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I. Bevezető gondolatok 

 

Jelen írásnak az a célja, hogy bemutassa az angolszász jogi kultúra és perjog egyik 

legsajátosabb intézményének, az esküdtszéknek a fejlődését, feladatkörét és sajátosságait. 

Talán ez az a jogintézmény, amiről minden „hétköznapi ember” hallott már; a különböző 

forrásoknak (legyen az könyv, televízió, vagy egy egyszerű információcsere) hála, az 

emberek meglehetősen jól be tudják határolni ezen szerv hatáskörét.  

Az esküdtszék tulajdonképpen a társasbíráskodás egy variánsának nevezhető – abban az 

értelemben, hogy olyan bírói eljárásra utal, melyben hivatásos és nem hivatásos bírák (ezen 

utóbbiakat esküdtek nevezzük) együtt ítélkeznek. A különböző jogrendszerekben a nem 

hivatásos bírák ítélkezésben való részvételének két alapvető formája alakult ki: az 

esküdtbíráskodás és az ülnökbíráskodás. Az idők folyamán sokféle indok támasztotta alá a 

laikusok ítélkezésbe való bevonását, például a helyi szokások ismerete, a demokratikus 

ellenőrzés a szakbírák felett, a társadalom értékeinek, nézeteinek, vagy éppen a hétköznapi 

tapasztalatoknak az érvényesítése – a példákat még sokáig sorolhatnánk. Fontos megjegyezni, 

hogy „(…) amióta a jogalkalmazás formalizált szervezeti keretekben történik, a részvétel 

alapvető jellemzője a laikusok szervezetidegensége. A szervezetidegenség abból származik, 

hogy valaki nem a szervezet tagjaként vehet részt a szervezeti tevékenységben. (…) Sem 

munkáján, sem ambícióin keresztül nem függ a szervezettől, így a szervezeti érdekektől és az 

ehhez fűződő igényektől is független maradhat. Tipikus esetben a szervezetidegenség 

szakmaidegenséggel is párosul. Ebből következik az a felvetés, hogy a laikusok a szervezeti 

igényekre és a jogszabályokra orientált hivatásos bíróval szemben elvileg nagyobb eséllyel 

képviselhetik a társadalmi érdekeket, értékeket, nézeteket.”
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  Az esküdtszék (angolul: jury) közreműködésével történő társasbíráskodás lényege 

abban rejlik, hogy az ítélkező funkciók meg vannak osztva a hivatásos bírák és az esküdtszék 

között, a klasszikus összetételben a 12 főből álló esküdtszék a ténykérdésben, a bíró pedig a 

jogkérdésben dönt. Mindez a büntetőügyek vonatkozásában a következőképpen néz ki: a 

tárgyaláson előterjesztett bizonyítékok alapján az esküdtszék határoz arról, hogy a vádlott 

bűnös-e, tehát elkövette-e a vádban szereplő bűncselekményt vagy sem.
2
 Magyarországon 

meglehetősen lehatárolt területen intézményesült korábban az esküdtbíráskodás intézménye, 

napjainkban csak a másik válfaj, az ülnökbíráskodás jelentkezik. Az esküdtszék hazája 

angolszász területen keresendő, pontosabban Angliában; itt tulajdonképpen a XVII. században 

kialakult már az esküdtbíráskodás intézménye, mint az önkényes bírósági eljárás 

megakadályozásának eszköze. Nagy hatást gyakorolt a többi európai államra és az Egyesült 

Államokra is, de az európai államok tekintetében elsősorban a büntetőügyekre nyomta rá a 

bélyegét, míg a jury-bíráskodás angolszász földön nemcsak ezen ügytípusokban jellemző, 

hanem a polgári perekben is.
3
 

A dolgozat a következő vizsgálati szempontok mentén tárja fel a témát: először 

megvizsgálja az esküdtszék „táptalaját”, az angolszász jogi kultúrát és annak sajátosságait, 

majd pedig a jogtörténet képzeletbeli idővonalán végigvezeti az intézmény fejlődésének 

lényeges állomásait, koncentrálva az USA-beli sajátosságaira, bemutatja az intézmény 
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működésének lényegi vonásait (esküdtszéki formák, esküdtté válás folyamata, tanácskozás), 

hangsúlyt fektetve a jogszociológiai értelemben relevánsnak tekinthető jellemzőire.   

 

II. Az esküdtszék helye az angolszász jogi kultúrában 

 

Az esküdtszék sajátosságainak megértéséhez elsőként az angolszász jogrendszert-és kultúrát 

szükséges feltérképezni. A jogi kultúrák vizsgálata mindenekelőtt az összehasonlító jog 

feladata, de a jogszociológia is kedvelt témáként tartja számon.  

Kultúrán általában értékek és értékrendek történelmileg keletkezett 

áthagyományozódását érthetjük, amely beállítódásként, késztetésként motiválja a társadalmi 

cselekvéseket, és a hagyománytól való eltérés indoklást kíván. A jogi kultúra az általános 

kultúrába beágyazottan foglalja el helyét, s az egyes szubkultúrákkal interakcióban van. 

