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Az igazságügyminiszter, a belügyminiszter 
és a legfőbb ügyész 0042/1959. I.M. TŰK. számú 

együttes utasítása

a részleges közkegyelem gyakorlásáról
szóló törvényerejű rendelet végrehajtásáról

A részleges közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényerejű ren
delet (a továbbiakban: Tvr.) egységes alkalmazása és végrehajtása során 
a szocialista törvényesség megtartása mellett a proletárdiktatúra osztály
politikájának maradéktalan érvényesülése érdekében a következőket 
rendeljük:

I. RÉSZ.

A) Bizottságok alakítása.

1. A jelen utasítás kézhezvétele után nyomban valamennyi 
megyei (fővárosi) bíróság székhelyén bizottságot kell alakítani.

A bizottság hatásköre a megye (főváros) területén lévő vala
mennyi börtönre és külmunkahelyre kiterjed.

A fővárosi bíróságnak több bizottságot is lehet alakítani, ha en
nek szükségessége megyei bíróságnál merül fel, több bizottság alakítá
sához az igazságügyminiszter előzetes hozzájárulása szükséges.

_A bizottság elnöke: a megyei (fővárosi) bíróság elnöke;.tagjai: 
a megyei (fővárosi) főügyész, továbbá a megyei (budapesti) rendőrfőkapi- 
tányság vezetője.

Csak el nem hárítható akadályoztatásuk esetén végezhetik ezt a 
/ feladatot helyetteseik.

2. A bizottság a Tvr. kihirdetését követő napon kezdi meg mű
ködését.

B) A részleges közkegyelem végrehajtása a börtönben lévő jogerősen
elítéltek ügyében.

3. A bizottság működésének megkezdésekor a nyilvántartási 
lapok, valamint a bírósági ,,értesítés"-ek alapján börtönönként (kül- 
munkahelyenként) névjegyzék ( 1 . sz. minta) készít azokról a jogerősen 
elítélt személyekről, akiket a Tvr. 1., 2., illetve 3. §-ában foglalt rendel- 
kezések érinthetnek. E jegyzékbe kell foglalni azokat az elítélteket is, 
akiknek büntetését félbeszakították.

A névjegyzékbe felvett elítéltek közül elsősorban a fiatalkorúak,
a teherben lévő nők, az 50. életévüket betöltött nők és a 60. évüket 
betöltött férfiak, a börtönbüntetésüket túlnyomó részben letöltött sze-
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mélyek, valamint azoknak az anyáknak az ügyében kell határozni, akik
nek tízévesnél fiatalabb gyermekük van. 

A Tvr. 5. §-ában meghatározott kizárási okot lehetőség szerint 
a börtön (külmunkahely) parancsnokságánál lévő iratokból kell megálla
pítani. Csak az esetben kell intézkedni a bírósági iratok, illetőleg a 
büntető eljárásnál rendszeresített ú. n. bírósági erkölcsi bizonyítvány 
beszerzése iránt, ha a kizárási ok a rendelkezésre álló adatok szerint 
kétségtelenül nem állapítható meg.

Megjegyzendő, hogy a 9/1958. BM. számú együttes utasítás 
alapján készített zöldszín ű .értesítés” jelzi, hogy az elítélt osztály-
idegen.  Tehát ilyen esetben az bekezdésében foglalt kizárási ok
megállapíthatása véget t ítéletkiadmányra szükség nincs. M ás esetekben 
ha a  börtön ira taiból az osztályhelyzet kétségtelenül n em ál lapíthat ó 
meg, a bizottság haladéktalanu l köteles gondoskodni az ítéletkiadmány, 
szükséghez képest pedig az iratok beszerzéséről. Az 1. sz. minta utolsó 
rovatában pontosan fel kell tüntetni, hogy az elítélt miért esik az 5. §. 
(3) bekezdés alá (pl. a felszabadulás előtt alispán volt).

