
Az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész
108/1957 I.M . számú 
együttes utasítása

a börtönbüntetéseknek az 1 9 5 7. évi nyári mezőgazdasági munkákkal 
kapcsolatos félbeszakítására és elhalasztására irányuló kérelmek

egységes elintézéséről.

Az elmúlt évek során a bíróságok és a belügyi szervek a fenti 
tárgyban kiadott utasítások alapján igen nagy számban engedélyez
ték a börtönbüntetések elhalasztását és félbeszakítását. Ennek 
következtében számos elítélt éveken keresztül elhúzta a bünteté
sének kitöltését,hathatósan nem érvényesült a bűnüldözés. De az 
elítéltek sem érezték a kiszabott büntetés súlyát, a dolgozók 
pedig nem győződhettek meg arról, hogy népi demokráciánk állami 
és társadalmi rendjének megsértői gyorsan és következetesen el
nyerik megérdemelt büntetésüket. Ma az ellenforradalom felszámo
lása idején ezeket a szempontokat még fokozottabban kell érvénye
síteni. Ezért jelen utasítás célja az, hogy csak a valóban szüksé
ges esetekben engedélyezzék a bíróságok és a büntetésvégrehajtási 
szervek a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez szükséges büntetés
elhalasztást vagy félbeszakítást. Ennek érdekében a következőket 
rendeljük el:

1./ 1957. május hó 1.napjától a mezőgazdasági 
munkák elvégzéséhez szükséges időre, de legkésőbb 1 9 5 7. évi no
vember hó 15. napjáig a börtönbüntetés végrehajtását el lehet 
halasztani, illetve félbe lehet szakítani annál az elítéltnél, 
akivel szemben a kiszabott, illetve hátralévő büntetés mértéke 
az egy évet nem haladja meg és

a/ aki termelőszövetkezet vagy termelőszövetkezeti
csoport tagja,

b/ aki földjét saját és családtagjai munkaerejével
műveli meg,

c/ az a/ és b/ alattiak olyan mezőgazdasági fog
lalkozású családtagja, aki a föld megművelésében igazoltan részt- 
vesz,

d/ földműves-napszámos vagy mezőgazdasági munkás,
c/ gépállomási dolgozó,
f/ állami gazdaság állandó dolgozója.

2./ Nem részesülhetnek a halasztás vagy félbe
szakítás kedvezményében azok az elítéltek, akik

a/ az elmúlt évek során ugyanezen büntetésük te
kintetében mezőgazdasági munka elvégzésére hasonló kedvezményben 
már részesültek,

b/akik egyéb sorozatos büntetéshalasztási vagy 
félbeszakítási kérelmeikkel büntetésük végrehajtását már 1954. 
vagy azt megelőző idők óta elodázták, s büntetésük törlésére a 
007/1956.Legf.Ü.számú közös utasítás alapján sem történt intézkedés,

c/ akiket a bíróság 1956. október 23-a után el
követett ellenforradalmi jellegű bűncselekmény /BHÖ.I-IV.fejezet
ben irt, vagy egyéb ellenforradalmi indokból elkövetett közönséges 
bűntett/ miatt ítélt el,
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d/ azok a személyek, akik politikai, élet vagy 
vagyon elleni bűncselekmény miatt 10 éven belül legalább két 
ízben 1 évet meghaladó börtönbüntetésre voltak ítélve.

3./ A személyi és egyéb feltételek fennforgá
sát a községi /városi, városi kerületi/ tanács által kiállított 
bizonyítvánnyal kell igazolni.

4./ A halasztás, illetőleg büntetésfélbeszakítás 
tartamának megállapításánál figyelembe kell venni a bűncselekményen 
és a kiszabott büntetésen kívül a földterület nagyságát, a műve
lési ágakat, valamint a kérelmező személyi és családi körülménye
it is. Meg kell szüntetni azt a korábbi gyakorlatot, hogy a bíró
ságok minden mezőgazdasági halasztást közelebbi vizsgálat nélkül 
november 15-ig engedélyeztek.

5./ A félbe szakítási és halasztási kérelmeket a 
fentiekben kifejtetteken túlmenően szigorú körültekintéssel kell 
elbírálni, s a 29/1954. számú Közös Utasítás, illetve a  büntetés- 
végrehajtási szabályzatnak a halasztásra és félbeszakításra 
vonatkozó rendelkezéseit is figy elembe kell venni. A bíróságok 
és büntetésvégrehajtási szervek kötelesek alaposan meggyőződni 
a halasztás, illetve- félbeszakítás indokoltságáról.

6./ A halasztást az elítéltek kérelmére- aszerint, 
hogy az elsőfokú ítéletet mely bíróság hozta meg- a megyei /fő
városi/ illetőleg járás- /városi, városi kerületi/ bíróság enge
délyezi. 

A kedvezmény lehetőségeire az elítéltek figyelmét a végrehajtás 
megkezdése előtt fel kell hívni.

7./ A pénzmellékbüntetés vagy egyéb vagyoni 
mellékbüntetés végrehajtása iránt a börtönbüntetés elhalasztása 
esetén is intézkedni kell.

8./ A börtönbüntetés félbeszakítását a Belügy
minisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnoksága rendeli el.

9./ A megyei /fővárosi/ bíróság elnöke a hozzá 
tartozó bíróságok által engedélyezett halasztások számát 1957. 
junius 30-án majd 1957. november 30-án a megelőző időszakra vo
natkoztatva, a fenti számra hivatkozással az igazságügyminisz
ternek jelenteni köteles.

B u d a p e s t  , 1957. május 10. 

Dr.Nezvál Ferenc s.k. 
igazságügyminiszter.

Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter

Dr.Szénási Géza s.k. 
legfőbb ügyész.
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