Feladata, hogy „a mindenkori cselekvő ember és jogi célzatú és jelentőségű objektiválásai 

közötti bensőségességet, összefüggést, relacionáltságot írja le.”
 4

 A jogi kultúra legfontosabb 

jellemvonása, hogy sohasem lehet befejezett, hiszen mivel a társadalmi gyakorlat alkotója, így 

minduntalan aktív szereplőként tűnik fel. El lehet gondolni egy olyan adottságként, amiből az 

egyes egyén ugyan bármikor kiléphet, de emlékét kitörölhetetlenül magával viszi, ezért aztán 

megválni tőle nem lehet.
5
 

Mind a kultúra, mind a jogi kultúra tehát történelmileg keletkezett, áthagyományozódott 

- e tulajdonság viszont nem jelenti azt, hogy változhatatlan lenne. A változás kérdése is 

némileg árnyalja a kontinentális és angolszász berendezkedés különbségét, hiszen ez utóbbi 

vonatkozásában a történelem, a történetiség, a hagyomány fokozott hangsúlyt kap: az angol 

jogban nem tapasztalhatunk olyan úttörő megújulást, mint a kontinensen, hiszen a 

szigetország a saját jogának folytonosságát hangoztatja már 1189 óta. Ez az összefüggés 

pedig pontosítja a jogi kultúra kapcsán elmondottakat is. 

Az elmondottakat össze kell kötni egy további jelenséggel, a jogcsalád-fogalommal, 

melyet René David, az összehasonlító jog jeles művelője dolgozott ki a XX. század második 

felében. A kifejezés az azonos jogtípust leíró hasonlóságokat és különbözőségeket jeleníti 

meg, vagyis segíti a rendszerben való gondolkodást. David főművében négy jogcsaládot 

vizsgál meg, mint a modern jog megnyilvánulásait: a római-germán, a common law, a 

szocialista, valamint az ún. vallási-és hagyományos jogrendszerek családját.
6
 A common law 

jogcsalád reáltípusának tekinthető az angol jog és az amerikai jog. 

Talán körvonalazódni látszik, miben is áll a common law szellemének lényege, s mitől 

annyira egzotikus képződmény a kontinentális jogász számára. Röviden figyelmet kell 

szentelni ama fontos kérdésnek is, hogy ti. miként ragadható meg az angol jogi kultúra 

sajátossága, vagyis milyen tényezőkkel bizonyítható egyedülálló volta. Horváth Barna az 

Angol jogelmélet című remekművében nyolc ilyen szempontot emel ki és elemez.
7
  

Első helyen említhető mindenekelőtt a jogfolytonosság. Az angol jogi emlékezet egésze 

pontosan 1189-re nyúlik vissza, legmeggyőzőbb bizonyítéka pedig az írott források páratlan 

teljességének léte. A soron következő tényező a processzuális jogszemlélet; eszerint a jog 

leglényegesebb része a bírói eljárás és a gyakorlat, mivel a jog performulákból, writ-ekből 

fejlődött ki. Az eljárást tekintve ugyanis a writ a kulcs: a per kimenetele csakis akkor lehet 

sikeres, ha a felperes az adott esetre pontosan illő performát „vásárol”, ettől függ a hatáskör, s 

a tárgyalási és bizonyítási módok egyaránt. Az egész processzuális szemlélet egyébként a 

jogesetre koncentrál, és arra hívja fel a figyelmet. Horváth a következő sajátosságként 

kiemeli, hogy a bírósági szervezet oly nagy befolyást gyakorolt az állami szervezetrendszerre, 
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hogy ahhoz hasonlatosan ment végbe a törvényhozás és a közigazgatás szerveinek kialakítása 

(mindettől függetlenül persze vannak bizonyos tényezők, melyek mentén a bíróság 

elhatárolódik a közigazgatás és törvényhozás rendszerétől). A kontinensbeli állapotokhoz 

képest angol földön a jogágak különbsége sokkalta rugalmasabb, ez igaz a közjog-magánjog, 

alaki jog-anyagi jog, de még a polgári jog-büntetőjog tekintetében is. Mindezek hátterében az 

alkotmánynak a common lawtól való szoros függősége áll.
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A jogászi hivatás tradíciói is nagyban hozzájárulnak az angol jogi kultúra jellegzetes 

képének megjelenítéséhez. A jogászi hivatás szervezete már korán, a XIV. század környékén 

kialakult, és döntő befolyással bírt a jogfejlődésre, hiszen az angol jog éppen a jogászok 

munkálkodásának eredményeként keletkezett. A szakjogászi réteg mellett különösen 

hangsúlyos szerepet tölt be a laikus jogászat, a jury – Horváth azonban megjegyzi, hogy „(…) 

utánzása a kontinensen éppoly torzításokhoz vezetett, mint a parlamenté”.
9
 Az utolsó kultúra-

képző tényezőként a mű a jog szupremáciájának tanát nevezi meg, s Albert Venn Dicey híres 

formuláját; úgy látja, hogy a jog szupremáciája „(…) valóságos centruma az angol jogi 

kultúrának és a common law szellemének."
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III. Az esküdtszék kialakulása és fejlődése Angliában és az Egyesült Államokban 

 

Nemcsak a magyar Horváth Barna aposztrofálta igen nagy tekintélyű intézményként az 

esküdtszéket, hanem egy olyan tudósszemélyiség is, akit a XX. század egyik legtöbbet idézett 

alkotójának neveznek. Ez az illető nem más, mint Roscoe Pound pragmatista gondolkodó, aki 

úgy fogalmazott, hogy az angol jogrendszer három építőköve a precedens, a jury és a jog 

szupremáciájának tana.
11

 Az, hogy végtére is angolszász földön élt és virult az esküdtszék, 

meglehetősen sajátos körülményeknek volt köszönhető.  