é

4. A Tvr. 3. §-ában foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban az 
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Az életkor és a terhesség megállapításánál nem az elítélés nap
ját, hanem a Tvr. hatálybalépésének időpontját kell alapul venni.

A terhesség megállapítására orvosszakértő vagy börtönorvos 
közreműködését kell igénybe venni; a Tvr. 3. §. (1) bek. c) pontja alap
ján — kétely esetén — be kell szerezni a 10. életévét be nem töltött 
gyermek születési értesítőjét (anyakönyvi kivonatát).

5. A Tvr. 1., 2. §-ában és a 3. §. (1) bekezdés d) pontjában meg
határozott kegyelem nem terjed ki a megdöntött fasiszta rendszer veze
tőire és a volt kizsákmányolókra.

Ezek alatt a Tvr. alkalmazása szempontjából kizárólag a követ
kezőket kell érteni:

a volt tőkéseket és egyéb kizsákmányolókat /kulákokat), vala
mint a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó elemeit: az államo
sított gyárak (üzemek), bérházak volt tulajdonosait, a volt bankárokat, 
földbirtokosokat, nagykereskedőket, tőzsdebizo mányosokat, valamint 
ezeknek vezetőállású alkalmazottait, a volt arisztokratákat, a horthysta 
honvédség és rendőrség hivatásos tisztjeit (a Vkf/2 és a horthysta poli
tikai rendőrség valamennyi beosztottját), a csendőrség valamennyi be
osztottját, a magasrangú horthysta állami tisztviselőket a miniszterektől 
a községi főjegyzőkig bezárólag, a volt titkos tanácsosokat, kormányfő
tanácsosokat, felsőházi tagokat, a jobboldali pártok és szervezetek veze
tőit és országgyűlési képviselőit.

A Tvr. 5. §. (2) bekezdésében foglalt kizárási okok azokra az el
ítéltekre is vonatkoznak, akiknek a szabadságvesztésbüntetése az 1953. 
évi 11. sz. tvr. 4. §-a alapján egyharmadával csökkent, illetőleg akiknek 
a szabadságvesztésbüntetését a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1953. 
évi július hó 26. napja és a Tvr. hatálybalépésének napja között egyéni 
kegyelem folytán csökkentette: ez utóbbi esetben függetlenül attól, hogy 
az elítélt kegyelmi rehabilitációban részesült-e vagy sem.
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A Tvr. hatálya azonban kiterjed azokra, akik az 1953. évi 11. 
sz. tvr. 2., 5., 6., 7.§., továbbá a 8. §. (1) és (2) bekezdése, valamint (3) 
bekezdésének a) pontja, végül 9., 10. és 13. §-a alapján kegyelemben 
részesültek.

6. A bizottság a kegyelemben részesülő mindegyik elítéltről 
külön-külön öt példányban kiállított határozatban (2/a, illetőleg 2/b sz. 
minta) megállapítja, hogy

a) az e l í té lt_ teljesen mentesül a szabadságvesztésbüntetés
további végrehajtása alól, vagY    

b) az elítélt  szabadságvesztésbüntetése felére csökken.

A bizottság az elítéltet fenti határozatával az a) pont esetében, 
illetőleg — ha a felére csökkentett büntetését már kitöltötte — a  b) 
pont esetében is nyomban szabadítja.

Ha az elítélt szabadságvesztésbüntetését a felére csökkenés foly
tán sem töltötte ki, a határozatban meg kell állapítani a szabadulás új 
időpontját és azt az elítélt nyilvántartási lapjára fel kell jegyezni.

A bizottság határozatának egy példányát a szabaduló elítélt ré
szére kell kézbesíteni, egy példányát a börtön-nyilvántartáshoz kell csa
tolni, egy példányt az elítélt lakóhelye szerint illetékes ren dőrkapitány- 
ságnak egy példányt a BM. ORFK. bűnügyi nyilvántartó osztályának, 
egy példányt pedig az ügyben eljárt elsőfo k ú  b íróságnak ke ll meg- 
küldeni .

