeresés tárgyára vonatkozó szükséges adatokat, a bűncse
lekmény tényállásának a leírását,
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e) a kár fennállása esetén az arra vonatkozó adatokat,
f) a teljesíteni kért nyomozási cselekmények pontos felso

rolását és
g) a teljesítés határidejét.
(3) A jogsegély iránti kérelemben az illetékes parancsnok 

vagy szovjet katonai ügyész figyelmét fel kell hívni, hogy ha 
az általa folytatott nyomozás eredményeként azt bizonyította, 
hogy a bűncselekményt

a) nem szovjet katona követte el, csatolja a bizonyítékait 
és az iratokat küldje vissza,

b) név szerint megállapított vagy ismeretlen szovjet ka
tona követte el, erről adjon tájékoztatást a rendelkezésére álló 
bizonyítékok egyidejű megküldésével.

10 . §

(1) Ha az illetékes szovjet parancsnok nem igényli a rend
őrség segítségét, de vállalja a szükséges nyomozási cselekmé
nyek elvégzését — feltéve, hogy az általa szakszerűen elvégez
hető —, az ahhoz szükséges bizonyítékokat — az okiratokat 
lehetőleg másolatban — rendelkezésére kell bocsátani. Az el
járása eredményeként felvett bizonyítékokat elismervény el
lenében kell átvenni.

(2) Ha az illetékes szovjet parancsnok a 7. §-ban megjelölt 
engedélyt nem adja meg, és a nyomozási cselekmények elvég
zését is megtagadja, a rendőrség kérje a szovjet katonai ügyész, 
annak hiányában az illetékes magyar katonai ügyész közre
működését.

11. §

A szovjet objektumon kívül nyomozási cselekmények el
végzésére a parancsnok nem kérhető fel. Kérése esetén azon
ban hozzá kell járulni, hogy az egyes nyomozási cselekmények
nél jelen lehessen.

12. §

A rendőrség és a katonai ügyészség, illetve közlekedési 
ügyekben a közlekedési ügyész az eljárás gyorsítása érdekében
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megelőzve a jogsegélykérelmet, közvetlenül is átadhatja az 
iratok egy példányát a szovjet katonai ügyészségnek. A ma
gyar hatóságok eljárásának a folytatását a bizonyítási eszkö
zök átadása nem akadályozhatja.

13. §
A rendőrség a magyar katonai ügyészt rövid úton távbe

szélőn vagy más módon értesítse, ha
a) a tettenérést vagy az elfogást követően a szovjet ka

tonát gyanúsítottként kell kihallgatni;
b) a 4. § (4) bekezdésében felsorolt bűncselekmények vagy 

más ok miatt jelentősnek minősíthető ügyben folytat név sze
rint ismeretlen, de a feljelentésben szovjet katonaként jelölt 
személy ügyében eljárást;

c) a szovjet parancsnok a 7. §-ban írt eljárást nem enge
délyezte, lefolytatását saját hatáskörében nem vállalta, illetve 
eljárása eredményének átadásától elzárkózott;

d) az eljárásban a szovjet katonai ügyész bevonását tartja 
szükségesnek.

14. §
(1) A 13. §-ban megjelölteken túlmenően a rendőrség min

den esetben késedelem nélkül tájékoztassa a magyar — és ha 
elérhető a szovjet — katonai ügyészséget az azonnali intézke
dést igénylő bűncselekményekről.

Az értesítés vétele után — ha ez a rendőrség részéről nem 
történt meg —, az illetékes szovjet katonai ügyészséget a ma
gyar katonai ügyészség értesíti annak érdekében, hogy a nyo
mozásba a szovjet fél is bekapcsolódhasson.

(2) Ha azonnali intézkedést nem igénylő vagy nem súlyos 
megítélésű bűncselekményről van szó, illetve csak később de
rül ki, hogy az elkövető szovjet katona, a rendőrség szóban 
vagy írásban tájékoztassa a magyar katonai ügyészséget. Ez 
esetben a magyar katonai ügyészség szóban vagy írásban érte
síti az ügyről a szovjet katonai ügyészséget, annak felajánlá
sával, hogy a nyomozásba bekapcsolódhat.

(3) A magyar katonai ügyész értesítése a 11/1979. BM 
utasítással módosított 16/1976. BM utasításban előírt jelentési 
kötelezettséget nem érinti.
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Ha az ügyben a bűncselekmény elkövetésével szovjet ka
tona alaposan gyanúsítható

a) a szovjet katona ügyétől a nem szovjet állampolgárságú 
gyanúsított ügyét már a rendőrségi eljárásban el kell különí
teni;

b) az eljárást a bűntetti eljárásban folytatott nyomozás 
szabályai szerint, soron kívül kell lefolytatni;

c) a szovjet csapatok állományába tartozó személy vagy 
családtagja tanúként kihallgatható. A tanút az illetékes pa
rancsnok vagy szovjet katonai ügyészség útján kell idézni. Ha 
a megidézett kihallgatása során a szovjet csapatok biztonságá
hoz fűződő érdekekre hivatkozik, a kihallgatását félbe kell sza
kítani, és az illetékes szovjet parancsnokhoz vagy szovjet ka
tonai ügyészhez kell fordulni, akinek az állásfoglalása az irány
adó.

A KATONAI ÜGYÉSZI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

16. §

(1) A rendőrségi eljárás során hozott határozat elleni pa
nasz elbírálása a katonai ügyész hatáskörébe tartozik.

