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A z MSZMP XII. kongresszusa határozataiból 
az igazságügyi szervekre háruló feladatok 
időarányos végrehajtásáról*

Hagyományainknak megfelelően azért hívtuk össze országos tanácskozásunkat, 
hogy közösen értékeljük az MSZMP XII. kongresszusa határozatai végrehajtásá
nak helyzetét az igazságügyi szervek tevékenységében. Nem az az elsődleges 
célunk, hogy jóleső érzéssel nyugtázzuk az elért eredményeket, hanem az, 
hogy tevékenységünk kritikus elemzésével hozzásegítsük magunkat ahhoz, 
hogy az elkövetkezendő időszak feladatait is becsülettel és az eddigieknél is 
magasabb színvonalon teljesíthessük.

További tevékenységünkben minden eddiginél jobban figyelembe kell 
vennünk azt a politikai helyzetet, amely a világot, s hazánkat is jellemzi. 
Ebben a XII. kongresszus óta jelentős változások történtek, s bizony nem min
dig a legkedvezőbb irányban.

A világ helyzetében a negatív tendenciák felerősödtek. A nemzetközi poli
tikában -  elsősorban az ultrakonzervatív és reakciós amerikai imperialista 
körök jóvoltából — az enyhülés korszaka végétért, s a háborús, a konfrontációs 
veszély megnőtt. Ezzel párhuzamosan a világgazdaságban is komoly válságje
lenségek ütötték fel a fejüket. Kár lenne tagadni, s ezt nem is tesszük, hogy 
mindez hátrányosan hat ki a szocialista országok, köztük hazánk életére is.

E hátrányok politikai hatása nálunk csak kis mértékben érzékelhető. Népünk 
döntő többsége változatlanul bízik abban a politikában, amelyet pártunk ne
gyedszázada követ és amelynek eredményeként rendkívüli sikereket értünk el 
az élet minden területén. Ennek a bizalomnak a hű kifejezője az, hogy az ál
lampolgárok zöme aktív támogatója és cselekvő részese a fejlett szocialista 
társadalom felépítését célzó programunk végrehajtásának.

Ugyanakkor nem szabad szemet hunynunk afölött sem, hogy a szocialista 
országok ellen indított ideológiai és politikai háború, a reakciós imperialista 
körök ideológiai és politikai fellazítási törekvései hazánkban is éreztetik hatá
sukat. Kétségtelen, hogy az utóbbi időszakban bizonyos mértékig felélénkült 
az ellenséges, illetve ellenzéki tevékenység terjedőben van a politikai közöm
bösség, s gyakrabban kerülnek felszínre a mi felfogásunktól idegen eszmék és 
nézetek. A reális értékeléshez az is hozzátartozik, hogy egy nehezebb gazdasági 
helyzetben — amiben mi is vagyunk — az emberek felfogásának és gondolkozás
módjának megzavarására irányuló törekvések eleve nagyobb sikerre számít
hatnak.

* Elhangzott az Igazságügyi Minisztérium 1983. évi országos vezetői értekezletén.
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Mi a teendőnk ebben a helyzetben? Mindenekelőtt az, hogy ideológiai és 
politikai nevelő munkánk hatékonyságát lényegesen fokozzuk. Vegyük végre 
igazán komolyan azt a követelményt, hogy a szocializmus építésének sikere 
egyaránt függ a szocialista gazdaság fejlesztésétől és az emberi tudat átalakí
tásától. A szocialista tudat kialakulása pedig nem valamiféle automatikus folya
mat eredménye. Kétségtelen, hogy az emberi gondolkozásmódra és életszemlé
letre önmagában is hatnak a társadalom és a gazdaság fejlesztésének azok az 
eredményei, amelyeket elérünk. Ezek azonban legfeljebb csak megalapozhatják 
azt a tevékenységet, amelyet nap mint nap kell folytatnunk az ideológiai és 
politikai tudatosság magasabb szintjének eléréshez.

Pártunk Központi Bizottságának kezdeményezésére nemrég országos ideo
lógiai konferencián vitatták meg ideológiai és kulturális életünk, valamint az 
agitációs és propagandamunka időszerű kérdéseit. Nem véletlen, hogy ez a 
konferencia, miként a Központi Bizottság ezt megelőző több, de legutóbbi 
ülése is hangsúlyozta: szükség van ideológiai és kulturális életünk megújítására, 
és arra is, hogy agitációs és propagandamunkánkat tartalmasabbá, őszintébbé 
és életszerűbbé tegyük. E tevékenységünkben pedig minden eddiginél nagyobb 
figyelmet kell fordítani az ifjúságra.

A propagandatevékenységgel kapcsolatban külön is felhívom a figyelmü
ket a Politikai Bizottság március elsejei határozatára, amely követelményként 
szabja meg, hogy a propagandamunka:

1. Szorosabban kapcsolódjon a párt politikai munkájához, erősítse a reális 
helyzettudatot, mozdítsa elő a politikai célokkal való azonosulást, a konstruk
tív magatartást. A kommunisták álláspontjának, szemléletének folyamatos és 
igényes formálásával szolgálja a párt egységének erősítését.

2. Aktívabban, kezdeményezőbben járuljon hozzá a párt eszmei befolyá
sának növeléséhez. Erősítse a szocializmus iránti bizalmat, életképességébe és 
jövőjébe vetett hitet, mélyítse el a szocialista hazafiságot és a proletár interna
cionalizmust, fejlessze a nemzeti és a történeti tudatot. Segítse elő társadal
munk erkölcsi értékeinek megszilárdulását, ösztönözzön a felelősségvállalásra 
és a kötelesség teljesítésre.

3. A politika elméleti alapjainak magyarázata mellett reagáljon gyorsan 
és igényesen az élet által felvetett új kérdésekre, alakítsa ki ezekben a helyes 
értelmezést és állásfoglalást. Álláspontunk konstruktív kifejtése során bátrab
ban, kritikusabban taglalja az időszerű kérdéseket, a fejlődéssel járó problémá
kat. Világítsa meg, hogy a valóság és a gyakorlat változása egyes korábbi té te
leken is módosított. Határozottan lépjen fel mind a szocialista építőmunkánk 
vívmányainak lebecsülésével, a marxizmus-leninizm us alapelveinek kétségbe
vonásával, mind az ideológiai konzervativizmus megnyilvánulásaival szemben. 
Leplezze le és érvekkel cáfolja meg az ellenséges nézeteket.

Az eddigiekből kitűnik az is, hogy mi az ellenséges ideológiai és politikai 
diverzió esetleges hatásaival szemben alapvető ideológiai és politikai eszközök
kel kívánunk fellépni. Ebből azonban senki sem vonhatja le azt a következte
tést, hogy megtorlatlanul hagyjuk a törvényes rendelkezéseinket megsértő 
ellenséges vagy ellenzéki tevékenységet. Bűnüldöző és igazságügyi szerveink
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" minden eddiginél éberebben fogják figyelni e körök magatartását s a differen
ciálás elvét itt is messzemenően betartva, de határozottan fognak fellépni a 
szocialista rendünket veszélyeztető jelenségek, illetve ezek megszemélyesítői 
ellen.

Az ideológiai és politikai nevelő munka hatékonyabbá tételének fontossá
gáról nemcsak azért kell beszélni, mert az ideológiai és politikai támadások 
fokozódnak a szocialista országok ellen, hanem azért is, hogy a szocializmus 
sikeres építése elképzelhetetlen a szocialista tudatosság magas szintjének kiala
kulása nélkül.

A politika és a jog egymástól elválaszthatatlan kapcsolatára, e kapcsolatban 
a jog szolgálati szerepére utalva, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az igazság
ügyi apparátusban dolgozó kodifikátorok és jogalkalmazók ideológiai és poli
tikai képzése és nevelése elsőrendű feladat.