(Kizáró ok esetében határozatot készíteni nem kell, de az elítélttel
a bizottság közölje, hogy miért nem  Szabadul, illetőleg miért nem csök
ken a bünteté se .
 A határozat minden példányát a bizottság valamennyi tagja alá
írja. Ha a bizottság tagjai között véleményeltérés van atekintetben, hogy 
az elítélt osztályidegen-e (Tvr. 5. §. (3) bek.), az eltérő vélemény közlése 
mellett a bűnügy bírósági iratait döntés végett a bizottság szigorúan tit
kos jelzéssel terjessze fel — az I. M. felügyeleti főosztály vezetője út
ján — az igazságügyminiszterhez.

C) A részleges közkegyelem végrehajtása a szabadlábon lévő, jogerősen
szabadságvesztésbüntetésre ítéltek ügyében.

7. A 3 — 6. pontban foglaltak irányadók az olyan jogerősen sza
badságvesztésbüntetésre ítélt személyekre is, akik a büntetésük végre
hajtását megkezdték ugyan, de félbeszakítást kaptak. Ezeknek az ügyé
ben tehát a bizottságok intézkednek és hoznak határozatot.

8. Az elsőfokon eljárt bíróság vizsgálja felül az olyan jogerősen 
elítéltek ügyét, akik szabadságvesztésbüntetésük végrehajtását bármi
lyen okból még nem kezdték meg.

Ha ezekben az ügyekben a büntetés mértéke a kettő évet nem 
haladja meg, illetőleg a Tvr. 3. §-ában felsorolt valamely személyi elő
feltétel fennáll és egyébként kizáró ok sincs; a bíróság a kegyelem fenn
forgását határozatban (3/a sz. minta) állapítja meg s ebben kimondja, 
hogy az elítélt a büntetés kitöltése alól mentesül.
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Ha ezekben az ügyekben a Tvr. értelmében a szabadságvesztés
büntetést csupán csökkenteni lehet, a bíróság a csökkenés tárgyában szin
tén határozatban ( 3 /b  sz. minta) intézkedik és abban megállapítja a 
végrehajtandó szabadságvesztésbüntetés tartamát.

A szabadlábon lévő jogerősen elítéltek ügyében a kizáró okokra 
a Tvr. 5. §-a, az iratok beszerzésére pedig a jelen utasítás 3. pontjában 
fogiáit rendelkezés az irányadó.

E pontban felsorolt esetekben a bíróság zárt ülésben határoz. 
A határozat egy példányával a bíróság bv. irodáját, a BM. ORFK. bűn
ügyi nyilvántartó osztályát és az elítéltet értesíteni kell.

A jelen fejezetben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdeké
ben minden elsőfokú bíróság elnöke a Tvr. megjelenése után haladékta
lanul vizsgálja át az Szvn. ügykönyv szerint végre nem hajtott bünteté
sek iratait. Ennek alapján április hónapban csak abban az esetben kell 
intézkedni a jogerősen szabadságvesztésbüntetésre ítélt személy bör
tönbe utalása iránt, ha a rendelkezésre álló adatokból nyilvánvaló, hogy 
a bűncselekményt 1957. május hó 1. napja után követte el, vagy a bűn- 
cselekmény  Tvr.-b en meghatározott egyéb okból nem eshet kegye- 
lem alá.  

Ha a szabadlábon lévő jogerősen elítélt személy börtönbünteté
sének elengedése előrelátható, a börtönbüntetés már elrendelt végrehaj
tását — amennyiben annak foganatbavétele még nem történt m eg — , a 
kegyelem kérdésében való döntésig függőben kell tartani.

Ezért az utóbbi esetben az elsőfokú bíróság elnökének, ha más 
bíróságot keresett meg a börtönbüntetés végrehajtása iránt, a megkere
sett bíróság útján meg kell győződnie arról, hogy az elítélt megkezdte-e 
büntetését.

