
Gaudioplis Ifjúsági Állam Büntető Törvénykönyve!

1(Par) A Büntető Törvénykönyv célja, hogy szabályozza Gaudiopolis Ifjúsági Állam
igazságszolgáltatását és itélethozatalát.

a./Meghatározza a különféle büneseteknél az itéletkeket és eljárási módokat.

b./Védelvet ad a polgároknak az önbíráskodás és a terror elől.

c./Nem a személyi tekintélytisztelettel vezet hanem a törvény tiszteletével.

2(par) A BüntetőTörvénykönyv a büneseteket súlyosságuk szerint három csoportba os-
ztja, és mindegyik csoportnak más fokú a büntetése.

A három csoport:

legenyhébb a 1. kihágás

súlyos a 2. vétség

legsúlyosabb a 3. büneset.

a./a B.T.K. által meghatározott ítéletek végrehajtói:

vétség vagy kihágás esetén bármely gaudiopolisi tisztviselő.

bűnesetnél a Gaudiopolisi Bíróság /lásd törvénykönyv VI. fej. 1(par)/ jár el.

b./A bíróság köteles a B.T.K. ítéletei szerint itélkezni. Azt enyhítenie nem szabad. Sú-
lyosbító körülmények esetén /hazudás, visszaesés/ a bíróság az ítéletet saját belátása
szerint súlyosbíthatja

c/ Az ítélethozó tisztviselő köteles az ítéletet a vádlott felettesével /előljáró, pol-
gármester/ tudatni.

d) Ugyancsak az ítélethozó köteles értesíteni az ítélet végrehajtásához szükséges
szerveket              (konyha, tanárok).

e) A kihágással vagy vétséggel kapcsolatos ítéletek nem fellebbezhetők, míg a
bűnesetnél a Törvénykönyv VI. fej. 4. &..-a szerint lehet eljárni.

3 &. A B.T.K. által meghatározott kihágás a követkeő bűneseteket foglalja
magában:

rendetlenség
pontatlanság
hanyagság



3a. &. Kihágás esetén a következő büntetéseket lehet kiróni:
nyilvános megszégyenítés (tisztítógyűlés előtt)
a rendetlenül elvégett munka többszöri elvégeztetése
szabadságkorlátozás

4 &. A B.T.K. által meghatározott vétség a következő bűneseteket foglalja
magában

fegyelemsértés
munkakerülés
engedetlenség
iskolai kötelességmulasztás
igazságtalan bíráskodás (terror) 

4a &. A B.T.K. által meghatározott vétség a következő büntetéseket vonja maga
után:

élelmiszermegvonás, örömmegvonás (mindkettő a legkisebb foktól a leg-
nagyobbig)

a közösség általi pokrócozás
5 &. A B.T.K. által meghatározott bűneset a következő bűnöket tartalmazza: 

1.lopás, 2. hazudás,  3. jogtalan eltávozás,  4. közösség elleni vétek.
5a &. A B.T.K. által meghatározott bűneset a következő büntetéseket vonja maga

után:
a vétség, vagy kihágás esetén kiróható büntetések akármelyike
időleges kiközösítés
az Ifjúsági Államból való kizárás
az okozott kár megtérítése

6 &. A B.T.K. 4.&.- ában szereplő "igazságtalan bíráskodás (terror)" jelenti a pol-
gárok védelmét a jogtalan bántalmak ellen. Ha vádlott bebizonyítja (tanúk, stb), hogy
jogtalanság történt, úgy az igazásgtalan ítélkező a vétség büntetéseit tartalmazó
(4/a.&.) bekezdésében foglaltakat vonja magára.

7 &. Minden büntetést és ítéletet az igazságügyminiszter az ítélet végrehajtása
előtt egy naplóba vezesssen be, és így minden polgár általános magatartásáról tiszta
képet lehet nyerni.

8 &. Minden ítéletet az igazságügyminiszter az ítélet végrehajtása előtt, a vádlott
jelenlétében      hirdessen ki.

9 &. A mindenkori minisztertanács a B.T.K. bővítési jogát fenntartja mgának.
Gaudiopolis, 1947, szeptember 6.