Sok szakmai vita folyik a laikus bíráskodás létrejöttének időpontjával kapcsolatban; 

vannak szerzők, akik az ókori Hellászban vélik felfedezni ősföldjét, méghozzá a héliaia 

működésében. Ezt a szervet Szolón arkhón állította fel az i. e. 594-ben hozott reformjai 

között. Tagjait sorsolással választották a 30 év feletti férfiak közül. Más szerzők a questiones 

perpetuae római polgárokból alakított bíróságában látják az előképet. Az ókori Róma sajátos 

bíráskodási rendszerrel bírt, tulajdonképpen egészen a császárkorig laikusbíráskodás 

érvényesült. A kettéosztott perben a praetor előtt zajlott a per első szakasza, a második pedig 

az ún. esküdtbíró előtt. A büntetőperek kapcsán a köztársaság idejében kialakult rendszerről 

kell említést tenni; ekkortól kezdve ugyanis az eljárás lefolytatása és az ítélethozatal alkalmi 

bizottságok (questiones) kezében volt. Ezeket i. e. 149-től kiszorították az állandó bizottságok 

(quaestio perpetua), első ízben bizonyos zsarolási ügyekben állítottak fel ilyeneket. Sulla 

császár idején például számos crimenre külön-külön questio bírt hatáskörrel. A bizottságokat 

alkotó esküdtbírák társadalmi hovatartozása eltérően alakult az idők folyamán, de 

általánosságban elmondható, hogy többnyire a lovagrend tagjai képviseltették magukat.
12

 

Az eredetet illetően van másfajta megközelítésmód is, lehetséges ugyanis úgy tekinteni 

a problémakört, hogy a kiinduló kérdés a következő: milyen nézetek húzódnak meg az 

esküdtszék kialakulásának okai között? A XIX. századig a szabadság védőbástyájaként 

aposztrofálták az intézményt. Létezik olyan felfogás is az okok között, mely azt 

hangsúlyozza, hogy a létrehozás hátterében tisztán csak fiskális okok lelhetők fel; eszerint a 
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központi hatalom a tulajdonviszonyok megismerése és az adók behajtása végett helyi 

lakosokat alkalmazott amolyan információforrásként, s ebből fejődött ki a vádesküdtszék, 

majd pedig az ítélő esküdtszék.
13

 

A normann hódítást megelőző időkben (majd még utána is egy darabig) meglehetősen 

sajátos arculattal bírt az igazságszolgáltatás Angliában, ugyanis meglehetősen ritualisztikus 

vonásokkal rendelkezett. A ritualisztikus-vallásos vonal legfőbb bizonyítéka az volt, hogy 

akkoriban úgy látták: az igazság felderítésére és kinyilvánítására egyedül csak Isten jogosult. 

Egy akkori „büntetőeljárásban” tulajdonképpen csak azt kellett eldönteni, hogy milyen 

eszközzel lehet kideríteni az igazságot, a végső ítélet joga Isten kezében volt. Az ekkor 

domináló igazságszolgáltatást az istenítéletek jellemezték, melynek igen sokféle formája volt 

ismeretes, például vízpróba, tűzpróba, vagy párbaj. Az esküdtszék szempontjából 

legrelevánsabb variánsa az ún. eskütevés (wager of law) volt. Itt az volt a vádlott feladata, 

hogy olyan személyeket keressen fel, akik hajlandók Isten előtt megesküdni arra, hogy a 

vádlottnak a saját ártatlanságáról szóló esküje való igaz. Az intézmény logikája az volt, hogy 

minden bizonnyal senki nem hajlandó esküt tenni olyan emberért, akinek nem győződött meg 

kétséget kizáró becsületességéről.
14

  

A normann hódítást követően már jóval több írásos forrás maradt az utókorra, így ezek 

segítségével jobban rekonstruálható a korabeli igazságszolgáltatás rendszere. Ezekből tudjuk, 

hogy a jury-k megjelenése kb. a XII-XIII. század tájától volt tapasztalható. A writ rendszer 

megszilárdulásához ekkoriban ezen parancsok írásba foglalásán kívül az is hozzájárult, hogy a 

királyi bíróságok a nagyobb jelentőségű ügyeket az ún. utazóbírákkal intéztették el. Ezek az 

utazóbírák nemcsak felügyelték a helyi bíráskodás menetét, hanem ténylegesen bíráskodtak is 

az esküdtek (jury) bevonásával. A jury eredetileg tehát nem valamiféle bíróság vagy 

vádhatóság volt, hanem a szabadok testülete, amelyet a királyi küldött eskü alatt hallgatott ki 