D) A részleges közkegyelem végrehajtása a bíróság előtt folyamatban
lévő ügyekben

9. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság az 1957. május hó 1. 
napja előtt elkövetett bűncselekményt e Tvr. hatálybalépése után bí
rálja el, a következők szerint kell eljárni:

a) ha a bíróság a vádlottat 2 évet meg nem haladó tartamú sza
badságvesztésbüntetésre ítéli, vagy a Tvr. 3. §-ában meghatározott vala
mely személyi előfeltétel forog fenn, a büntetést kiszabja és — amennyi
ben kizáró ok nincs — megállapítja, hogy az elítélt a Tvr. alapján ke
gyelem alá esik és mentesül a büntetés végrehajtása alól;

b) ha a bíróság a vádlottat 2 évnél hosszabb, de 4 évet meg nem
haladó szabadságvesztésbüntetésre ítéli s kizáró ok (Tvr. 5. §.) nincs, 
megállapítja, hogy e büntetés a Tvr. 2 . §-a értelmében a felére csökken. 
Ebben az esetben a z íté le tben meg kel l  jelölni a letöltendő börtönbün
tetés időtartamát. ‘ 

E) Vegyes rendelkezések.

10. A bizottsági, illetőleg bírósági határozat jellegét illetően — 
a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásának megfelelően — a következőkre 
hívjuk fel a figyelmet.
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A Tvr.-ben a Népköztársaság Elnöki Tanácsa részletesen határo
zott arról, hogy kiket és milyen feltételek mellett részesít közkegye
lemben.

Ebből következően a bizottságok, illetőleg a bíróságok szerepe 
ebben a kérdésben csupán arra szorítkozik, hogy deklaratív jelleggel 
megállapítsák: az elítélt a Tvr. alapján kegyelemben részesül. Éppen 
ezért e deklaratív jellegű megállapításnak jogerőhatása nincs. Ameny- 
nyiben a határozatban foglalt megállapítás tévedésen alapszik, a bizott
ság, illetőleg a bíróság ahhoz kötve nincs és a határozatát akár hivatal
ból, akár kérelemre a Tvr. rendelkezéseinek megfelelően bármikor ki
javíthatja.

11. A Tvr. 7. §-a szerint a kegyelemben részesült elítélt nem 
mentesül a büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. 
Erre a bizottsági, illetőleg a bírósági határozatokban utalni kell.

12. A Tvr. 6. §-a szerint a kegyelem nem terjed ki a pénzbünte
tésre, az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az egyes jogoktól, a foglalko
zástól való eltiltásra, a javító-nevelő munkára, valamint a bűnügyi költ
ségre. Ezek végrehajtásáról (behajtásáról) tehát gondoskodni kell.

13. A Tvr. hatálya a folyamatban lévő büntető eljárásra (az ú. 
n. pertörlésre) nem terjed ki; a nyomozást, illetőleg a büntető eljárást 
tehát a nyomozóhatóság, illetőleg a bíróság kegyelem folytán akkor sem 
szüntetheti meg, ha a bűncselekmény elkövetője egyébként a Tvr. sze
rint kegyelemben részesülne.

14. A Tvr. helyes értelmezéséből következik, hogy a kegyelem 
nem terjed ki azokra, akiknek pénzbüntetését a bíróság behajthatatlan
ság miatt börtönre változtatta át, valamint azokra sem, akiket a bíróság 
javító-nevelő munkára ítélt és a kötelezett magatartása miatt a javító
nevelő munka még hátralévő tartam ára börtönbüntetés végrehajtását 
rendelte el.
 15. A bírósági erkölcsi bizonyítvány megküldését a BM. ORFK.
bűnügyi nyilvántartó osztályától ,,K” jelzéssel kell kérni. A nyilvántartó
osztály az erkölcsi bizonyítványt haladéktalanul köteles megküldeni.

A bíróságok is haladéktalanul tegyenek eleget a Tvr. végrehaj
tásával kapcsolatos megkereséseknek.