(2) A büntetőeljárás szabályai szerint szükséges ügyészi in
tézkedéseket a katonai ügyész teszi meg akkor is, ha a nyo
mozási cselekmények elvégzésében részt vett, és annak ered
ményeként a hatáskörét megállapította.

17. §

A katonai ügyész már az eljárás rendőrségi szakaszában 
segítse a nyomozást. Ennek keretében:

a) haladéktalanul távbeszélőn vagy más módon kérjen 
azonnali jogsegélyt az illetékes szovjet katonai ügyészségtől, 
vagy — a kapcsolat létrejöttének hiányában — a Katonai Fő
ügyészség útján a szovjet csapatok katonai ügyészétől, ha a 
bűnügy gyors és eredményes felderítéséhez nélkülözhetetlen a 
katonai ügyész vagy a parancsnok intézkedése, de erre — kez
deményezés ellenére — nem került sor;

—  8 —

ÁBTL - 4.2 - Ig. - 415/1988 /9



b) vegyen részt már a halaszthatalan nyomozási cselekmé
nyek elvégzésében, ha a bűncselekményt súlyosnak ítéli meg; 
ha a részvételét a szovjet parancsnok vagy a szovjet katonai 
ügyészség kéri; illetve ha indokolt a rendőrség erre irányuló 
kérése;

c) vegye át az ügyet a rendőrségtől, ha annak a katonai 
ügyészi hatáskörbe vonása a rendőrségi jelentés vagy a közre
működés során szerzett ismeretei alapján megalapozott. Egyes 
nyomozási cselekmények elvégzésével azonban a rendőrséget 
továbbra is megbízhatja.

18. §

A katonai ügyész a szovjet katona elleni büntető ügyben 
hatáskörét csak akkor állapítsa meg, ha alapos a gyanú arra, 
hogy a bűncselekmény elkövetője név szerint meghatározott 
vagy ismeretlen szovjet katona. Indokolt esetben

a) a szovjet csapatok állomáshelyén kívül még szükséges 
nyomozási cselekményeket végezze el, vagy azok elvégzésére 
a rendőrséget rövid úton tett intézkedésével kérje fel;

b) elegendő bizonyíték birtokában a szovjet katonát gya
núsítottként hallgassa ki;

c) a kárérték megállapításához szakértőt vagy szaktanács- 
adót vegyen igénybe.

19. §

(1) A katonai ügyész az eljárását határozattal fejezze be
a) ha a lefolytatott nyomozás eredményeként az állapítható 

meg, hogy a bűncselekményt vagy több bűncselekmény közül 
valamelyiket nem szovjet katona követtel el, a katonai ügyész
ség az iratokat hatáskör hiányában tegye át az illetékes rend
őrkapitánysághoz (több bűncselekmény esetén az iratokat le 
kell választani, a bűnügyeket el kell különíteni);

b) ha a lefolytatott nyomozás eredményeként az állapít
ható meg, hogy a bűncselekményt bizonyíthatóan szovjet ka
tona követtel el, de a személyét nem sikerült felderíteni, a 
nyomozást a Be. 139. §-a (1) bekezdésének b) alpontja alapján 
szüntesse meg. Ez a határozat a kártérítési eljárás alapjául 
szolgál;
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c) hozzon nyomozást megtagadó vagy megszüntető határo
zatot, ha a cselekmény miatt a szovjet katona ügye megrovás
sal is lezárható (pl.: a cselekmény kisebb súlyú és a kár már 
az eljárás alatt megtérült);

d) indokolt esetben a katonai ügyész a Budapesti Katonai 
Ügyészség vezetője útján kérje a katonai főügyész előzetes en
gedélyét a vádirat benyújtásához. A vádiratot a Budapesti Ka
tonai Bírósághoz kell benyújtani. A katonai ügyész részvétele 
a tárgyaláson kötelező;

e) ha a szovjet katona ellen folyamatban levő bűnügyben 
a szovjet csapatok katonai ügyésze a joghatóság átadását kéri 
és az indokolt, az iratokat a katonai ügyészség a Katonai Fő
ügyészségre terjessze fel.

(2) A joghatóság átadása esetén a Be. 392. §-a szerint kell 
eljárni.

20 . §

(1) A nyomozás megszüntetéséről készült határozatnak, ha 
a bűncselekmény elkövetését megállapították, tartalmaznia 
kell az elkövetett bűncselekmény részletes tényállását, azt, 
hogy ez a bűncselekmény a magyar törvény szerint hogyan mi
nősül, az egyes tényállási elemeket, a bizonyítékok felsorolását 
és értékelését. Tartalmaznia kell a határozatnak a bűncselek
ménnyel okozott kár nagyságát, valamint azt, hogy a kárból 
milyen érték, milyen módon térült meg.

(2) A katonai ügyészség nyomozást megtagadó vagy meg
szüntető határozatát meg kell küldeni a sértettnek vagy tör
vényes képviselőjének, a helyőrségi szovjet katonai ügyészség 
útján az illetékes szovjet parancsnoknak, meg nem térült kár 
esetén a Magyar—Szovjet Vegyesbizottság Magyar Tagozat 
Titkárságának is.

(3) Az érdekelteket a panaszjogukra ki kell oktatni. A 
sértettet vagy a törvényes képviselőjét ki kell oktatni arra is, 
hogy az egyéb módon (biztosító, önkéntes teljesítés) meg nem 
térült kárigényét a Magyar—Szovjet Vegyesbizottság Magyar 
Tagozat Titkárságánál érvényesítheti.