Ha apparátusunk ideológiai és politikai arculatát nézzük, ezt alapvetően po
zitívan ítélhetjük meg. Dolgozóink döntő többsége azonosult a párt politiká
jával, a szocialista építés céljaival, s e politkát és célokat mindennapi tevékeny
ségével magas színvonalon támogatja. Ugyanakkor, elvétve bár, de észlelhetünk 
aggasztó jelenségeket is. Ilyenek például: az időnként megnyilvánuló politikai 
passzivitás, a labilitás fokozódása egyes ideológiai és politikai jelenségek megíté
lésében, vagy az igénytelenség az iránt, hogy a szocialista építés gyakorlatával, 
az élettel jobban megismerkedjenek. Ezeknek az aggasztó jelenségeknek felszá
molásáért mindent meg kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy tevékenységünk po
litikai és jogpolitikai szempontból is kifogástalan legyen.

Ennek annál is nagyobb jelentősége van, miután jó l tudjuk, hogy az igazság
ügyi apparátus munkássága a társadalom egészének formálására is kihat. A jog
alkotó életviszonyokat szabályoz, magatartásokat ösztönöz, enged vagy tilt, 
a jogalkalmazó pedig a szocialista állam törvényeinek megtartását kényszeríti 
ki, illetve e törvények tiszteletére nevel. Felelősségünk tehát igen nagy és ehhez 
képest kell idelológiai és politikai felkészültségünket magas szintre emelni.

Az igazságügyi vezetés és az apparátusunkban dolgozó pártszervezetek egyik 
döntő feladata, hogy ennek érdekében mindent tegyenek meg. Külön is szeret
ném felhívni a figyelmet a fiatalokkal való alaposabb foglalkozásra, hiszen az 
említett negatív jelenségek nálunk — az egyetemi nevelés hiányosságaira is 
visszavezethetően — nagyobb mértékben jelentkeznek. Koruknál fogva pedig 
életismeretük és tapasztalatuk még nem érhette el a kívánt mértéket. Miután 
apparátusunk korösszetétele az utóbbi években a fiatalabb korosztályok javára 
jelentősen módosult, így az egész apparátus munkájának színvonala szempont
jából is döntő jelentőségű kérdés az egyébként többségében igen tehetséges 
és ígéretes fiatal garnitúránál a megfelelő politikai és szakmai színvonal elérése.

Apparátusunk tevékenységének színvonalát mindig nagymértékben befolyá
solta, sőt ennek meghatározó eleme volt; a kommunisták helytállása, ideológiai 
és politikai szilárdsága, példamutató munkássága és magatartása. Ez a jövőben 
is így kell, hogy legyen. Éppen ezért a pártszervezeteknek mindennél fontosabb 
feladata, hogy a párttagokat ilyen emberekké nevelje, s hogy azt is biztosítsa: 
a mi párttagságunknak is meglegyen az egészséges utánpótlása. Ez utóbbival 
kapcsolatban hadd jegyezzem meg, hogy korántsem kielégítő ma még a fiata
lok körében végzett pártépítő tevékenységünk^ ezen a jövő biztató formálása
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érdekében feltétlenül változtatnunk kell. Pártszervezeteinktől és a kommunis
táktól az ideológiai és a politikai nevelő munka hatékonyságának fokozása, 
valamint a pártépítő tevékenység javítása mellett természetesen azt is váijuk, 
hogy a továbbiakban is aktív támogatást nyújtsanak a szakmai tevékenység szín
vonalának emeléséhez, mindenekelőtt azzal, hogy észrevételeikkel, bíráló meg
jegyzéseikkel, kezdeményezéseikkel segítik jogpolitikai törekvéseink követke
zetes valóra váltását.

A világ helyzetében felerősödött negatív tendenciák valójában gazdaságunkat 
érintették a leghátrányosabban. Hazánk — amint ez mindenki előtt ismeretes — 
külkereskedelemre orientált ország, amely más — nyersanyagokban, ásványi 
kincsekben nálunk gazdagabb országokhoz képest — sokkal jobban megérzi a 
világgazdaságban végbemenő válságfolyamatokat. Ezek a válságtünetek pedig az 
utóbbi években rendkívüli mértékben kiszélesedtek. Ez önmagában is nagy 
károkat okozott gazdaságunknak. E károkat csak tetézte a gazdasági és keres
kedelmi kapcsolatokban mindinkább ismét érvényesülni kezdő politikai töltésű 
diszkrimináció és az egyre jobban terjedő protekcionizmus. Ráadásul e káros 
hatások egy olyan időszakban érték gazdaságunkat, amikor az ipar és a mező- 
gazdaság korszerűsítésében döntő fordulatot kívántunk elérni, s emiatt jelentős 
külföldi kölcsönök igénybevételével próbáltuk megoldani népgazdaságunk tech
nikai és műszaki fejlesztését.

Persze nem lennénk őszinték sem saját magunkkal, sem pedig másokkal 
szemben, ha azt állítanánk, hogy népgazdaságunk nehézségeit csak rajtunk kívül 
álló tényezők okozták. Ezeknek bizony mi is részesei voltunk.Abban is, hogy 
gazdaságirányításunk nem mindig ismerte fel kellő időben azokat a veszély- 
helyzeteket, amelyeket a világgazdaság válságjelenségei nálunk is kiválthatnak, 
s ezekre még a felismerés esetén sem mindig reagált elég gyorsan és rugalmasan, 
de abban is, hogy határozottan meghirdetett törekvéseinket a gazdálkodás 
minőségi fejlesztése és hatékonyságának növelése érdekében nem tudtuk kö
vetkezetesen megvalósítani.

E nehézségek következményeit a gazdaság fejlesztésében és az életszínvonal 
alakításában mindenki jól ismeri. S gondolom, tanácskozásunk résztvevői azt 
is jól tudják, hogy pártunk és kormányunk milyen programot dolgozott ki e 
nehézségek fokozatos leküzdésére. E program megvalósításától reméljük — kü
lönösen, ha a világgazdasági feltételek is kedvezőbbé válnak —, hogy fizetőké
pességünket megőrizve, egyensúlyi helyzetünket fokozatosan javítva gazdasá
gunkat ismét az erőteljesebb fellendülés, az életszínvonalat pedig a stagnálás, 
illetve a csökkenés helyett a növekedés fogja jellemezni.

A józan bizakodásnak népgazdaságunk jövőbeni helyzetének alakulását 
illetően is helye van. Ezt a bizakodást megalapozhatják népgazdaságunk eddigi 
nem lebecsülendő eredményei, az a tény, hogy mezőgazdaságunk nemzetkö
zileg is elismert pozíciókat vívott ki, de ugyanez elmondható néhány ipari 
ágazatunkról is. Az is biztató, hogy gazdaságunkban megvan a készség és 
képesség a folyamatos megújulásra, nap mint nap tapasztaljuk a határozott tö 
rekvést a gazdaságirányítás és a gazdálkodás rendjének tökéletesítésére. Re
ménykedhetünk abban, hogy a sorra kerülő KGST-csúcstalálkozó előbbre vi
szi a szocialista gazdasági integráció ügyét s ez valamennyi szocialista ország 
számára újabb és újabb erőforrásokat teremt majd a nehézségek leküzdésében,
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'  s gazdaságaik kiegyensúlyozott fejlesztésében. S végül bízhatunk abban is, 
hogy népünk — reálisan értékelve az ország helyzetét és az ebből levonható 
konzekvenciákat - minden eddiginél fegyelmezettebb és magasabb színvonalú 
munkával bizonyítja a szocializmus ügye iránti elkötelezettségét.

A népgazdaságunk előtt álló rendkívül bonyolult feladatok végrehajtásának 
egyik igen fontos feltétele a gazdálkodás törvényes rendjének megszilárdítása. 
Ezzel a kérdéssel a XII. kongresszust követően a párt vezető szervei és a kor
mány is többször és igen behatóan foglalkozott.

1. Emlékeztetem Önöket mindenekelőtt a szerződéses rendszer jobb működ
tetése, a szerződési fegyelem megszilárdítása érdekében hozott többirányú 
intézkedésekre, köztük a jogszabályi rendelkezések módosítására is. Úgy tűnik, 
hogy részben ezeknek az intézkedéseknek a hatására 1982-ben kimozdultunk a 
holtpontról. A bírósági tapasztalatok szerint javult a gazdálkodó szervezetek 
igényérvényesítési készsége, a szállítók és a vállalkozók által az ellenszolgáltatás 
iránt indított perekben például kétszeresére emelkedett a követelések összege. 
A kibocsátott fizetési meghagyások száma és összege is növekedett, ami persze 
számos vállalat fizetési nehézségeire is utal. A hibás teljesítésből eredő perek 
száma 10%-kal és értéke csaknem kétszeresével emelkedett. Némi javulás m utat
kozik a szerződésből eredő kártérítési igények érvényesítésében is.