16. A bizottságok, illetőleg a kegyelmi ügyekben eljáró bíró
sági tanácsok tevékenységéről a megyei bíróság elnöke az alábbiak sze
rint (4. sz. minta) köteles adatokat szolgáltatni:

a) a közkegyelem alapján hány személyt szabadítottak a börtön
ből (külmunkahelyről), ebből

b) külön-külön részletezve hányan szabadultak a Tvr. egyes sza
kaszai alapján,

c) külön-külön részletezve hányan részesültek csökkentésben, 
illetőleg mentesítésben a büntetés hátralévő része alól a börtönben lévő 
elítéltek közül,

d) a c) pontban írt szempontok szerint hányan részesültek csök
kentésben, illetőleg mentesítésben a szabadlábon lévők, illetőleg azok kö
zül, akiknek bűncselekményét a bíróság a Tvr. hatálybalépte után 
bírálja el,
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e) a kegyelemben részesültek számszerinti megoszlását az el
ítélésük alapját képező T /l minta szerinti bűncselekménykategóriáknak 
megfelelően (megjegyzendő, hogy a 4. sz. minta tartalmazza a katonai 
bűntettekre való utalást is),

f) hány személy nem részesül kegyelemben 
1/ a Tvr. 5. §-ának (1) bekezdése,

II/ a Tvr. 5. §-ának (2) bekezdése és
III/ a Tvr. 5. §-ának (3) bekezdése alapján.

Az adatokat elsőízben az április hó 15. napjáig felülbírált el
ítéltekről megyei összesítésben április 20-ig, az április 16—30-ig felül- 
bírálfelítéltekről ugyanígy május 5-ig, majd azt követő hónapokról — 
a további intézkedésig — a tárgyhónapot követő minden hónap 5. nap
jáig kell — a Tü K. útján — az Igazságügyminisztérium felügyeleti fő
osztálya vezetőjéhez felterjeszteni.

Az Igazságügyminisztérium az általa összesített adatokról készí
tett kimutatás egy-egy példányát a Belügyminisztériumnak és a Legfőbb 
Ügyészségnek megküldi.

17. Tekintettel a közkegyelmi rendelkezés gyors végrehajtásá
hoz fűződő fontos politikai érdekre, elvárjuk, hogy az összes tennivaló
kat haladéktalanul — szükséghez képest a hivatalos munkaidőn túl is 
— végezzék az érdekelt szervek. E munkának ekként való végrehajtását 
a helyszínen ellenőrizzük.

A Tvr. 3. §-ában megjelölt elítélteket — amennyiben iratok be
szerzése azt nem gátolja — azonnal szabadítani kell.

II. RÉSZ.

A) A Tvr. 4.§-a alá eső elítéltek ügyének megvizsgálása.

1. Az I. RÉSZ 1. pontja szerint alakított bizottság vizsgálja meg 
a jelen RÉSZ 2. és 3. pontjának keretei között a saját területén műkö
dött bírósági különtanács (1957. évi 4. sz. tvr.), illetőleg népbírósági 
tanács (1957. évi 25. és 34. sz. tvr.) által elítéltek ügyét.

2. A bizottságok feladata: egyéni kegyelem szempontjából meg
vizsgálni azoknak az elítélteknek az ügyeit, akiket a különtanács, ille
tőleg a népbírósági tanács 1957. május hó 1. napja előtt elkövetett bűn- 
cselekményük miatt négy évet meghaladó börtönbüntetésre ítélt.

3. Azoknál a megyei bíróságoknál, ahol különtanács, illetőleg 
népbírósági tanács nem működött, de másodfokon, illetőleg törvényes
ségi óvás vagy perújítás során az ügyben a Legfelsőbb Bíróság külön- 
tanácsa, illetőleg népbírósági tanácsa döntött, az I. RÉSZ 1. pontja sze
rint alakított bizottságok végzik el a 2. pontban meghatározott feladatot.

B) A javaslattétel szempontjai.

4. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dönt a Tvr. 4. §-ában meg
határozott egyéni kegyelmi előterjesztésekben. Annak érdekében, hogy 
a bizottságok az osztálypolitikánknak megfelelő javaslatot terjeszthes
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senek elő, az alábbiakban tájékoztatjuk e törvényhely helyes értelme
zéséről.

A Tvr. 4. §-a egyéni kegyelemben az érintett elítélteknek csupán 
szűk körét kívánja részesíteni. A Tvr. 4. §-ában említett bíróságok által 
felelősségre vont személyek közül elsősorban a statáriális eljárás során 
elítéltek részesülhetnek egyéni kegyelemben. A statáriális eljárásban 
a kiszabható büntetés minimuma 10 év volt. Ma már a gyors konszoli
dáció, állami és társadalmi rendünk szilárdsága lehetővé teszi, hogy a 
statáriális eljárás során elítéltek közül az arra érdemes személyek bünte
tését az Elnöki Tanács csökkentse, kivételes esetben pedig a büntetés 
hátralévő részét el is engedje.

Másképpen kell azonban értékelni a bírósági különtanácsok, 
illetve a népbírósági tanácsok által elítéltek ügyeit. Nyomatékosan hang
súlyozzuk, hogy az 1957. január 15. napja előtt elkövetett bűncselek
mények elbírálásánál az említett bíróságok a BHÖ-be foglalt ú. n. rendes 
büntetési tételek keretein belül szabták ki a büntetést. Ilyen ügyekben 
nyilván csak egészen ritkán kerülhet sor kegyelmi előterjesztésre. Az 
1957. január 15. napja után elkövetett bűncselekményeknél azonban a 
népbírósági tanácsok és a különtanácsok a törvényben meghatározott 5 
éves minimális büntetés figyelembevételével szabták ki egyébként 
— az ítélkezés idején és ma is — törvényszerű büntetéseket. Mégis a 
büntetési minimum törvényi felemelése folytán előfordulhatnak olyan 
esetek, amikor indokoltnak látszik az arra érdemes elítéltek teljes vagy 
részleges kegyelemben részesítése. Az ilyen ügyek megvizsgálása során 
a bizottságok ne tévesszék szem elől, hogy a bírósági különtanácsok és 
a népbírósági tanácsok a legsúlyosabb bűncselekményeket elkövetőkkel 
szemben jártak el.

Bár a Tvr. 5. §-ában meghatározott kizáró okok a Tvr. szövege 
szerint csupán az 1—3. §-okban megjelölt elítéltekre vonatkoznak, eze
ket a kizáró okokat a Tvr. 4. §-a alapján vizsgálandó ügyekben is általá
ban figyelembe kell venni. Ez elsősorban vonatkozik a Tvr. 5. §-ának 
(3) bekezdésére, mert a Népköztársaság Elnöki Tanácsa osztályidegen 
elítélteket — egészen ritka kivételtől eltekintve — még egyéni kegye
lemben sem kívánja részesíteni.

Felhívjuk a bizottságokat, hogy a Tvr. 5. §. (1) bek. e) pontjá
ban írt kizáró ok figyelembevételénél a munkás és dolgozó paraszt osz
tályhelyzetű elítéltek ügyeinek vizsgálatánál különös gonddal járjanak 
el. A Tvr. 4. §-ának helyes értelmezése szerint ugyanis munkások, dol
gozó parasztok adott esetben egyéni kegyelemben részesülhetnek akkor 
is, ha az 5. §. (1) bek. e) pontjában írt kizáró ok azért áll fenn, mert az 
ilyen személyt a Tvr. hatálybalépését megelőző 5 éven belül társadalmi 
tulajdon vagy polgárok javai ellen elkövetett nem jelentős súlyú bűntett 
miatt rövidebb tartamú börtönbüntetésre ítélték.

5. A Tvr. 4. §-a szerint a kegyelemben való részesítés egyik fel
tétele a börtönbüntetés végrehajtása alatti magatartás. Ezért a bizottság, 
ha kegyelmi előterjesztést kíván tenni, állásfoglalása előtt a végrehaj
tást foganatosító börtön parancsnokától kérjen véleményt az elítéltnek 
a végrehajtás alatti magatartásáról, mert az abban foglaltakat is a 
javaslat megtételénél figyelembe kell venni.