és a király jogainak felderítésére szolgáltak, a „köztudomást” nyilvánították ki – vagyis fontos 

funkciójuk az volt, hogy a királyi jog az egész országban érvényre juthasson. II. Henrik 

uralkodása idején érkezett el az idő, amikor a jury szerephez jutott mind a polgári, mind pedig 

a büntetőügyek esetében – a király fokozatos intézkedésekkel (assizák) kiterjesztette az 

eljárást.  Sőt, a király 1166-ban elrendelte, hogy a grófságokban és századkerületekben eskü 

alatt hallgassák ki a században tizenkettő, a falvakban pedig a négy legkiválóbb ember arról, 

hogy az adott területen ki a rablók, a gyilkosok, a tolvajok, stb. Ez a tizenkét férfi (free lawful 

men) általában a lovagok és törvénytisztelő szabad férfiak közül került ki. Ez a vádesküdtszék 

azt tette lehetővé, hogy az istenítéleti eljárás előtt beiktatásra kerül egy előzetes, emberi 

ítéletre alapozott szűrő.
15

 Jerome Franknek, az amerikai jogi realizmus jeles képviselőjének az 

esküdtszékkel kapcsolatos írását lehet itt említeni, melyben találóan úgy fogalmaz: Angliában 

az esküdtszék az istenítéletek vetélytársaként tűnt fel.
16

 Ez így is volt, hiszen a vádesküdtszék 

ilyetén megjelenése – még ha lassan is, de – kiszorította az eljárásindítás egyéb formáit, 

főként az istenítéleteket.  

A következő fontos mérföldkő a Magna Charta időszakából származik, s egy egyházi 

rendelkezés jelenti a forrását. A IV. Lateráni Zsinat 1215-ben ugyanis úgy határozott, hogy a 

papság nem vezethet istenítéleti ceremóniákat. Tény, hogy a tiltás ellenére a fentebb 

hivatkozott irracionális eljárások még fel-felbukkantak, de aztán a különféle „próbák” helyett 

új ítélő módszert kellett létrehozni. Így alakult ki az a gyakorlat, hogy a kontinentális 
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országokban az egyházi bíráskodásra jellemző inkvizitórius rendszer hódított, míg Angliában 

egy másik út rajzolódott ki.
17

 

A XIII. századra büntető ügyekben is lassan felváltja az istenítéleti eljárásokat az 

esküdtszék. Egy darabig azonban a vádesküdtszék és az ítélő esküdtszék bizonyos értelemben 

még keveredik, összemosódik, és ugyanaz a testület dönt a vád és a bűnösség kérdésében, de 

mindinkább kibontakozik az a kép, ami olyannyira jellemző lesz az angolszász rendszerre: 

külön szerepe lesz a vád-és az ítélő esküdtszéknek. A szétválást elsősorban a vádlott 

esküdtekkel kapcsolatos elégedetlensége gyorsította fel, majd a teljes szétválásra 1352-ben 

került sor. Ekkor törvény mondta ki a vádlott azon jogát, hogy az ítéletet kimondó 

esküdtszékből kizárhatja a vádat kiáltó esküdteket. Ettől kezdve az ítélő esküdtszék (petty 

jury) tizenkét főből áll, s kezdetben még teljesen egybehangzó ítéletet kell kimondaniuk. A 

vádesküdtszékben (grand jury) huszonhárom fő van, s a vád megállapíthatóságához elég, ha a 

többség a vád szerint, annak megfelelően szavaz.
18

 

Hogyan jutott el az amerikai kontinensre az esküdtszék intézménye? A XVII. század 

első felében jelentek meg az első angol telepesek ezen a földön, s magukkal hozták a common 

law-örökséget, de nem lehetett remény a kolóniák egységes jogfejlődésére, mivel más és más 

vonásokkal bírtak az egyes területeken a gazdasági, kulturális, vallási feltételek. Azt is 

rögzíteni kell, hogy a kivándorlók között meglehetősen kevés jogász akadt, ez a tényező pedig 

majd magától értetődően eredményezi, hogy az igazságszolgáltatásnak nagyobb szüksége lesz 

laikusok részvételére az eljárásokban. A kolóniák kapcsán az is tapasztalható, hogy már a 

megalapításuktól fogva meglehetősen erős ellenálló szerepet öltöttek magukra, mely szerep 

elsősorban Anglia ellen irányult, másodsorban pedig az angliai társadalmi berendezkedéssel 

és jogrendszerrel kapcsolatos véleményüket tükrözte. Ezen attitűd lehetővé tette, hogy a 

kolóniák kivívják bizonyos szabadságjogok elsőbbségét a common law merev szabályaival 

szemben. Az eredményeket csak betetőzte az amerikai alkotmány megszületése, amely 

alapvető demokratikus jogként aposztrofálta az esküdtszéket. Az alkotmányos rendezés azért 

jelentett fordulópontot az esküdtszék fejlődésében, mert egyrészt az alkotmány hivatkozási 

alapot szolgáltatott a máig tartó, az esküdtek kiválasztására vonatkozó esküdtszéki 

fejlődéshez, másodszor pedig a modern alkotmányos rendelkezések éles ellentétbe kerültek az 

adott korszak közfelfogásával, amely feszültséget teremtett a legalitást szem előtt tartó bírák 

és az előítéletes laikus esküdtek között.
19

 

 

IV. Esküdtszéki formák és az esküdtszék tanácskozása 

 

Napjainkra jól körülhatároltan kialakult az esküdtszéki ítélkezés formája és rendje. Eszerint 

tehát három típusáról kell szót ejteni: a vádesküdtszékről, az ítélőesküdtszékről és a polgári 

ügyekben eljáró esküdtszékről.  