Mindezek kétségtelenül előrelépést jelentenek a korábbi évekhez képest, leg
alábbis abban, hogy a szerződési fegyelem megsértése vagy egyéb kötelesség
szegés esetében a vétkesekkel szemben határozottabbá és bátrabbá vált a 
fellépés. Ez azonban önmagában nem jelzi még azt, hogy a szerződési rendszer 
egésze betöltené rendeltetését. A közelmúltban a gazdasági bírákkal való soro
zatos tanácskozások tapasztalatait elemeztük miniszteri értekezleten. Ez az 
elemzés is bizonyítja, hogy milyen sok negatív tendencia érvényesül még a 
gazdálkodó szervezetek együttműködésében, szerződéses kapcsolataikban, e kap
csolatok törvényes rendjében.

A szerződési rendszer hivatásszerű működtetése érdekében változatlanul 
alapvető feladatnak tartjuk:

a) egy megfelelőbb gazdasági környezet kialakítását;
b)a gazdasági vezetői szemlélet megváltoztatását;
c) az ellenőrzés hatékonyságának fokozását és végül azt is, hogy
d) a gazdasági bíráskodás időszerű és törvényes, a gazdaságpolitikai és a jog- 

politikai elveket figyelembe vevő ítélkezéssel gyakoroljon pozitív befolyást 
a gazdálkodó szervek ezirányú tevékenységére. E pozitív befolyásolás érdeké
ben feltétlenül szükséges az is, hogy szignalizációs lehetőségeikkel jobban élje
nek a bíróságok.

2. A gazdálkodás törvényes rendjének megszilárdítása érdekében a párt ve
zető szervei nemrég áttekintették a jogi felelősség intézményrendszerének mű
ködését a gazdasági életben. A Minisztertanács szintén megtárgyalja e témát az 
igazságügyi miniszter előterjesztése alapján.

Az előterjesztésünk bevezető megállapítását szeretném idézni, amely a követ
kezőképpen hangzik :

„Szocialista jogrendszerünk kiépítése során jelentős eredményeket értünk 
el a felelősség érvényesítését szolgáló jogpolitikai intézményrendszer és szabá
lyozás kialakításában is. A jogi felelősség érvényesítését jelenleg sokrétű szank
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ciórendszer szolgálja. A jogsértés jellegétől, súlyától függően a felelős szemé
lyekkel szemben munkajogi, szabálysértési, büntetőjogi szankciók alkalmaz
hatók, a szervezetekkel szemben pedig gazdasági bírság kiszabására, kártérítési 
igény érvényesítésére és egyéb intézkedésekre kerülhet sor. Ennek ellenére a 
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálkodásban a felelősségi rend
szer nem működik kielégítően. Számos esetben a népgazdaság számára jelen
tős kárt okozó mulasztásokért is elmarad a felelősségre vonás, illetőleg az alkal
mazott szankció nem áll arányban az okozott hátránnyal.

Alapvető társadalompolitikai, gazdaságpolitkai érdekek fűződnek ahhoz, 
hogy ezen változtassunk, s felelősségi rendszerünk a jogpolitikai és a törvényes
ségi követelményeknek maradéktalanul eleget téve működjék. Ez indokolja a 
felelősségi rendszer továbbfejlesztését: a jelenlegi intézményrendszer tökélete
sítését, a megváltozott és szigorúbb gazdálkodási feltételekhez igazodó új meg
oldások kialakítását és a következetes felelősségre vonást megalapozó gyakor
lat megvalósítását.”

Az előteijesztés ezt követően a felelősségi rendszer nem kielégítő működésé
nek fő okait foglalja össze, majd javaslatokat tesz az előrelépés érdekében. Ezek 
a javaslatok új kormányzati iránymutatások kiadását és jogszabályi módosítá
sokat is kezdeményeznek. Amennyiben a Minisztertanács ezeket elfogadja, 
minisztertanácsi irányelv jelenne meg a gazdálkodás felelősségi rendszerének 
következetesebb működését szolgáló feladatokról. A kormány ugyancsak irány
elvet alkotna a testületi tagok felelősségéről. Módosításokat hajtanánk végre 
a Munka Törvénykönyve, a szabálysértési törvény, az állami ellenőrzésről szóló 
jogszabály egyes rendelkezésein és a gazdasági bírságról szóló MT rendeleten is. 
A jövő félévben pedig az Elnöki Tanács megalkotná a tisztességtelen gazdál
kodásról szóló jogszabályt.

E jogi iránymutatások ésjogszabály-módosítások közvetlenül érintik a bírói 
ítélkezési gyakorlatot is, ezért nyomatékosan felhívnám a figyelmet ezek alapos 
áttanulmányozására és természetesen gyakorlati érvényesítésük jelentőségére 
is. A kormány jóváhagyása után az előterjesztés egész anyagát tájékoztatásul 
megküldjük a vezető elvtársaknak.

Szükségesnek tartom , hogy a Minisztertanács irányelvében külön is szólni 
fog a jogalkalmazó szervekhez, s igényelni fogja, hogy e szervek eljárásaik törvé
nyességének, szakmai megalapozottságának, időszerűségének fokozásával, szig- 
nalizációs kötelességeik teljesítésével növeljék a felelősségre vonás következe
tességét és hatékonyságát.

3. A gazdálkodás törvényes rendjének megszilárdítása érdekében született 
az az elhatározás is, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa új törvényerejű ren
deletet alkosson a jogtanácsosi tevékenységről.

E törvényerejű rendelet — amelyet a múlt hónapban alkotott meg az Elnöki 
Tanács — a hatályos minisztertanácsi rendeletből átvette a gyakorlatban bevált 
szabályozásokat. Ugyanakkor az új szabályozás jelentős eltéréseket is m utat a 
régihez képest. így többek között:

*
—  Ujszerűen szabályozza a jogtanácsosok jogait és kötelességeit és a tvr 

jobb feltételeket biztosít ahhoz is, hogy a jogtanácsosok hivatásukat megfele
lőbb feltételek között és magasabb színvonalon gyakorolhassák.
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— Bevezetjük a jogtanácsosok névjegyzékbe való bejegyzésének kötelezett
ségét és ehhez szigorúbb feltételeket írunk elő, mint amilyenek például a feddhe
tetlenség és a szakvizsga letételének kötelezettsége, amely alól felmentést ezen
túl nem lehet adni. Megemlítem, hogy a jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegy
zést a bíróságok fogják végezni, az ezzel kapcsolatos feladatokról külön fogjuk 
tájékoztatni Önöket.

Szélesítjük a jogtanácsosi irodák létrehozásának lehetőségét, ebben szaba
dabb kezet adunk a gazdálkodó szervezeteknek, az állami vállalatoknak és a 
szövetkezeteknek egyaránt.

— Teljesen új formaként bevezetjük a jogtanácsosi munkaközösség intéz
ményét, főként azért, hogy a jogilag jelenleg ellátatlan gazdasági szervezeteknek
— mindenekelőtt a kisvállalkozásoknak -  fokozottabb jogi segítséget adhas
sunk.

— Végül, a jogtanácsosi kar jobb összefogása és jogpolitikai irányítása, vala
mint szakmai érdekképviseletének javítása érdekében új szerepkört kap az 
igazságügyi miniszter, illetve a szakmai érdekképviselet ellátásában pontosan 
meghatározzuk a Magyar Jogász Szövetség feladatait.

A szeptember 1-én életbe lépett új tvr beható tanulmányozására szintén fel
hívom az apparátus figyelmét.

4. A gazdálkodás törvényessége körében hangsúlyozottan szeretnék szólni 
a társadalmi tulajdon és a gazdálkodás törvényes rendje fokozottabb védelmé
nek jelentőségéről.