6. A bizottságok javaslataikat elsőízben 1959. május hó 15. 
napjáig, a hátralévőkről pedig június 15-ig terjesszék fél — szigorúan
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titkos jelzéssel — az Igazságügyminisztérium felügyeleti főosztályának 
vezetője útján az igazságügyminiszterhez.

7. A bizottságok javasolhatják:
a) a kiszabott büntetés csökkentését,
b) a hátralévő büntetés elengedését.

8. A javaslatokat az 5/a sz. mintának megfelelő jegyzékbe kell 
foglalni.

A bizottság javaslatát a tényállás rövid közlése mellett indokolni 
köteles (6/a sz. minta). A jegyzéket a bizottság valamennyi tagja aláírja.

A bizottság szótöbbséggel határoz. A bizottságnak különvéle
ményt nyilvánító tagja álláspontját írásban kifejtheti. A különvéleményt 
a felterjesztéshez kell csatolni.

Azoknak az elítélteknek az adatait, akiket a bizottság kegyelemre 
nem javasol, az 5/b számú jegyzékbe foglalja és ahhoz mellékeli szemé
lyenként a 6/b számú minta szerinti feljegyzést.

C) A Legfelsőbb Bíróság különtanácsa, illetőleg népbírósági tanácsa 
által elsőfokon elítélt személyek ügyei.

9. A Legfelsőbb Bíróság különtanácsa, illetőleg népbírósági 
tanácsa által elsőfokon elítéltek ügyeinek megvizsgálására a Legfelsőbb 
Bíróság mellett szintén bizottságot kell alakítani. Külön bizottságot kell 
alakítani továbbá a Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumának külön- 
tanácsai által elsőfokon elítéltek ügyeinek megvizsgálására.

E bizottságok tagjai: a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a belügy
miniszter, illetőleg a legfőbb ügyész által kijelölt személyek; a bizott

s á g  elnöke a Legfelsőbb Bíróság elnöke által kijelölt bíró.

III. RÉSZ.

A katonai bíróságok által elítélt személyek ügyei.

1. Az I. RÉSZ 1. pontja szerint alakított bizottság — az I. 
RÉSZ-ben előírtak szerint — intézkedik a katonai bíróság által elítélt 
olyan személyek ügyeiben is, akik börtönbüntetésüket töltik (I. RÉSZ 
B) fejezet), illetőleg akik börtönbüntetésük végrehajtását megkezdték 
ugyan, de félbeszakítást kaptak (I. RÉSZ 7. pont).

Az I. RÉSZ 8. pontjában említett elítéltek ügyében az elsőfokú 
katonai bíróság hoz határozatot.

2. Külön bizottságot kell alakítani az elsőfokú katonai bíróságok
nál az 1957. évi 4. sz. tvr. alapján működött, illetőleg az 1957. évi 34. 
sz. tvr. alapján működő különtanácsok, valamint a katonai bíróságok, 
mint rögtönítélő bíróságok által elítélt személyek (II. RÉSZ 2. pont) 
ügyének megvizsgálására. Ennek a bizottságnak az elnöke: az illetékes 
katonai bíróság elnöke; tagjai: az illetékes katonai ügyész és a belügy
miniszter által kijelölt személy. A bizottság a II. RÉSZ-ben foglaltaknak 
megfelelően jár el. A javaslatokat — ideértve a Legfelsőbb Bíróság 
katonai kollégiumán szervezett bizottság által készített javaslatokat is 
— május hó 15. napjáig — az Igazságügyminisztérium katonai főosztá
lyának vezetője útján — az igazságügyminiszterhez kell felterjeszteni.

Dr. Nezvál Ferenc s. k. Biszku Bélas.k. Dr. Szénási Géza s. k.
igazságügyminiszter belügyminiszter legfőbb ügyész
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