Főszabály szerint a vádesküdtszék (grand jury) hatáskörébe a főbenjáró vagy egyéb 

súlyos bűncselekmények tartoznak (ám vannak tagállamok, ahol még kisebb súlyú ügyek 

esetén is eljárhat) – már elnevezése is utal tehát arra, hogy nagyobb tárgyi súlyú esetekben 

járhat el. „Nagysága” azonban nemcsak ebben, hanem összetételében is megmutatkozik: 

minimum 16, maximum 23 tagból áll. Az esküdtek kiválasztása véletlenszerű eljárással 

történik, megbízatásuk pedig általában 18 hónapra (kivételes esetben 2 évre) szól. Ezen 

esküdtszék eljárása nem nyilvános (csak a vádképviselő által kijelölt személyek lehetnek 

jelen), s nincsen semmiféle formaság, amihez ragaszkodni kellene a tanácskozás során, 
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ugyanis egy laikus elnök vezényletével zajlik a folyamat. Feladatkörének sajátossága az, hogy 

elsősorban a nyomozóhatóságok iratanyagait tanulmányozza és mérlegeli a bizonyítékokat, de 

joga van további különböző vizsgálatok indítványozására is.
20

 

Az ítélőesküdtszék (petty jury) a sokak által ismert esküdtszék-típus, ugyanis 

összetételét tekintve 12 főből áll (bár a vonatkozó szabályok értelmében ennél alacsonyabb 

testületi létszámmal is eljárhat). Hatásköre büntetőügyekre (nyilvánvalóan a kisebb 

jelentőségű büntetőügyekben jár el) és polgári ügyekre terjed ki. Számos útja-módja van 

annak, hogy az érintett fél/felek eltekinthessenek az esküdtszéki közreműködéstől. Végezetül 

pedig említést kell tenni a polgári esküdtszékről, mely az amerikai alkotmány szerint 

„common law ügyekben” jár el. Zárójelben megjegyzendő, hogy mintegy negyedik típusként 

létezik a speciális esküdtszék (special juries) intézménye is, melynek az a rendeltetése, hogy 

bizonyos kiemelt fontosságú büntetőügyekben vagy polgári ügyekben olyan laikusok 

döntsenek a ténykérdésről, akik feltehetően nagyobb belátással bírnak az esetre nézve (pl. 

ilyen eset lehet, ha orvosi szakértelem szükséges – ekkor tehát orvosoknak kell helyet 

foglalniuk a testület soraiban).
21

 

Meglehetősen színes képet mutat a jogtörténet az esküdtek kiválasztásáról. Nézzünk is 

meg egy gyors „közelképet”. A szolgálatra behívható esküdtekről névsort készítettek, kb. 16-

20 név szerepelt ezeken a listákon. Igazán izgalmas kérdés, hogy miként is értelmezték 

korábban az esküdtképesség jelentését. Az esküdtek főleg az alábbi társadalmi rétegekből 

kerülhettek ki: köznemesek, egyéb lovagok, városi polgárok, szabad haszonbérlők, grófsági és 

megyei hivatalok becsületes tagjai – tulajdonképpen tehát a középosztályból származtak. 

Lényeges, hogy vagyoni cenzus is befolyásolta az esküdtté válás lehetőségét; V. Henrik óta 

tudható, hogy királyi jog volt a határérték megállapítása. A vagyoni viszonyok mellett persze 

további igen releváns kvalitásokkal kellett bírnia az esküdteknek: elsődleges elvárás volt 

velük szemben a becsületesség, vagyis nem lehetett esküdt az, akit törvényen kívül helyeztek, 

aki megtagadta a király felé tanúsítandó hűséget, vagy akit más bűntettért elítéltek. Súlyos 

kizáró szempont volt, ha már valaki egy ügyben korábban hamisan tanúzott.
22

 Az évszázadok 

során komoly reformok célozták meg az esküdtté válási folyamat átalakítását. Az egyik 

legjelentősebb vonatkozó törvény az 1825-ből származó Juries Act volt, mely az esküdtekkel 

szemben támasztott kvalifikációs követelményeken módosított. A vagyoni cenzus helyett 

annak volt meghatározó jelentősége, hogy az esküdtektől olyan állandó lakóhely létét 

követelték meg, amelynek becsértéke a tárgyévben elért bizonyos határt. Az életkorra a 

következő előírás volt irányadó: legyenek huszonegy és hatvan év közötti férfiak az esküdtek. 

Egy 1870-es törvény korlátozta az esküdtképességet olyan személyek vonatkozásában, akik 

infámis cselekményeket vagy igen súlyos bűncselekményeke követtek el.
23

 

Napjaink esküdtszéki tagjaira a következő rendelkezések irányadóak. Az esküdtté válás 

feltételeként szerepel (az Egyesült Államokban) az amerikai állampolgárság, a 18. életév 

betöltése és képesség az esküdti feladatok ellátására. Kiválasztásuk egy meglehetősen 

bonyolult folyamat eredményeképpen áll elő: az esküdtek lajstromozását a bíróságok végzik 

(az első szűrő tehát a fenti követelményeknek való megfelelés, ez alapján lehet bekerülni a 

lajstromba); fontos, hogy e lista tükörképe legyen a társadalom összetételének. Ebből a 

listából egy véletlenszerű eljárással egy szűkebb lista áll elő, amivel aztán feltöltik a 

választási urnát (ebben minimum 1000 név kap helyet). Az e listán szereplő személyekkel 
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kitöltetnek egy meglehetősen komplex kérdőívet – ez segít bizonyosságot szerezni az „esküdti 

képességekről”, ambíciókról. A válaszok alapján elkészítenek egy következő listát, amiből 

aztán sorsolás útján választják ki az aktuális, egyedi ügyekkel megbízott testületeket.
24

 

Nyilván mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy mi is történik a négy fal között, hogyan 

megy végbe az esküdték nem nyilvános tanácskozása? A pszichológia tudománya 

előszeretettel foglalkozik olyan kérdésekkel, mint hogy egy döntési kényszer előtt álló csoport 

miként működik; a kérdés az, hogy ezek a pszichológiai elgondolások mennyire 

alkalmazhatók az esküdtszékre?  