A Minisztertanács nemrég tárgyalta az 1982-es év gazdálkodási tapasztalatait, 
s értékelésében kénytelen volt megállapítani, hogy változatlanul igen sok laza
ság van e területen. Ezt részben a bűnözés összetétele is bizonyítja. Az össz- 
bűnözésen belül a társadalmi tulajdont károsító bűncselekmények aránya 1982- 
ben 20% volt. E bűncselekmények száma egyébként egy év alatt 5,1%-kal 
emelkedett. Jelentős mértékben növekedett a társadalmi tulajdont károsító 
bűncselekmények által okozott kár is, ez 1981-ben 330 249 800 forint, 1982- 
ben pedig 1 265 347 100 forint volt. A gazdasági bűncselekmények száma 
igaz, hogy csökkent 1982-ben, de a bűnügyi statisztika így is több mint 5000 
esetet tart számon, bár ezek nagyobbik része vám- és devizabűncselekmény.

Mindez indokolja, hogy nagyobb gondot fordítsunk a társadalmi tulajdont 
károsító cselekmények és a gazdálkodás törvényes rendjét sértő magatartások 
megelőzésére (e témával egyébként a kormány a XII. kongresszust követően 
külön is foglalkozott), de arra is, hogy az ilyen típusú bűncselekmények el
követőivel szemben nagyobb következetességgel és a társadalomra nézve veszé
lyesebb esetekben fokozott szigorral lépjünk fel.

5. A gazdálkodás törvényessége megszilárdításában nagy jelentősége van a 
polgári jogalkalmazásnak. A polgári jog egész szabályrendszere ugyanis a terme
lés megszervezésének és a javak forgalmazásának, végső soron tehát a szükségle
tek kielégítésének nélkülözhetetlen eszköze.

A gazdálkodással kapcsolatos jogi szabályozás a társadalmi-gazdasági fejlő
désre, valamint a gazdaságirányítás új rendjére való áttérésre tekintettel az 
utóbbi években sokat változott. Ezek a változások megkövetelik, hogy a pol
gári jogalkalmazásban is új szemlélet és gyakorlat alakuljon ki. Most csupán 
két fontos körülményre utalnék, inkább csak példaszerűen.
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Az első körülmény a következő: napjainkban világosan kell látni, hogy a gaz
dálkodás hatékonysága elsősorban úgy növelhető, ha az érdekviszonyokat he
lyesen táljuk fel és a gazdálkodó szervek, az állampolgárok anyagi érdekeltségét 
még jobban gazdasági törekvéseink megvalósításának szolgálatába állítjuk. 
Amennyiben viszont az anyagi érdekeltségi rendszert a gazdaság egyik jelentős 
hajtóerejeként ismeijük el, vigyázni kell arra, hogy a jogalkalmazás e hajtóerő 
érvényesülését ne akadályozza. Konkrétabban megfogalmazva, a jogalkalma
zásnak és az ítélkezési gyakorlatnak mindig az anyagi érdekeltség fogalmának 
helyes — napjaink követelményeihez igazodó — felfogását kell tükröznie, amely
ben az anyagi érdekeltségi rendszer érvényesülésére nem sütjük rá a tisztesség
telen nyerészkedés bélyegét.

A másik körülmény az előző gondolat folytatása, csak más oldalról megkö
zelítve a kérdést. Kétségtelen, hogy a nehezebb gazdálkodási- és életkörülmé
nyek, a gazdálkodás változatosabb formáinak kialakulása, a magánerő foko
zottabb bevonása a gazdasági élet vérkeringésébe, egyáltalán a gazdálkodáson 
belüli verseny kiéleződése szükségszerűen jobban felszínre hozhat bizonyos 
negatív jelenségeket. Számolnunk kell azzal, hogy a joggal való visszaélés ellen, 
a jogtalan érdekek érvényesítésének szándékával, a munka nélküli haszon- 
szerzési törekvésekkel szemben éppúgy határozottabban kell fellépnünk, mint 
azért, hogy az egyéni, a csoport-és a társadalmi érdekek összhangját megfele
lően biztosítsuk. Ne engedjünk teret annak a sajnos kialakulóban levő szemlé
letnek, hogy eredményesen gazdálkodni és jól élni csak a jogszabályok kiját
szásával lehet és amúgy is,ami ma jogellenes, az holnap már biztos megengedett 
lesz. Ha másnak nem is, á jogalkalmazónak, a bírónak tudnia kell és ezt dönté
seiben kifejezésre kell ju ttatn ia , hogy a jogszabályok helyességét egyedül a jog
alkotó szervek hivatottak elbírálni, s amíg érvényben vannak ezek a jogszabá
lyok, a gazdálkodó szervek és az állampolgárok számára nincs más út, mint a 
jogi rendelkezések pontos betartása. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy 
bárkit is elzárnánk attó l a lehetőségtől, hogy megalapozott bírálattal illesse jog
szabályainkat és kezdeményezze azok esetleges módosítását, változtatását.

6. Gazdálkodásunkban az elmúlt években — gazdaságunk versenyképességé
nek fokozása és a lakossági áruellátás, valamint a lakossági szolgáltatások javí
tása érdekében — új szervezeti formák jelentek meg, illetve egyes régebben élő 
formákat új tartalommal tö ltö ttünk  meg. Ezeknek az új vagy megújított szer
vezeti formáknak, amelyeket közös néven kisvállalkozásoknak hívunk, távlati 
gazdaságpolitikai céljaink valóraváltásában is komoly szerepet szánunk. Ezért 
minden erővel arra kell törekednünk, hogy az em lített célok érdekében műkö
dő kisvállalkozások körét szélesítsük s a tevékenységüket meghatározó jogi 
szabályozást olyanná tegyük, amely maximálisan segíti gazdaságilag hasznos 
munkásságuk kibontakoztatását. Ugyanakkor azt is el kell érnünk, hogy a kis
vállalkozások maradéktalanul az eredeti gazdaságpolitikai elképzelések szelle
mében jöjjenek létre s működjenek is, s hogy tevékenységükben a törvényesség 
követelményei szigorúan érvényesüljenek.

A Minisztertanács — a Politikai Bizottság intenciói alapján — valószínűleg a 
következő félévben elemzi majd a kisvállalkozási rendszerrel kapcsolatos tapasz
talatokat s ennek kapcsán a további ösztönzés, de a visszásságok kiküszöbölése
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érdekében is meghozza a megfelelő intézkedéseket, a gazdasági és a jogi szabá
lyozásban pedig végrehajtja az esetleg szükségessé váló korrekciókat.

A kisvállalkozásokkal kapcsolatban a bíróságokra is hárulnak bizonyos fel
adatok, hiszen a gazdasági munkaközösségek és a közös név alatt működő pol
gári jogi társaságok cégbejegyzését a bíróságok végzik. Ez igen komoly munka
terhét jelent a bíróságok számára. Csak a Fővárosi Bíróságon 1981 óta 2151 
gazdasági munkaközösséget és 306 polgári jogi társaságot jegyeztek be. Az or
szágban közel 6000 gazdasági munkaközösség és mintegy 400 egyéb polgári 
jogi társaság működik.

Tapasztalataink szerint a bíróságok kellő körültekintéssel, a bejegyzéshez 
előírt jogszabályi feltételek, a szerződések gondos mérlegelésével végzik e te
vékenységüket. E munkában a legfőbb problémát abban látom, hogy az ügyin
tézés nem mindig kellően gyors, ami összefügg a kellékhiányosság vagy egyéb 
okból hibás kérelmek nagy számával, az e munka végzéséhez szükséges személyi 
feltételek nem kielégítő voltával s azzal is, hogy a cégbejegyzési eljárást egy régi, 
felszabadulás előtti, ma már korszerűtlen jogszabály szabályozza.

E problémákat — ideértve egy új jogszabály kiadását is — feltétlenül meg kell 
oldanunk, ha azt akarjuk, hogy a bírósági cégbejegyzés maradéktalanul meg
feleljen a vele szemben tám asztott gazdaságpolitikai és jogpolitikai követelmé
nyeknek.