(4) A katonai ügyészség határozata ellen bejelentett pa
naszt a Katonai Főügyészség bírálja el.

—  10 —

ÁBTL - 4.2 - Ig. - 415/1988/ 1 1



A NEM KATONAI ÜGYÉSZI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

21. §

(1) A szovjet csapatok állományába tartozó és az 1. §-ban 
meghatározott nem katonai személy ügyében a nyomozás a 
rendőri szervek feladata. A megyei (fővárosi) főügyész azon
ban bármely ügy nyomozását ügyészi hatáskörbe vonhatja. A 
nyomozás során a 40/1987. BM utasításnak és a 7/1987. legfőbb 
ügyészi utasításnak a nem magyar állampolgárokkal szembeni 
eljárás szabályait a jelen utasításban meghatározott eltérések
kel kell alkalmazni.

(2) Ha a rendőrség nem katonai személy által elkövetett 
bűncselekményről szerez tudomást, függetlenül attól, hogy 
egyébként az eljárás a magyar vagy szovjet joghatóság alá 
tartozik, a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket [Be. 130. 
§ (2) bekezdés] köteles foganatosítani. Halaszthatatlan nyomo
zási cselekmény közúti baleseteknél a vérvétel is véralkohol 
vizsgálat céljára.

(3) A rendőrség a nem katonai személyek ellen indított 
büntetőeljárásról köteles haladéktalanul jelentést tenni a fel
ügyeletet gyakorló ügyészségnek.

(4) A szovjet csapatok állományába tartozó nem katonai 
személy által elkövetett és magyar joghatóság alá tartozó bűn
ügyekben a nyomozás elrendelését, a gyanúsított kihallgatását 
és a személyi szabadság korlátozásának elrendelését az illeté
kes megyei (fővárosi) főügyész engedélyezi. A jóváhagyást kö
vetően a főügyészség a tényállásra is kiterjedő jelentést tesz 
a Legfőbb Ügyészségnek. Az intézkedésekről — ideértve a vád
irat benyújtását is — a magyarországi szovjet csapatok kato
nai ügyészségét a Legfőbb Ügyészség értesíti.

22. §

A helyi ügyészség és a rendőrkapitányság, ha jogsegély 
válik szükségessé, annak kieszközlése végett az illetékes me
gyei (fővárosi) főügyészhez fordul. A szovjet csapatok illetékes 
helyőrségi parancsnokához — halasztást nem tűrő esetben — 
a jogsegély iránt a megyei (fővárosi) főügyész fordulhat.

— 11 —
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23. §

(1) A nem katonai személy magyar joghatóság alá tartozó 
ügyében a befejezett nyomozás felügyeletét a Fővárosi Fő
ügyészség látja el.

(2) A vádemelés indokoltsága esetén az iratokat a fővárosi 
főügyészhez kell áttenni, aki ha azzal egyetért, a vádiratot el
készíti és a Legfőbb Ügyészség hozzájárulása után — a hatás
köri szabályok figyelembevételével — a Pesti Központi Kerü
leti Bírósághoz vagy a Budapesti Fővárosi Bírósághoz nyújt
ja be.

(3) A szovjet csapatok állományába tartozó nem katonai 
személyek elleni büntető ügyekben az ügyész köteles minden 
tárgyaláson részt venni, a tárgyalás eredményét haladéktalanul 
jelenteni a Legfőbb Ügyészségre.

ELJÁRÁS SZOVJET JOGHATÓSÁG ALÁ TARTOZÓ 
ÜGYEKBEN

24. §

(1) A rendőrségek és az ügyészségek nyújtsanak segítséget 
a magyarországi szovjet csapatok katonai ügyészségeinek és az 
illetékes parancsnokoknak, a szovjet csapatok állományába tar
tozó személyek vagy azok családtagjai által elkövetett és szov
jet joghatóság alá tartozó bűncselekmények üldözéséhez. Így 
különösen:

a) értesítsék a magyarországi szovjet csapatok, illetékes 
katonai ügyészségét, illetve a parancsnokot a tudomásukra ju
tott, szovjet joghatóság alá tartozó valamennyi bűncselek
ményről;

b) a szovjet hatóságok intézkedéséig végezzék el a halaszt
hatatlan nyomozási cselekményeket;

c) szovjet jogsegélykérelem esetén a nem katonai ügyész
ségek, illetve szovjet vagy magyar katonai érdeksérelem ese
tén a katonai ügyészségek — szükség esetén a rendőrség be
vonásával — teljesítsék a kért intézkedéseket.

(2) A jogsegélyt a magyar jogszabályok alapján kell telje
síteni.

—  12 —
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25 .  §

(1) A kizárólag szovjet joghatóság alá tartozó bűncselek
ményre vonatkozó iratokat a rendőrség a felügyeletét ellátó 
ügyészségnek adja át. Bűnhalmazat esetén a szovjet jogható
ság alá nem tartozó bűncselekmény miatt az eljárást a jelen 
utasítás alapján kell lefolytatni.

(2) Ha az ügyben több olyan terhelt felelősségre vonása 
válik szükségessé, akik részben magyar, részben szovjet jogha
tóság alá tartoznak, az egységes eljárás biztosítása érdekében 
az illetékes főügyész (katonai ügyészség vezetője) a Legfőbb 
Ügyészséghez (Katonai Főügyészséghez) tegyen előterjesztést.