Két megoldás tekinthető bevettnek ezen események „modellezésére”. Az egyik, amikor 

is ún. árnyékesküdtszéket hoznak létre; a ténylegesen működő esküdtszékkel azonos 

összetételű csoport (egy „kvázi esküdtszék”) szintén végigüli a tárgyalást, úgy, hogy közben 

nem diskurálhatnak a „kvázi esküdtek” egymással, majd pedig – ahogyan az igazi testület 

tenné – egy elzárt helyiségbe vonulnak, hogy meghozzák döntésüket. A másik módszer az ún. 

szimulált esküdtszék; ez esetben felkérnek bizonyos személyeket, s megkérik őket: tegyenek 

úgy, mintha igazi tárgyaláson lennének. Hol van ezen módszereknek a problémája? Egyrészt 

ott, hogy az efféle vizsgálatokat előszeretettel egyetemistákon végzik – az ő attitűdjük 

merőben más tehát, mint a valódi esküdteknek. A legfőbb probléma viszont mindkét típusnál 

az, hogy az „utánzott esetek” egyáltalán nem úgy festenek, mint az esküdtszéki döntési 

szituáció: a kísérletben a döntésnek például eleve következménye sincs, ami óriási súllyal esik 

latba.
25

 

Tulajdonképpen azonban vannak értékelhető eredményei az efféle kutatásoknak. 

Először is, az e kutatásokat végző szakemberek kimutatták, hogy a 12 esküdt közül 

rendszerint három személy sokkal többször jut szóhoz, mint a többiek; az pedig, hogy ki lesz 

a „domináns esküdt” a testületben, viszonylag hamar kiderül. Az aktivitást befolyásolja a nem 

és a státus is; a férfiak többet beszélnek és a magas társadalmi pozíciót elfoglaló személyek 

szintén szívesebben és gyakrabban ragadják magukhoz a szót. Sőt, az ülésrend is hatással van 

a felszólalókra: aki az asztal végén vagy a közepén ül, sokkal többet beszél a tanácskozás 

alatt, mint a többi esküdt. A vizsgálatok segítségével továbbá kirajzolódott, hogy milyen 

szakaszokra osztható fel a tanácskozási folyamat: orientációs fázis (elnök megválasztása, 

feladatok konkretizálása, általános benyomásokról való nyilatkozás), nyílt konfliktus 

(ellentétes vélemények és érvek hangoztatása, ütköztetése), konfliktusmegoldó szakasz (a 

véleménykülönbségek tisztázása, kompromisszum kialakítása), lenyugvó fázis (a testületben 

helyreáll a „rend”, elcsitulnak az indulatok). Itt kell megemlíteni, hogy az ellentétes 

vélemények vajon milyen korrelációt mutatnak, milyen befolyásoló erők hatnak az esküdtek 

álláspontjára? Két ilyen tényezőt lehet kiemelni: létezik az ún. információs befolyás, amikor a 

csoportvélemény hatására az egyes esküdt saját véleménye módosuláson megy át, illetőleg a 

normatív befolyás jelenségét is megfigyelték a kutatók, melynek az az értelme, hogy a 

kisebbsége véleményt képviselők elfogadják a többségi álláspontot.
26

 

 

IV. Jogszociológiai nézőpontok az esküdtszékről 

 

IV. 1. Ellentétes álláspontok az esküdtszéki rendszerről 

Ha az esküdtszék létjogosultságával kapcsolatban szeretnénk állást foglalni, értelemszerűen 

két, élesen ellentétes vélemény jöhet szóba. Vannak kutatók és szerzők, akik örömmel 

üdvözlik ezen intézményt és az egyes jogrendszerek legnagyobb vívmányának tekintik, 
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mások pedig hibáinak, hiányosságainak kimutatására koncentrálnak. Jelen ponton egy-egy 

vonatkozó nézet bemutatása megy végbe.  

Az egyik álláspont Jerome Franktől, az amerikai jogi realizmus jeles képviselőjétől 

származik, aki Courts on Trial (1949) c. művében fejtette ki gondolatait az intézménnyel 

kapcsolatban. Előzetesen legyen elég annak megjegyzése, hogy a szerző meglehetősen 

kritikus szemmel tekint az esküdtszékre és ilyetén vizsgálja, van-e létjogosultsága az amerikai 

jogrendszerben.  