A mi apparátusunk nagy felelősséget érez a gazdálkodás törvényességének 
fejlesztésében. Felelősségünk jelentős kötelezettségeket ró ránk. Ezeknek azon
ban csak akkor tudunk megfelelni, ha az apparátusunkban dolgozók magas fokú 
politikai és szakmai felkészültségük mellett, megfelelő közgazdaságtani és gaz
daságpolitikai ismeretekkel is rendelkeznek. Különösen azok, akik a gazdaság 
jogi szabályozásával foglalkoznak, vagy a gazdasági élettel összefüggő kérdések
ben ítélkeznek, illetve apparátusunk gazdálkodását irányítják, valamint a fel
ügyeletünk alatt álló gazdálkodó egységekben dolgoznak.

A jövőben tehát minden eddiginél nagyobb gondot kell fordítanunk gazda
ságpolitikai információs munkánk megjavítására és az apparátus közgazdasági 
és gazdaságpolitikai felkészültségének elmélyítésére.

Az egész országra jellemző állandó és folyamatos megújulási készség a gazda
ság mellett politikai, állami és társadalmi életünk egészére kiteljed. A XII. 
kongresszust követően — a kongresszusi határozatok alapján — különösen so
kat te ttünk  politikai viszonyaink, az állami élet fejlesztése, a szocialista de
mokratizmus elmélyítése és meglevő társadalmi problémáink megoldása érde
kében. S pártunk és kormányunk jelenleg is több olyan fontos kérdés vizsgála
tával foglalkozik, amelyek e megújulás továbbvitelét szolgálják.

1. Állami életünk fejlesztése, demokratizmusának tökéletesítése keretében:
a)Napirenden van választási rendszerünk továbbfejlesztése, mindenekelőtt 

demokratizmusának fokozása érdekében. Még ez évben a Központi Bizottság 
meghozza az ezzel kapcsolatos politikai elhatározásokat, az Országgyűlés pedig 
megalkotja az új választójogi törvényt.

b)Az alkotmányossági és törvényességi garanciák erősítése érdekében felme
rült egy alkotmányvédő szerv létrehozásának gondolata, amelynek fő feladata 
a törvényhozás és a jogalkalmazás elvi irányítása alkotmányosságának és törvé
nyességének felügyelete lenne.
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c) Minden valószínűség szerint sor kerül a népi ellenőrzési rendszer tovább
fejlesztésére, a Parlament irányítása alárendelésével alkotmányjogi helyzetének 
megváltoztatására, s hatásköre, jogosítványai bővítésére.

d) Végül, a közigazgatás korszerűsítésének keretében most ismét egy jelentős, 
az egyszerűsítés irányába ható lépést kívánunk tenni, a járások megszüntetésé
vel. A helyi közigazgatásnak ez az átalakítása szükségszerűen a mi területünkre 
is kihat. Nyilvánvaló, hogy ez esetben a járásbíróságok is megszűnnének és új 
első fokú bírósági szervezeti rendszert kellene kialakítanunk. Amint ezt már 
ismerik, az erre vonatkozó előkészítő munkálatokat megkezdtük. Felhatalma
zást kaptunk arra, hogy régi törekvésünknek megfelelően felhasználhassuk ezt 
az alkalmat a nagyobb első fokú bírósági szervezeti egységek megteremtésére, 
amelytől egyaránt várjuk az ítélkezés és a vezetés színvonalának növekedését, 
de azt is, hogy távlatilag gazdaságosabbá tesszük az igazságszolgáltatást.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen átszervezés mennyi emberi és anyagi 
természetű gondot, problémát vet fel. Ezeket igen gondosan mérlegelni fogjuk, 
s ennek alapján alakítjuk ki javaslatainkat. Mindenesetre a legoptimálisabb meg
oldásokat kívánjuk kiválasztani, még akkor is, ha ezek megvalósítása csak foko
zatosan történhet meg.

Az állami élet fejlesztése érdekében az előzőekben em lített és tervbe vett 
intézkedéssorozat szükségessé teszi majd az Alkotmány kisebb módosítását is, 
amelynek kidolgozását szintén megkezdtük.

2. Rátérve a társadalmi problémák megoldását célzó tevékenységünkre, ezek 
közül két olyan kérdést emelnék ki, amely közvetlenül érinti a mi szerveink 
munkásságát is.

a)'Az egyik ilyen társadalmi probléma: a bűnözés, amely az utóbbi 2 -3  év
ben mind nagyságát, mind egyes összetevőit tekintve kedvezőtlenül változott. 
Nem kívánok részletesebben foglalkozni a bűnözés helyzetének értékelésével, 
miután májusban a bűnüldöző, az igazságügyi és büntetésvégrehajtási vezetők 
számára e témában egy együttes országos értekezletet tartunk. Ezért most 
csupán azt emelném ki, hogy 1982-ben az ismertté vált bűncselekmények 
száma megközelítette a 140 000-et. Ez az előző évhez képest 3,6%-os emelke
dést jelent. 1981-ben egyébként a növekedés 3,4%-os volt. Kedvezőtlen jelen
ségként könyvelhetjük el azt is, hogy a társadalomra nézve különösen veszélyes 
bűncselekményfajták közül egyesek száma szaporodik, hogy a fiatalkorúak bű
nözése a felnőttekét meghaladó mértékben emelkedik (az utóbbi 5 évben a 
felnőttekhez mérten másfélszeresére növekedett bűnözési intenzitásuk aránya), 
s hogy az elkövetők 34%-a büntetett előéletű, 14,7%-a pedig visszaeső bűnöző. 
A bűnözés szerteágazó okai közül külön is kiemelném az alkohol szerepét, a 
bűnelkövetőknek több m int 13%-a alkoholos befolyásoltságban követte el cse
lekményét.

A bűnözésnek ez a növekvő tendenciája hátrányosan hat ki a bíróságok bün
tető ügyérkezésére, különösen a megyei első fokon és a fellebbezési szakban, 
valamint az elítéltek számára is, országosan és minden szinten. 1982-ben 
egyébként 88 783 büntető ügy érkezett első fokon a bíróságokhoz, a fellebbe
zett ügyekkel együtt az összügyérkezés közel 110 000 volt. S bár a bírósági 
büntetéskiszabás változatlanul a szabadságvesztéssel nem járó büntetéseket 
és intézkedéseket részesíti előnyben (a végrehajtandó szabadságvesztésre ítél-
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“* tek aránya az összelítélteknek csupán egynegyede, mégis a büntetésvégrehaj
tási intézetekben egyre nagyobb az elítéltek száma, s ez ma már az előzetes 
letartóztatottakkal, az elzárásosokkal és az alkoholistákkal együtt túlhaladta a 
20 000 főt, azaz megközelítette befogadóképességünk felső határát).

A bűnözés helyzetének ilyen irányú alakulása minden eddiginél fontosabb 
kötelességünkké teszi az ellene való küzdelem hatékonyságának fokozását. Is
mételten és ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy egy kedvezőbb fordulat 
eléréséhez mindenekelőtt azoknak az okoknak az alapos elemzésére van szük
ség, amelyek előidézik, illetve kiváltják a bűnözést. De az okok elemzésénél 
nem lehet megállni. A legnagyobb problémát éppen abban látom, hogy sok
szor a feltárt okok alapján sem történnek átgondolt és határozott intézkedések 
s ez bizonyos fokú közömbösségre utal társadalmunk, az intézkedésekre hiva
to tt állami és társadalmi szervek részéről. Ezért is határoztuk el egyébként, 
hogy a bűnmegelőzés kérdéseiről, s ebben az állami és társadalmi szervek fel
adatairól egy magas szintű jogi elhatározást készítünk elő, amelynek elfogadá
sával remélhetőleg jobb feltételeket terem tünk a bűnmegelőző tevékenység 
számára.

A bűnözés elleni küzdelem hatékonysága természetesen változatlanul nagy
mértékben függ a bűnüldöző és igazságügyi szervek munkájának milyenségétől 
is. Megmaradva most csak a mi területünkön, néhány figyelemfelhívó gondolatot 
hadd mondjak a büntetőítélkezésről és a büntetésvégrehajtási tevékenységről.