26. §

(1) A szovjet csapatok állományába tartozó személy közúti 
baleseti ügyében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell azt, 
hogy a szovjet katonai rendszámú vagy felségjelű gépjárművet 
vezető szovjet állampolgárságú személy a szolgálati kötelezett
ségét teljesíti. Így a szovjet katona közúti közlekedése során 
a tevékenységének, illetve mulasztásának az elbírálása szov
jet joghatóság alá tartozik. A magyar hatóságok az eljárási 
cselekményeiket e körben jogsegély keretében végzik.

(2) A rendőrségnek a balesetről szóló tudomásszerzését kö
vetően rövid úton — távbeszélőn vagy szóban — azonnal ér
tesítenie kell a baleset vizsgálatára illetékes szovjet katonai 
szervet, és indokolt esetben (halállal, súlyos testi sértéssel vagy 
jelentős anyagi kárral járó közlekedési balesetek) a tevékeny
sége felett felügyeletet gyakorló magyar közlekedési ügyészt.

(3) Ha a közúti baleset a szovjet csapatok állományába 
tartozó személy és a magyar katonai bíróság hatáskörébe tar
tozó személy között történt, a területileg illetékes magyar ka
tonai ügyészséget is értesíteni kell.

(4) A közlekedési esemény kapcsán keletkezett iratokat — 
ha kárigény van vagy az lehetséges — felülvizsgálat után a 
Legfőbb Ügyészség közlekedési osztálya, a (3) bekezdés eseté
ben a Katonai Főügyészség — a joghatóság kérdésében való 
nyilatkozattal — a Magyar—Szovjet Vegyesbizottság Magyar 
Tagozat Titkárságához továbbítja.
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(5) A szovjet csapatok állományába tartozó személyek 
közúti baleseti ügyeiben követendő eljárások rendjére a 10/ 
1987. legfőbb ügyészi utasítás (17. §) és a 9/1980. (BK 12.) BM 
ORFK vezetőjének intézkedése (36. §) az irányadó.

ELJÁRÁS SZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN

27. §

A szovjet katona által elkövetett szabálysértésről az azt 
észlelő hatóságnak — fegyelmi felelősségre vonás céljából — 
a legközelebbi szovjet katonai ügyészt vagy a szovjet helyőr
ségparancsnokot kell értesíteni. Ilyen esetben az elkobzásról, 
illetőleg az elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezésről 
az illetékes magyar szabálysértési hatóság rendelkezik. A nem 
katonai személyek szabálysértését az illetékes magyar hatóság 
bírálja el. Ha a szabálysértéssel összefüggésben károkozás tör
tént. az iratok egy példányát a Magyar—Szovjet Vegyesbizott
ság Magyar Tagozat Titkárságának kell közvetlenül megkül
deni.

A KÁR MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI INTÉZKEDÉS

28. §

(1) Ha a bűncselekmény, illetve közlekedési baleset (ese
mény) következtében kár keletkezett, a nyomozási iratokat a 
szokásosnál eggyel több példányban kell elkészíteni, és azt az 
érdemi határozat tervezetével a Legfőbb Ügyészséghez (Kato
nai Főügyészséghez) kell fe lte rjeszteni; a keletkezett kárt kö
rültekintően, szükség esetén szakértő bevonásával kell tisztáz
ni, és be kell szerezni a sértett nyilatkozatát, hogy a kárigé
nyét érvényesíteni kívánja-e. A Legfőbb Ügyészség ilyen eset
ben az iratokat az ügyészi határozat egy példányával a Ma
gyar- Szovjet Vegyesbizottságnak megküldi.

(2) A polgári jogi igény érvényesítését illetően a Magyar— 
Szovjet Vegyesbizottság hatáskörébe tartozó ügyben ügyészi 
fellépésnek nincs helye. Az ilyen ügyben az ügyész a hozzá 
forduló félnek felvilágosítást ad, a nála benyújtott panaszt, ké
relmet pedig a Legfőbb Ügyészséghez (Katonai Főügyészség
hez) terjeszti fel a Magyar—Szovjet Vegyesbizottsághoz való 
továbbítás végett.
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(3) A bírósági útra tartozó igény érvényesítése végett 
ügyészi keresetindításnak csak a Legfőbb Ügyészség előzetes 
hozzájárulása alapján van helye. A hozzájárulás iránti felter
jesztésben közölni kell a pontos tényállást a vonatkozó bizo
nyítékokkal együtt, és mellékelni kell a keresetlevél terveze
tét is.

(4) Az ügyésznek az érdekelt fél által indított perben fel 
kell lépnie. A fellépés célja annak biztosítása, hogy alaptalan 
igényt ne érvényesítsen, a jogos igénynek viszont a bíróság 
adjon helyt.

(5) A per jogerős befejezése után az ügyész köteles figye
lemmel kísérni, hogy a bíróság a hozott határozat teljesítésé
re, illetve végrehajtására vonatkozó szabályoknak eleget tesz-e. 
Az esetleges mulasztásra a megyei (fővárosi) főügyész hívja 
fel a bíróság elnökének figyelmét.

(6) A kiemelkedő jelentőségű ügyről a per befejezése után, 
szükség esetén a per folyamán is a Legfőbb Ügyészség polgári 
jogi osztályának jelentést kell tenni.

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. §

(1) A szovjet joghatóság alá tartozik a szovjet csapatok 
állományába tartozó személyek, illetve polgári alkalmazottak 
és családtagjaik bűncselekménye és szabálysértése, ha az ki
zárólag a Szovjetunió ellen irányul, vagy azt egymás sérelmé
re, illetve a szovjet csapatok tagjai a szolgálati kötelességük 
teljesítése során követték el. A tevékenység szolgálati jellegé
nek eldöntéséhez — kétség esetén — a szovjet csapatok il
letékes parancsnokának az állásfoglalását kell kérni.