Frank a bírói szerepek értelmezésébe bevonja az esküdtszékkel kapcsolatos 

szerepfelfogásokat is. A naiv elmélet szerint az esküdtszéknek a feladata csupán a tények 

megállapítása, a jogszabályi kérdésekről való döntés megmarad a bíró hatáskörében. Létezik 

egy ennél jóval kifinomultabb nézet, mely szerint az esküdtszéknek nem csupán a 

ténymegállapítás képezi feladatát, hanem az is szükséges, hogy jogi érveléssel támassza alá a 

bíró által elmagyarázott jogszabályoknak az esküdtszék által megállapított tényekre való 

alkalmazását. Ez a nézőpont úgy állítja be az esküdtszéket, mint egy rendkívül ravasz 

intézményt, s feltételezi, hogy az esküdtek világosan értik, amit a bíró mond, sőt, arra is 

képesek, hogy meghamisítják a tényeket, hogy az általuk kívánatosnak tartott konklúziót 

kapják. A realista elmélet értelmében az esküdtek nem képesek figyelemmel lenni a bírói 

utasításokra, sőt, egyes esetekben meg sem kísérlik ezt. Frank szerint ez a nézőpont rávilágít 

arra, hogy mindenki tudja: az esküdtszéki határozat nem józan megfontolásokon, hanem a 

benyomások, vélemények cseréjén alapul. A döntési folyamatnak elvileg egy értelmes 

együttműködés eredményeképpen kellene létrejönnie, de a valóságban mégsem ez történik. A 

realista elmélet tehát arra kíván rámutatni, hogy az esküdtszék gyakran a jogszabályok 

figyelembe vétele nélkül dönt, s valójában nem koncentrál megfelelően a tényekre.
27

 Frank 

kifejti, hogy az esküdtszék gyakran annak alapján dönt, hogy szerinte milyennek is kellene 

lenni a törvénynek – ilyen formán tehát a „törvény” olyannyira változóvá válik, mint amilyen 

sokféle lehet a vele kapcsolatos vélemények tengere. Az esküdtek emiatt néha a nemzeti 

törvényhozás fölé helyezik magukat, mondhatni előáll az az állapot, hogy a szövetségi szintű 

törvények egyes tagállamokban érvényre jutnak, másokban viszont nem.  

Izgalmas kérdésként jelentkezik, hogy vajon milyen módszerekkel hoz döntést az 

esküdtszék? A megoldások ügytípusonként különböznek. Polgári pere esetén az esküdtek 

mindegyike felírja a megítélni kívánt összeget egy papírra, s ezen összegeket összeadva, majd 

átlagolva kapják meg a ténylegesen megítélhető összeget. Az is előfordul, hogy pénzfeldobás 

segítségével döntenek egyik vagy másik fél mellett. A harmadik módszer egy kicsit 

összetettebb az előbbieknél. Ezt olyan esetekben szokás bevetni, amikor két lehetséges 

tényállás mellett kell elkötelezni magukat. Ilyenkor tizenkét lapra felírják az egyik lehetséges 

konklúziót, újabb tizenkét papírra pedig a másik lehetséges kimenetelt (tehát összesen 

huszonnégy lapra van szükség). Ezeket egy kalapba teszik, majd minden esküdt kihúz egy 

lapot; amelyik megoldást többen húzzák ki, az lesz az esküdtszék végleges döntése. Frank 

felteszi a kérdést, hogy vajon miként reagálnak a bírók arra, ha kiderül, ilyen formákban 

hozzák meg az esküdtek a döntésüket? Ha még az esküdtszék feloszlatása előtt derül fény e 

metódusra, akkor a bíróság rendszerint megsemmisíti az ítéletet. A tapasztalat azonban az 

szokott lenni, hogy mindezekről csak a feloszlatás után szerez tudomást, s ilyenkor a bíróság 

már nem bolygatja az ügyet. Frank szerint jó lenne, ha lehullana a lepel ezen döntéshozatali 

módokról, mert akkor világossá válna minden bíró számára, hogy „milyen csontváz rejtőzik a 

szekrényben”.
28

 

A szerző fő kérdése az, hogy vajon az esküdteket kell-e hibáztatni a fent leírt állapotok 

miatt? Minden bizonnyal nem – s e nemleges válasz többféle indokkal megtámogatható. 
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Először is, az esküdtek sajnos sokszor nem értik meg, amit a bíró a jogszabályokról mond 

számukra. Teljesen abszurd dolog, hogy elvárjuk ezen átlagemberektől, hogy olyan tudásra 

tegyenek szert, amelyet a bírák is sok évi tanulás és tapasztalat révén szereztek meg. Hatalmas 

pénz-és időpazarlás, ha az energiákat arra pazarolja a bíró, hogy minél aprólékosabban 

elmagyarázza a jogszabályi összefoglalásokat a laikusok számára. Az esküdtek egész 

egyszerűen nem értik ezeket a kifejezéseket, emiatt nem is igazán alkalmaznak 

jogszabályokat a döntés során. Azt is látni kell, hogy a tényfeltárás során az esküdtek 

hatalmas akadályokba ütköznek. Ha a tárgyalás több napig tart, az esküdtek emlékezete elé 

igencsak nagy elvárásokat támaszt a bíró. Sőt, az a miliő is szokatlan az esküdtek számára, 

ahol a tényekről dönteniük kell. Talán mindenki számára könnyen belátható, hogy az 

esküdtszékre nagy nyomás nehezedik, ugyanis a külvilág elvárja tőlük, hogy minél rövidebb 