Büntető ítélkezésünk időszerűsége, gyorsasága nagyjában-egészében megfe
lelő, hiszen az ügyek háromnegyed részében 3 hónapon belül ítélet születik. 
Ugyanakkor fel kell figyelnünk arra, hogy egyre több nagy terjedelmű és bo
nyolult üggyel kénytelenek foglalkozni a bíróságok, s ezekben bizony nemegy
szer jócskán elhúzódik az eljárás befejezése. A tavalyi évben mintegy 800 ügy
ben például egy éven túl született meg az ítélet. Az eljárások időszerűségét ter
mészetesen ma már nem valamiféle szűk statisztikai szemlélettel értékeljük. 
Akkor tartjuk időszerűnek az ítélkezést, ha a bíróságok minden egyes ügyet 
annyi időn belül fejeznek be, amennyi az ügy megalapozott és helyes eldöntésé
hez szükséges. S ez az időtartam  függhet a tényállás és a jogi megítélés bonyo
lultságától, a bizonyítás terjedelmétől és munkaigényességétől és sok egyéb 
tényezőtől.

Ennek az elvi álláspontunknak nem mond ellent, ha mégis felhívjuk a figyel
met még a nagyobb terjedelmű, bonyolultabb ügyekben is az időszerűség javí
tásának lehetőségeire. Nemegyszer tapasztalható ugyanis, hogy az ügyek el
húzódása a tényállás hiányos felderítésével, a túlbizonyítási törekvésekkel, 
a koncepció nélküli, hibás tárgyalásvezetéssel, szakmai felkészületlenséggel, 
a tárgyalásokon közreműködők tevékenységének hiányosságaival, sőt sokszor 
vétkes mulasztásokkal függ össze. A nagy terjedelmű, sokvádlottas ügyekkel 
kapcsolatban pedig azt is meg kell említeni, hogy a rendőri, ügyészi és bírói 
szervek akkor sem élnek az ügy ésszerű felparcellázásának lehetőségével, 
amikor ehhez minden feltétel adott. Különösen ezeknél az ügyeknél szembetű
nő az egyre nagyobb méreteket öltő írásbeli terjengősség is.

Van tehát bőven módunk arra, hogy saját munkánk fogyatékosságainak fel
számolása révén is tovább javítsuk a büntetőeljárások időszerűségét. Zárójelben 
hadd jegyezzem meg, hogy e megállapítások lényegében érvényesíthetők a pol-
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gári eljárásokra is, ahol az időszerűség korántsem m utat olyan kedvező képet, 
mint a büntető ügyszakban.

Büntető ítélkezésünk törvényességi színvonala alapvetően megfelelő, bár 
eseti hibákat itt is többször tapasztalunk, amelyek részben összefüggenek az 
időszerűséggel kapcsolatban elm ondott fogyatékosságainkkal. Ezek az eseti 
hibák nem olyan horderejűek, hogy részletes és pontos elemzésükre most 
szükség lenne. Ehelyett inkább büntetéskiszabásunkról szólnék néhány szót.

Büntetéskiszabási gyakorlatunk általában követi a törvényeinkben és a jog- 
politikai határozatokban megfogalmazott büntetőpolitikai elveket. Az általá
ban kifejezés azonban már utal arra is, hogy nem minden vonatkozásban lehe
tünk megelégedve a helyzettel. Néhány m ondatban megfogalmazva főbb kriti
kai megjegyzéseink a következők:

-  Új Büntető Törvénykönyvünk a korábbiaknál sokkal gazdagabb eszköz
tárat biztosít az egyéniesített, s így nagyobb eredménnyel biztató felelősségre- 
vonáshoz. A „mit követett el” kérdése mellé tehát azonos súllyal kell kerülnie 
a „ki követte el és m iért” kérdéseinek. Ez utóbbi vizsgálata azonban sokszor 
nem történik meg kellő alapossággal és ez gátolja az elkövető személyiségé
hez, személyi körülményeihez is messzemenően igazodó differenciált fele
lő sségrevonási gyakorlat kialakulását.

Büntető Törvénykönyvünk, valamint büntetőpolitkai elveink a cselekmény 
tárgyi súlya, társadalmi veszélyessége szerint is előúják a differenciálási köte
lezettséget. Sőt, büntetőpolitikai elveink arról is szólnak, hogy a bűnözés ál
talános alakulását, egyes cselekmények elszaporodottságát is figyelembe kell 
vennie a büntetéskiszabási gyakorlatnak. Mégis úgy tűnik, hogy bíróságaink 
nem egy esetben nem ismerik fel a cselekmény, de mindjárt hozzáfűzném, 
az elkövető nagyobb fokú társadalmi veszélyességét, s emiatt visszatartó hatá
sában súlytalan ítéleteket hoznak. Ezt konkrét esetekkel éppúgy igazolni le
het, mint azzal, hogy a bíróságok a büntetés enyhítésének kivételes lehetősé
gével a törvényhozó szándékával ellentétben tú l nagy számban élnek. Az összes 
bűncselekményeknél ez az arány 14%, a vagyon elleni bűncselekményeknél 
23,7% és megmagyarázhatatlan okok miatt a rablás minősített eseteinél pedig 
44%. Sajnos, még a többszörös és különös visszaesőknél is viszonylag gyakori 
az enyhítő szakasz alkalmazása. Ez nem jó  dolog és nem hiszem, hogy ennek 
a büntetési tételek irrealitása az oka.

Azt is munkánk hiányosságaként lehet elkönyvelni, hogy gyakorlatilag a 
társadalom moráüs helyzetéből, a bűnözés alakulásából, egyes bűncselekmé
nyek elszaporodásából nem vonjuk le a szükséges következtetéseket, s emiatt 
a büntetéskiszabás nem mindig tud e körülményekhez, tényezőkhöz is igazod
ni. Ez pedig egy olyan kedvezőtlenebb helyzetben, amilyenben most is va
gyunk, vétkes mulasztás.

Félreértés ne essék, az elmondottakkal nem valamiféle általános szigorítást 
akarunk meghirdetni, csupán azt kívánjuk elérni, hogy büntetéskiszabási gya
korlatunk még hatékonyabban szolgálja a társadalom védelmét, a speciális és 
generális prevenció ügyét, azaz büntetőpolitikánk megvalósulását.

Büntető Törvénykönyvünk, épp a fokozott differenciálás lehetősége érdeké
ben a büntetések és az intézkedések körét jelentősen kiszélesítette. Közel négy 
évvel a Btk hatálybalépése után még mindig azt vagyunk kénytelenek megálla
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pítani, hogy az ítélkezési gyakorlat viszonylag lassan szakad el a hagyományos
tól, a megszokottól. Kétségtelen, hogy vannak olyan új intézmények -  például 
a próbára bocsátás — amelynek alkalmazásában előreléptünk. De, mondjuk, 
a pártfogó felügyelet elrendelésével már nem a kívánt mértékben élnek a bírák. 
A bíróságok 1982-ben közel 12 000 felnőtt elítélt esetében éltek a szabadság- 
vesztés végrehajtásának felfüggesztésével, és mintegy 3800 elkövetőt bocsátot
tak próbára. Ebből a csaknem 16 000 elkövetőből azonban csupán 1163 eset
ben látták szükségesnek pártfogó felügyelet elrendelését. Pedig a Büntető 
Törvénykönyvnek ez az egyik legkorszerűbb intézménye, amely leginkább 
alkalmas arra, hogy szabadságelvonás nélkül, a büntető törvénnyel szembeke
rült embert pozitív irányba befolyásolja, magatartását, személyiségét, életvi
telét, környezetét, részben a kényszer, részben a hatósági és a társadalmi segít
ség, támogatás eszközeivel formálja. Hasonlóan nem kielégítő mértékű a fejlő
dés a magatartási szabályok előírását lehetővé tevő rendelkezések alkalmazá
sában sem.

Mindezek a tapasztalatok arra intenek bennünket, hogy változatlanul sok 
még a teendőnk a büntetések és az intézkedések új lehetőségeinek következetes 
érvényesítése érdekében.