(2) A szovjet csapatok állomáshelyén a laktanyákat, az ál
landó vagy ideiglenes táborokat, a gyakorlótereket, a lőtereket 
és más katonai objektumokat, a katonai vagy egyéb berende
zéseket, illetve eszközöket kell érteni.

30. §
A joghatóság átadása vagy átvétele ügyében a döntés a 

legfőbb ügyész illetékes helyettese hatáskörébe tartozik.
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31. §

Az ügyészségi szervezet és a rendőrség — felkérésre — 
nyújtson segítséget a szovjet szerveknek a bűnözést megelőző 
munkájukhoz.

32. §

Az utasítás hatálya alá tartozó ügyekben a lakosságot idő
ben, a szükséges mértékben tájékoztatni lehet. A tájékoztatás 
engedélyezésére a legfőbb ügyész, a belügyminiszter, illetve 
katonai érdek fennállása esetén a honvédelmi miniszter jogo
sult. A koordinálás feladatait a Magyar Népköztársaság kor
mány meghatalmazottja látja el.

33. §

A katonai ügyész eljárásának részletes szabályait a kato
nai főügyész intézkedésben állapítja meg.

34. §

Ez az együttes utasítás a kiadásának napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni 
kell. Ezzel egyidejűleg a 18/1958. legfőbb ügyészi és belügy
miniszteri közös utasítás hatályát veszti.

DR. SZÍJÁRTÓ KAROLY s. k., DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
legfőbb ügyész belügyminiszter
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K I V O N A T

A NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK 
1957. évi 54. törvényerejű rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársa
ságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság te
rületén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában 
Budapesten 1957. május 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről.

E G Y E Z M É N Y

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársa
ságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság terü
letén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában.

1. cikk

A szovjet csapatok ideiglenes tartózkodása a Magyar Népköztár
saság területén semmiképpen sem érinti a magyar állam szuverenitását; 
a szovjet csapatok nem avatkoznak be a Magyar Népköztársaság bel
ügyeibe.

2. cikk

1. A Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó 
szovjet csapatok létszámát és azok állomáshelyeit a Magyar Népköz- 
társaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségé
nek Kormánya külön egyezmények alapján határozza meg.

2. A szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén ál
lomáshelyeiken kívül történő csapatmozdulataihoz minden esetben a 
Magyar Népköztársaság Kormányának vagy a Kormány által meghatal
mazott magyar hatóságoknak beleegyezése szükséges.

3. A szovjet csapatok a Magyar Népköztársaság területén az állo
máshelyeiken kívüli gyakorlataikat vagy az arra meghatalmazott ma
gyar hatóságokkal egyeztetett tervek szerint, vagy a Magyar Népköz- 
társaság Kormánya, illetve az általa meghatalmazott magyar hatóságok 
esetenként adott engedélye alapján végzik.
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3. cikk

A Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok, 
az állományukba tartozó személyek, valamint ezek családtagjai köte
lesek tiszteletben tartani és megtartani a magyar jogszabályok rendel
kezéseit.

4. cikk

1. A Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok 
katonái a számukra előírt egyenruhát és a szovjet hadseregben rend
szeresített fegyverzetet viselik.

2. A szovjet katonai alakulatok gépjárműveit jól látható rend
számtáblával kell ellátni, amelyet a szovjet csapatok parancsnoksága 
határoz meg, és amelynek mintáját az illetékes magyar szervekkel 
közli.

3. Az illetékes magyar szervek az illetékes szovjet hatóságok által 
a Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok kötelé
kébe tartozó személyek részére kiadott gépjárművezetői jogosítványo
kat vizsga letétele és illeték fizetése nélkül érvényesnek ismerik el.

5. cikk

A szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való 
tartózkodásával kapcsolatos joghatósági kérdések tekintetében az aláb
bi szabályok az irányadók:

1. A szovjet csapatok állományába tartozó személyek vagy azok 
családtagjai által a Magyar Népköztársaság területén elkövetett bűntet
tekre és szabálysértésekre — általános szabályként — a magyar jogsza
bályok alkalmazandók, ilyen ügyekben a magyar bíróságok, a magyar 
ügyészség, valamint a bűntettek és szabálysértések üldözésére illetékes 
más magyar szervek járnak el.

A szovjet katonai személyek által elkövetett bűntettek tekinteté
ben a nyomozást a magyar katonai ügyészség végzi, és ezeket- az ügye
ket a magyar katonai bíróság tárgyalja.

2. A jelen cikk első pontjában foglaltak nem alkalmazhatók:

a) abban az esetben, ha a szovjet csapatok állományába tartozó 
személyek vagy azok családtagjai kizárólag a Szovjetunió ellen, vagy 
a szovjet csapatok állományába tartozó személyek, illetve azok család
tagjai ellen követnek el bűntettet vagy szabálysértést;
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b) abban az esetben, ha a szovjet csapatok állományába tartozó 
személyek szolgálati kötelességük teljesítése közben követnek el bűntet
tet vagy szabálysértést.

Az a) és b) alatt meghatározott ügyekben a szovjet jogszabályok 
alkalmazandók, ilyen ügyekben a szovjet bíróságok, a szovjet ügyész
ség, valamint a bűntettek és szabálysértések üldözésére illetékes más 
szovjet szervek járnak el.