A bűnözés elleni küzdelemben és a bűnmegelőzésben jelentős szerep hárul 
a büntetésvégrehajtási intézményekre. Ez az intézményrendszer az elmúlt évti
zedekben kétségtelenül nagy fejlődésen ment keresztül. Ma a büntetésvégre
hajtási tevékenységet korszerű jogszabályok alapozzák meg, s ezek végrehajtá
saként is, a differenciált büntetésvégrehajtási rezsimek kialakításában, az el
ítéltek nevelésének, munkáltatásának és biztonságos őrzésének fejlesztésében 
elismerésre méltó eredményeket értünk el. Ezek az eredmények jogosítanak fel 
arra, hogy kijelentsem, a jövőben is e megkezdett úton kell haladnunk.

Miután a büntetésvégrehajtási tevékenységet illetően is a színvonal további 
emelésére törekszünk, ezért saját munkánk javítására éppúgy szükség van, mint 
arra, hogy az ország anyagi lehetőségeinek figyelembevételével fokozott támo
gatást kapjunk a büntetésvégrehajtási munka feltételeinek javítása érdekében.

Saját munkásságunkat illetően csupán azt szeretném megjegyezni, hogy a 
XIII. kongresszusig hátralévő időszakban gondosan elemezni fogjuk büntetés
végrehajtásunk szervezeti, nevelési és gazdálkodási rendszerét, s o tt, ahol 
szükséges, ezeket meg fogjuk újítani. A nevelési rendszerrel kapcsolatban ez a 
munka már a befejezéséhez közeledik, s ez azért is olyan lényeges, mivel az 
egész büntetésvégrehajtás fő célja az elítéltek törvénytisztelő állampolgárrá 
történő átnevelése. A szervezetre, a nevelésre és a munkáltatásra vonatkozó 
fejlesztési koncepciók kidolgozása remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy a 
büntésvégrehajtás a politikai határozatokból és a jogszabályokból háruló 
feladatokat minél következetesebben és magasabb színvonalon végrehajt
hassa.

A külső támogatás fokozásának szükségességéről a következőket szeret
ném mondani. Büntetésvégrehajtásunk pillanatnyilag meglehetősen nehéz hely
zetben van. A régebbi múltból eredő elmaradottság jegyei még bőven fel
lelhetők büntetésvégrehajtási intézményrendszerünkben, s bizony jó  néhány 
intézetünk igen korszerűtlen körülmények között dolgozik. Az elítéltek és a 
fogvatartottak létszáma nagy, s e nagy létszám differenciált elhelyezéséhez,
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megfelelő munkáltatásához, hatékony neveléséhez, szükség esetén gyógyí
tásához a kellő feltételek nem minden vonatkozásban állnak rendelkezésünkre. 
E bajokat csak tetézi országunk nehezebbé vált gazdasági helyzete, amely a 
büntetésvégrehajtás vonatkozásában is az anyagi erőforrások beszűkülését 
eredményezte.

Mindennek következménye, hogy új büntetésvégrehajtási törvényünk célki
tűzéseit jelenleg nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. Abból kiindulva, 
hogy a jogszabályoknak lehet előremutató szerepe is, ezt törvényességi szem
pontból nem tartom  különösebben aggályosnak. Mindenesetre kívánatosabb 
természetesen olyan jogszabályokkal dolgozni, amelyek végrehajtásának fel
tételei maradéktalanul biztosítottak. Azon leszünk, hogy ezt fokozatosan a 
büntetésvégrehajtási jogszabályok vonatkozásában is megteremtsük. Ehhez 
kérjük felettes szerveink további támogatását. Miután az utóbbi időszakban is 
számos konkrét jelét tapasztaltuk ennek (gondoljunk csak a polgári alkalma
zottak bérrendezésére, vagy arra, hogy a Honvédelmi Bizottság hozzájárult 
100 sorkatonai szolgálatát tö ltő  fiatal hozzánk irányításához), biztos vagyok 
abban, hogy segítségben a jövőben sem lesz hiány.

Még ebben az évben a Központi Bizottság mellett működő Koordinációs 
Bizottság, s valószínűleg a Minisztertanács is foglalkozni fog egy előterjeszté
sünkkel, amely az új büntetésvégrehajtási törvény végrehajtásának tapasztalatai
ról szól. Ezt követően parancsnoki értekezleten tájékoztatást adunk majd 
munkánk felsőbb szintű értékeléséről, s természetesen megvitatjuk további te 
endőinket is tevékenységünk javítása érdekében.

Valamennyien jól ismerik, hogy hazánk előkelő helyet foglal el a világrang
listán a válások, illetve a csonka családok tekintetében. Ez a bírósági ügyérke
zésben is megmutatkozik, hiszen a tavalyi évben a polgári peres kategóriában a 
járásbírósági ügyérkezés több mint 60%-át a családjogi ügyek tették  ki. Konk
rét számokban ez a következőt jelenti: 1982-ben 93 535 családjogi ügy érke
zett, amelyből 49 563 volt a házassági bontóper. Ebből 28 220 esetben a bíró
ságok ki is m ondták a házasság felbontását.

Időbeli korlátok m iatt most nincs sajnos arra lehetőségem, hogy e jelenség 
sokrétű okaival foglalkozzam. Ezt az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Nők 
Országos Tanácsával és más szervekkel karöltve az elmúlt években részletesen 
elemezte. A helyzetelemzés tehát — amelyeket a kormányzati szerveknek is 
tudomására hoztunk — rendelkezésünkre áll, s az ebből adódó tennivalóink fő 
irányai is kirajzolódtak. E tennivalók zöme természetesen társadalompolitikai 
jellegű, de elhatározás született arra is, hogy az idevonatkozó jogi szabályozást 
és jogalkalmazói gyakorlatot is felülvizsgáljuk a jobbítás érdekében.

A tapasztalatok szerint a házastársak közös akaratnyilvánításán alapuló 
bontóperek tárgyalása igen gyakran sematikus, elnagyolt. A békéltetés rend
szerint csak formális, a bírók kevés időt fordítanak annak megkísérlésére, hogy 
a házastársakat elhatározásuk megváltoztatására rábírják. Ismerjük a békél
tetés nehézségeit: a bíró nem ismeri a felek elhatározásának okait és a felek 
ezt rendszerint nem is hajlandók feltárni. A bíró érvelése ezért nem lehet min
dig személyhez szóló, s az általános intelmeken túl nem is tud sokat mondani. 
Ezenfelül a bírói békítési kísérleteknek veszélyei is vannak: ha a bíró ezt arra 
kívánja alapozni, hogy igyekszik közelebbről is megismerni a felek házasságá
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nak megromlására vezető körülményeket, ez könnyen olaj lehet a tűzre, amely 
épp a békítés során lobbantja fel a gyűlölködő magatartást a felek között. 
Mégis az a tény, hogy a bontóperek 40%-a érdemi ítélet nélkül megszűnik, 
azt mutatja, hogy a békéltetésnek igenis lehet eredménye. Ezért nem szabad 
lemondanunk a valódi, érdemi békéltetés megkísérléséről; meg kell találnunk 
azokat a pontokat, amelyekből kiindulva a felekre hatni lehet. Ha alaposan 
megvizsgáljuk, hogy hogyan kívánják a felek a jövőbeni életüket elrendezni, 
kutatjuk a járulékos kérdésekben k ö tö tt egyezségek okait, a gyermekekhez való 
viszonyukat, a gyermek sorsáért érzett felelősségüket, találunk olyan érveket, 
amelyek a feleket már személyükben is érinteni fogják. Bizonyára igaz az, hogy 
a békéltetésnek nem a legideálisabb színtere a bírói tárgyalóterem. Ezért a 
családjogi törvény módosítása során foglalkozunk majd azzal a kérdéssel is, 
hogy miként lehetne egy kevésbé kö tö tt, más szakemberek közreműködését 
is feltételező, békítő eljárást a bontóperbe beiktatni.

A másik probléma, amiről a közös akaratelhatározáson alapuló bontással 
kapcsolatban szólni kell: a járulékos kérdésekben kö tö tt egyezség jóváhagyásá
ban tapasztalható formalizmus. A jóváhagyás kérdésében való döntés előtt 
nem mellőzhető a tényállás oly mértékű felderítése, amelyek alapján a bíróság 
megállapíthatja: valóban megfelel-e az egyezség a jogszabályoknak és a felek 
méltányos érdekeinek, nem feledkezve meg természetesen a kiskorú gyermek 
érdekeiről sem. Ha a házasság nem m enthető meg, annak a szintén alapvetően 
fontos jogpolitikai követelménynek eleget kell tennünk, hogy enyhítsük a csa
lád széthullásának káros következményeit. Ez az a pont, ahol a bírósági vezetők
nek a bírók szemlélete alakításában most különösen fontos szerepe van. Neve
zetesen: ha már a házasságot fel is kell bontani, igen nagy körültekintéssel 
kell biztosítani különösen a gyermekek olyan elhelyezését, a lakáshasználat 
olyan rendezését, hogy további súlyosabb sérülés ne érje sem a volt házasfele
ket, sem pedig gyermekeiket.

Más jellegű, de nem kevésbé súlyos gondot okoznak azok a bontóperek is, 
amelyekben a bíróság a házasság felbontásáról a tényállás felderítése alapján 
dönt. A bíróságok ezekben a perekben többségében elismerésre méltó alapos
sággal igyekeznek tisztázni a tényállást, s ennek alapján nagy felelősségérzettel 
rendezik a járulékos kérdéseket is. A bíróságok erre irányuló törekvését azon
ban sokszor negatívan befolyásolja a felek gyűlölködő, perelhúzó és őszintét- 
len, a hamis bizonyítékok konstruálásától sem mentes magatartása. Ráadásul 
ezekben az ügyekben a bírókat már eleve gyötrik olyan kételyek is, hogy 
valóban a bizonyítható tények idézték-e elő a házasság megromlását, vagy ezek 
maguk is csupán más — nehezen bizonyítható — okok következményei, a valódi 
okoknak csupán tünetei. S ha a bíró nem tud átlátni a felek rosszhiszemű ma
gatartásán, vagy ha kételyeit nem tudja megfelelően eloszlatni, ez bizony nem
egyszer a döntés törvényességére és igazságosságára károsan ható tényezőként 
jelentkezik.

Vizsgálataink arról győztek meg bennünket, hogy a gyermekek elhelyezé
sének gyakran igen bonyolult kérdésében a bíróságok nagy gonddal és — eseti 
kivételektől eltekintve — megfelelő objektivitással mérlegelik azokat a körül
ményeket, amelyek a gyermek érdekében állnak. Sajnos a felek érthetően szub
jektív és el nem fogadható gyűlölködő magatartása a döntést itt is gyakran
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nehézzé és esetenként igazságtalanná teszi. Ugyanezt mondhatjuk el a volt 
közös lakás használatának szabályozása során a családvédelmi szempontok 
érvényesítéséről is. A bíróságok hibájául kell viszont felróni azt, hogy mindkét 
ügycsoportban nemegyszer formális szempontok alapján ítélik meg a gyermek- 
nevelésre való alkalmasságot, illetőleg a családvédelmi érdekeket, s e vonatkozás
ban még sokszor találkozhatunk régi beidegződésekkel is (például azzal, hogy 
az anya eleve alkalmasabb a gyerek nevelésére).

A házastársi vagyonközösség megszüntetésére irányuló perek az ítélkezésben 
egyre nagyobb súllyal jelentkeznek. Több ezerre tehető a házassági perben érvé
nyesített vagyonjogi igények száma. így ma már a felbontott házasságoknak kb. 
15%-át vagyonjogi per is követi, amelyek igen élesen tükrözik a társadalmi
gazdasági viszonyainkban bekövetkezett változásokat. Túlnyomó részük nagy 
értékre irányul és rendszerint ingatlan sorsáról is dönteni kell. A legtöbb per
vezetési hiba egyébként ezekben a perekben tapasztalható.

E néhány példa is érzékelteti talán, hogy van mit javítanunk a bírói jogal
kalmazásban is. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a bírói jogalkalmazás 
fogyatékosságainak egyik alapvető oka az is, hogy nem mindig a legjobb erők 
dolgoznak e területen, de a tehetséges bírák egy részénél is hiányzik az ehhez 
az ügyszakhoz nélkülözhetetlen élettapasztalat és életbölcsesség. Ezen feltét
lenül változtatnunk kell. Amint ezt ismerik, felmerült bennünk az a gondolat 
is, hogy megvizsgáljuk a családi bíráskodás intézménye létrehozásának lehető
ségét is, amely a szélesebb értelemben vett családvédelem, az ifjúság fokozott 
védelmének fontos eszköze lehetne.

Rátérve a jogi szabályok korszerűsítésének kérdésére, itt a fő cél annak a 
vizsgálata, hogy miként lehet a család működési zavarait, konfliktusait a jog 
eszközeivel, a gyermekek érdekeinek megfelelően feloldani, hogyan lehet a 
családot segíteni abban, hogy alkalmas maradjon a gyermekek vállalására, a 
gyermeknevelési funkció ellátására.

Ez elsősorban a családjogi törvény egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát 
igényli, amelynek keretében megvizsgáljuk a családjogi törvénynek a házasság
kötési korhatárra, a házasság felbontására, a gyermek tartására, valamint 
az apaság bírói megállapítására vontakozó rendelkezéseit.

A házasság felbontására vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával sem az 
a célunk, hogy a helyrehozhatatlanul megromlott családi kötelékeket admi
nisztratív beavatkozással fenntartsuk, hanem az, hogy hatékony jogi eszközeink 
legyenek a családi kötelékek felbontására irányuló kérelmek körültekintőbb 
és alaposabb elbírálására.

A közelmúltban zajlott le a Központi Bizottságnak az az ülése, amely or
szágos viszonylatban végezte el a két kongresszus közötti félidős értékelést A 
Központi Bizottság határozatával gondolom mindenki megismerkedett. Úgy 
vélem, apparátusunk egészének nevében is biztosíthatom a Központi Bizott
ságot, hogy a magunk területén a továbbiakban is mindent megteszünk a 
XII. kongresszus határozatainak és a Központi Bizottság most megfogalmazott 
célkitűzéseinek következetes valóraváltásáért. Szocialista jogalkotásunk és jog- 
alkalmazásunk maradéktalanul be kívánja tölteni hivatását a szocializmus 
építésének szolgálatában.
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Ehhez természetesen a jövőben is valamennyiünk közös, de fokozottabb 
erőfeszítésére, az egész apparátus nagyobb összefogására van szükség. A vezetők 
különleges felelősségét mindenekelőtt abban látom, hogy ezt maradéktalanul 
biztosítsák. Ez azonban minden vezető számára azt a kötelezettséget is jelenti, 
hogy napjaink és az elkövetkezendő időszak követelményeihez igazodva állan
dóan megújítsa önmagát. Ha valamikor, napjainkban igazán elmondhatjuk a 
vezetőkkel kapcsolatban is, hogy ami ma elegendőnek m utatkozik, az holnap 
már kevésnek bizonyulhat. Ezt mindannyiunknak, akik vezető posztokon dol
gozunk, jól emlékezetünkbe kell vésnünk. S arról sem szabad sohasem meg
feledkeznünk, hogy apparátusunk dolgozóinak tudatos cselekvő támogatása 
nélkül törekvéseink megvalósítása kudarcra lenne kárhoztatva. Ezért lesz a jö 
vőben is nagy jelentősége annak, hogy a munkahelyi demokráciát kibontakoz
tassuk, s hogy a munkahelyi demokrácia következetes érvényesítésében kiemel
kedő szerepet játszó szakszervezeti szervekre jobban támaszkodjunk. Ez ugyanis
— a politikai nevelő munka mellett — egyik fő garanciája lehet az említett tuda
tos és cselekvő támogatás megszerzésének. A Szakszervezetek Országos Tanácsa 
és a Minisztertanács együttes állásfoglalása alapján a közeljövőben a mi appará
tusunkban is határozottabban kifejezésre kívánjuk ju tta tn i ezt a fontos politi
kai törekvésünket, változatlanul megkövetelve természetesen mindenkitől a 
becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó és magas színvonalú munkát, a szocia
lista erkölcsi elveinket tiszteletben tartó  életszemléletet és magatartást.
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