3. Az illetékes magyar és szovjet szervek a jelen cikkben megjelölt 
egyes ügyekben kölcsönösen kérhetik egymástól a joghatóság átruházá
sát: az ilyen kérelmeket jóindulatúan fogják elbírálni.

7. cikk

1. Az illetékes magyar és szovjet szervek a jelen Egyezmény 5. és
6. cikkében megjelölt bűntettek és szabálysértések üldözése terén min
dennemű kölcsönös segítséget megadnak egymásnak — ideértve a jog
segélyt is.

2. A jelen cikk 1. pontjában említett segélynyújtás elveit és rend
jét, valamint a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén 
való tartózkodásával kapcsolatban felmerülő polgári jogi ügyek terén 
nyújtandó jogsegélyt a Szerződő Felek külön Egyezményben szabá
lyozzák.

9. cikk

1. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya 
megtéríti a Magyar Népköztársaság Kormányának azokat az anyagi ká
rokat, amelyeket a szovjet katonai egységek vagy azok állományába 
tartozó egyes személyek cselekménye vagy mulasztása a magyar állam
nak okoz, valamint azokat a károkat, amelyeket a szovjet katonai egy
ségek vagy azok állományába tartozó személyek szolgálati kötelességük 
teljesítése közben magyar szerveknek és állampolgároknak vagy a Ma
gyar Népköztársaság területén tartózkodó idegen állampolgároknak 
okoznak. A kártérítés mértékét mindkét esetben a bejelentett igények 
alapján a jelen Egyezmény 17. cikke értelmében létrehozott Vegyes Bi
zottság a magyar jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével ha
tározza meg.

A szovjet katonai egységek kötelezettségeivel kapcsolatban esetleg 
felmerülő vitás kérdéseket ugyancsak a Vegyes Bizottság vizsgálja meg 
a fenti alapelveknek megfelelően.

2. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya 
ugyancsak megtéríti a Magyar Népköztársaság Kormányának azokat a
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károkat, amelyeket a szovjet csapatok állományába tartozó személyek 
szolgálati kötelezettségük teljesítésén kívül cselekményük vagy mulasz
tásuk által a magyar szerveknek és állampolgároknak, vagy a Magyar 
Népköztársaság területén tartózkodó idegen állampolgároknak okoznak, 
valamint a szovjet csapatok állományába tartozó személyek családtag
jainak cselekményeiből vagy mulasztásaiból eredő károkat, éspedig 
mindkét esetben olyan mértékben, ahogy azt az illetékes magyar bíró
ság a kárt okozó személy ellen támasztott igény alapján hozott határo
zatában megszabja.

10. cikk

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya megtéríti a Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövetsége Kormányának azokat a károkat, ame
lyeket a magyar állami szervek cselekményükkel vagy mulasztásukkal 
a Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet katonai egységek 
vagyonában, vagy az állományukhoz tartozó személyeknek okoznak. A 
kártérítés mértékét a bejelentett igények alapján a jelen Egyezmény 17. 
cikke alapján létrehozott Vegyes Bizottság a magyar jogszabályok ren
delkezéseinek figyelembevételével határozza meg.

A magyar állami szerveknek a szovjet egységekkel szemben fenn
álló kötelezettségeiből felmerülő esetleges vitás kérdéseket ugyancsak a 
Vegyes Bizottság vizsgálja meg a fenti alapelveknek megfelelően.

2. A Magyar Népköztársaság Kormánya megtéríti a Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövetsége Kormányának azokat a károkat is, 
amelyeket a magyar állampolgárok cselekményükkel vagy mulasztásuk
kal a Magyar Népköztársaság területén állomásozó szovjet katonai egy
ségeknek, azok állományába tartozó személyeknek és családtagjaiknak 
okoznak éspedig olyan mértékben, ahogy azt az illetékes magyar bíróság 
a kárt okozó személy ellen támasztott igény alapján hozott határozatá
ban megszabja.

16. cikk

A jelen Egyezmény alkalmazása szempontjából
„a szovjet csapatok állományába tartozó személy" megjelölésen

a) a szovjet hadsereg katonáját,
b) a Magyar Népköztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok

nál alkalmazott szovjet állampolgárságú polgári személyt;
„állomáshely” megjelölésen a szovjet csapatok rendelkezésére bo

csátott azt a területet kell érteni, amely magában foglalja a csapatok 
elhelyezési körletét, a csapatok által használt gyakorlótereket, lőtereket 
és más objektumokat.
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K I V O N A T

A NÉPKÖZTÁRSASÁG e l n ö k i t a n Ác sÁn ak  

1958. évi 22. törvényerejű rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztár
saságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Ma
gyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcso
latos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten, 
1958. évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről.

E G Y E Z M É N Y

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársa
ságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar 
Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos 

ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegélyről.

1. Fejezet

Ált a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k

1. cikk

A Magyar Népköztársaság igazságügyi, államigazgatási és rendőri 
hatóságai, valamint a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen 
tartózkodó szovjet csapatok igazságügyi hatóságai a szovjet csapatoknak 
a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kap
csolatban felmerülő büntető, polgári és államigazgatási ügyekben köl
csönösen jogsegélyt nyújtanak egymásnak.

2. cikk

A jogsegély kiterjed iratok kézbesítésére, valamint egyes eljárási 
cselekmények foganatosítására irányuló megkeresések teljesítésére, így 
különösen: kihallgatás, házkutatás, személymotozás és lefoglalás foga
natosítására, a megidézett terheltek, tanúk és más személyek megjele
nésének biztosítására, tárgyi bizonyítékok átadására, illetőleg megküldé
sére, továbbá más eljárási cselekmények teljesítésére, valamint a bűn
ügyi nyilvántartás adatainak közlésére.
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3. cikk

A megkeresett hatóság a jogsegély teljesítése során saját államá
nak jogszabályai szerint jár el.

4. cikk

(1) A jogsegély teljesítése során a Magyar Népköztársaság igazság
ügyi, államigazgatási és rendőri hatóságai közvetlenül érintkeznek a 
magyarországi szovjet haderő katonai ügyészségével és katonai bírósá
gával, valamint a szovjet csapatok illetékes helyőrségi katonai ügyé
szeivel és katonai bíróságaival. Az említett szovjet katonai ügyészek 
és katonai bíróságok közvetlenül érintkeznek az illetékes magyar ható
ságokkal.

(2) Halasztást nem tűrő esetekben a Magyar Népköztársaság il
letékes hatósága a szovjet csapatok legközelebbi helyőrségparancsnoká
tól is kérhetnek jogsegélyt.

(3) Ha a megkeresett hatóság a jogsegély teljesítésére nem illeté
kes, a megkeresését haladéktalanul továbbítja az illetékes hatósághoz, 
és erről a megkereső hatóságot értesíti.

5. cikk

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére közli a 
megkeresés teljesítésének helyét és időpontját.

(2) A megkeresett hatóság megengedi, hogy az általa foganatosított 
eljárási cselekménynél a megkereső hatóság képviselője jelen lehessen, 
amennyiben ez nem jár katonai vagy államtitok felfedésével.

6. cikk

Ha a megkeresésben megjelölt címen az iratot kézbesíteni nem 
lehet vagy ha a cím ismeretlen, a cím megállapítása céljából szükséges 
intézkedéseket a megkeresett hatóság hivatalból teszi meg. Ha a címet 
nem lehet megállapítani, erről a megkeresett hatóság — a kézbesíteni 
kért irat visszaküldése mellett — a megkereső hatóságot értesíti.

7. cikk

A szovjet csapatok illetékes hatóságai megadják a szükséges en
gedélyt arra, hogy a szovjet csapatok állományába tartozó személyek 
vallomást tegyenek a magyar igazságügyi hatóságok előtt, amennyiben 
ez nem sérti a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó 
szovjet csapatok biztonságához fűződő érdekeket.
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8. cikk

A jogsegély teljesítése során felmerült költségeket a Szerződő Felek 
egymásnak nem térítik meg: ezeket a költségeket az a Szerződő Fél 
viseli, amelynek hatóságánál azok felmerülnek.

9. cikk

A jogsegély teljesítése során a Szerződő Felek illetékes hatóságai 
az egymás közötti érintkezésben a magyar vagy az orosz nyelvet hasz
nálják.

11. cikk

Az 1957. évi május hó 27. napján aláírt egyezmény 5. cikkének 3. 
pontja alapján a joghatóság átruházása, illetve átvétele tárgyában — az 
eljárás szakától függően — magyar részről a Magyar Népköztársaság 
legfőbb ügyésze vagy igazságügyminisztere, szovjet részről pedig a ma
gyarországi szovjet haderők katonai ügyésze vagy katonai bírósága tesz 
javaslatot, illetőleg hoz határozatot.

12. cikk

Ha a joghatóság kérdésében a Szerződő Felek illetékes hatóságai
nak véleménye eltér egymástól, a Magyar—Szovjet Vegyes Bizottság 
végérvényesen dönt. A Vegyes Bizottság döntéséig a Szerződő Felek 
illetékes hatóságai együttesen állapítják meg, hogy az egyes halasztha
tatlan eljárási cselekményeket: bűncselekmény nyomainak és bizonyíté
kainak biztosítását, az elkövető személyének megállapítását és őrizetbe
vételét stb. melyik Szerződő Fél hatósága foganatosítja.

II. Fejezet

BŰNÜGYI JOGSEGÉLY

13. cikk

A szovjet csapatok illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik az 
illetékes magyar hatóságokat a szovjet csapatok állományába tartozó 
személyek vagy azok családtagjai által elkövetett és tudomásukra jutott 
olyan bűncselekményről, amelyek magyar joghatóság alá tartoznak, el
végzik továbbá az illetékes magyar hatóság képviselőjének megérkezé
séig a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket.
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14. cikk

Az illetékes magyar hatóságok segítséget nyújtanak a szovjet csa
patok igazságügyi hatóságainak a szovjet csapatok állományába tartozó 
személyek vagy azok családtagjai által elkövetett és szovjet joghatóság 
alá tartozó bűncselekmények üldözéséhez. Így különösen; értesítik a 
szovjet csapatok igazságügyi hatóságait a tudomásukra jutott és szovjet 
joghatóság alá tartozó valamennyi bűncselekményről, megteszik az in
tézkedéseket az elkövető személyének megállapítására, és lehetőség sze
rint rögzítik a nyomokat, továbbá biztosítják a rendelkezésre álló tárgyi 
bizonyítékokat.

15. cikk

A szovjet csapatok állomáshelyén (az 1957. évi május hó 27. nap
ján kötött egyezmény 16. cikke) foganatosítandó eljárási cselekményeket 
az illetékes magyar hatóság kérelmére — jogsegélyként — az illetékes 
szovjet hatóság teljesíti.

16. cikk

(1) A magyar joghatóság alá tartozó ügyekben — tettenérés ese
tét kivéve — a szovjet csapatok állományába tartozó személyek vagy 
azok családtagjai őrizetbevételét és előzetes letartóztatását a magyar 
hatóság határozata alapján az illetékes szovjet hatóság foganatosítja. A 
letartóztatásról szóló határozatnak tartalmaznia kell a tényállás rövid 
leírását a bűncselekmény helyének és az elkövetés idejének megjelölé
sével. A szovjet hatóság által a magyar hatóság megkeresésére őrizetbe 
vett, illetőleg letartóztatott személyt az illetékes magyar hatóságnak át 
kell adni.

(2) Abban az esetben, ha a szovjet csapatok állományába tartozó 
személy a magyar büntető perrendtartás [Bp. 87. § (3) bekezdése] alap
ján a szovjet csapatok, a szovjet csapatok állományába tartozó szemé
lyek vagy ezek családtagjai ellen irányuló bűncselekmény elkövetésénél 
tetten ért nem a szovjet csapatok állományába tartozó személyt fog el, 
az elfogott személyt haladéktalanul át kell adni a legközelebbi illetékes 
magyar hatóságnak.

17. cikk

A szovjet csapatok állományába tartozó személyek, valamint azok 
családtagjai ellen indult bűnügyekben az illetékes magyar hatóság a 
szovjet csapatok katonai ügyészének kérelmére a nyomozás és bírósági 
tárgyalás során tájékoztatja az ügyészt az ügy állásáról, engedélyezi
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továbbá a szovjet katonai ügyésznek vagy képviselőjének, hogy az el
járási cselekmények foganatosításánál jelen legyen, az ügyiratokba be
tekintsen és a letartóztatottal érintkezzék.

18. cikk

(1) A szovjet csapatok állományába tartozó személyek vagy azok 
családtagjai által a Magyar Népköztársaság területén elkövetett bűncse
lekmények miatt indult bűnügyekben

— az 1957. évi május 27. napján aláírt egyezmény 5. cikkének 2. 
pontjában meghatározott esetek kivételével

— a magyar bíróságok járnak el, éspedig
1. a szovjet katonai személy által elkövetett valamennyi bűncse

lekmény, továbbá a nem katonai személyek által elkövetett bűncselek
mények miatt indult bűnügyekben, amennyiben ezek a magyar jogsza
bályok szerint katonai bíróság hatáskörébe tartoznak, kizárólagos illeté
kességgel a budapesti katonai bíróság;

2. valamennyi más ügyben — a hatásköri szabályoknak megfele
lően — kizárólagos illetékességgel a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 
illetőleg a Budapesti Fővárosi Bíróság.

(2) A Budapesti Katonai Bíróság előtti eljárásban a polgári jogi 
igény minden korlátozás nélkül érvényesíthető.

19. cikk

A bírósági tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó magyar jogszabá
lyok alkalmazásánál figyelembe kell venni a szovjet csapatok bizton
ságához fűződő érdekeket.

20. cikk

A szovjet csapatok állományába tartozó személyek vagy azok csa
ládtagjai által elkövetett bűncselekmények miatt indult és magyar jog
hatóság alá tartozó bűnügyekben a terhelt vagy az illetékes szovjet 
szerv védőt választhat vagy védő kirendelését kérheti.

21. cikk

Ha a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó 
szovjet csapatok állományába tartozó katonai személy ellen indult bűn
ügyben az illetékes magyar igazságügyi hatóság az ügyet a magyar jog
szabályok szerint fegyelmi eljárásra utalja, a fegyelmi fenyítést az il
letékes szovjet katonai parancsnok szabja ki.
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22. cikk

(1) Az illetékes magyar hatóság minden esetben haladéktalanul 
értesíti a magyarországi szovjet haderők katonai ügyészét, a szovjet 
csapatok állományába tartozó személyek vagy azok családtagjai ellen 
büntetőeljárás megindításáról, e személyeknek az elkövetés helyén tör
tént őrizetbevételéről, megküldi továbbá a vádirat másolatát, az ügy 
tárgyalásának kitűzéséről szóló értesítést és az ítélet másolatát.

(2) A szovjet joghatóság alá tartozó azokban a bűnügyekben, ame
lyekben a sértett valamely magyar szerv vagy állampolgár, az illetékes 
szovjet hatóság megküldi az ítélet vagy az ügyet befejező végzés má
solatát a megfelelő magyar hatóságoknak, továbbá ezt a hatóságot — 
kérelmére — tájékoztatja az ügy állásáról.

23. cikk
(1) A szovjet csapatok állományába tartozó személyekre és azok 

családtagjaira a magyar bíróság ítéletében kiszabott szabadságvesztés 
büntetést az illetékes magyar hatóság hajtja végre.

(2) Az illetékes magyar bíróság megkeresésére a büntetés végre
hajtását a szovjet hatóság átvállalja.

III. Fejezet

ELJÁRÁS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEKBEN

24. cikk

(1) A magyar joghatóság alá tartozó szabálysértések miatt a szov
jet csapatok állományába tartozó személyeket vagy azok családtagjait 
— a katonai személyek kivételével — a magyar jogszabályok szerint az 
illetékes magyar hatóságok vonják felelősségre.

(2) Az illetékes magyar hatóság a szovjet katonai személy által 
elkövetett szabálysértésről — fegyelmi felelősségre vonás céljából — a 
legközelebbi szovjet helyőrségparancsnokot értesíti.
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