idő alatt hozzák meg a döntést – ez még tizenkét tapasztalt bíró számára is kihívás lehetne, 

nemhogy tizenkét laikus ember számára. Nemcsak Frank, hanem más szerzők is rámutatnak 

az „esküdtszék által alkotott jog” jelenvalóságára, ami persze nem jelenik meg sem 

precedensekben, sem törvénykönyvekben, de létező jelenségről van szó. Minden esküdtszék 

kialakítja a saját „jogát”, amiben kifejeződik a saját elképzelése, s nem pedig a tényleges 

jogszabályi tartalmak tükröződnek vissza benne. Frank tehát, ezeket figyelembe véve, az 

alábbi summázattal zárja gondolatait: „Elképzelni sem lehet az esküdtszéki tárgyalásnál 

alkalmasabb eszközt a bizonytalanság, a szeszélyesség, továbbá az egységesség hiányának, a 

szabályok figyelmen kívül hagyásának és az ítéletek kiszámíthatatlanságának biztosítására.”
29

 

A franki elemzéshez képest jóval barátságosabb képet fest Harry Kalven és Hans Zeisel 

szerzőpáros az 1966-ban napvilágot látott, The American Jury c. műben.
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 Ők sem tudják 

cáfolni Frank azon észrevételét, hogy az esküdtek néha bizony nem veszik figyelembe a 

jogszabályok rendelkezéseit és saját elképzeléseik szerint döntenek. Ők azonban úgy találják, 

hogy ez korántsem súlyos vétek: az esküdtszék mindig a társadalom aktuális erkölcsi 

állapotának a tükörképe, ezzel szemben a jogszabályok nem mindig tudják követni a világ 

változásait, így sokszor elavulttá válnak. Gondosan kimunkált vizsgálatuk segített kimutatni 

egy igen sokatmondó tényt: az esküdtszék ítélete és az ítélkező bíró ítélete között igen csekély 

eltérés tapasztalható (kb. 20% körüli az eltérés mértéke). Az alábbiakban sorra vesszük, hogy 

milyen konkrét pontokon véltek eltérést tapasztalni a törvények és az esküdtek jogérzéke 

között: 

- Szükséghelyzet: A jury hajlamos kitágítani a szükséghelyzet jelentéstartamát, 

olyannyira, hogy még azon esetekben is sokszor felmentették az érintett személyt, 

amikor a szakbíró egyértelműen elítélte volna. 

- Gondatlanság és kísérlet: Megfigyelhető, hogy az esküdtek gondatlanságból 

elkövetett bűncselekmény vagy kísérlet miatt nem szívesen hoznak marasztaló 

ítéletet.  

- Beszámíthatatlanság: Érdekes, hogy az esküdtszék elvileg dogmatikai 

tevékenységet is végez. Az amerikai jogban ugyanis nem volt ismert a 

„korlátozottan beszámítható” kategóriája, ennek megállapítása az esküdtszéki 

működéshez köthető. 

- Ittas állapotban elkövetett bűncselekmények: Annak ellenére, hogy az írott jog 

alapján az alkoholos befolyásoltság állapotában elkövetett bűncselekmény nem 

számít enyhítő körülménynek, az esküdtek ilyenkor is megpróbálnak a terheltre 

nézve kegyesebb döntést hozni. 
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- Az áldozat közrehatása: A jury szigorúbban ítél azon büntetőügyekben, melyeknél a 

bűncselekmény bekövetkeztében a sértettnek szerepe volt.
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A szerzőpáros érzékeltetni kívánta, hogy nem mutatható ki számottevő értetlenkedés az 

esküdtek részéről. Vizsgálatukkal alátámasztották a tényt, hogy igen csekély az eltérés az 

esküdtszéki és a bírói ítélet között; ha igaz lenne a Frank által hangoztatott gondolatmenet, 

akkor szerintük a jog nem értése odáig vezetne, hogy homlokegyenest másképpen döntene 

mind az esküdtek testülete, mind pedig az ítélkező bíró – kutatásuk azonban egyáltalán nem 

mutatott ki ilyesmit. Hozzátették a leírtakhoz, hogy bonyolultabb ügyek esetén növekszik az 

az idő, amennyit az esküdtek az ügy eldöntésére fordítanak – ez pedig jó jelként könyvelhető 

el.
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IV. 2. Az előítélet 

 

Sok kutatás foglalkozik azzal, hogy vajon mennyiben mutatható ki az előítéletek tükröződése 

az igazságszolgáltatás működésében; ezek a vizsgálatok természetesen többek között arra is 

kíváncsiak, hogy az esküdtekre és az általuk meghozandó döntésre miként hatnak a 

társadalomban uralkodó általánosítások. 

Mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy az USA-ban az esküdtek kiválasztása olyan 

eljárás szerint történik, amelynél elvárt, hogy az összetétel a társadalom értékváltozásait 

tükrözze, igazodjék az adott kor igazságossági követelményeihez, s így minden bizonnyal 

sikerül elérni egy pártatlan, elfogulatlan testület felállítását. Az amerikai jogszabályoknak 

köszönhetően meglehetősen határozott biztossággal kizárható, hogy egy ügyben zavaró 

előítélettel felruházott esküdtszék döntsön. De mit is értünk előítélet alatt? Tulajdonképpen 

egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely teljesen természetes része a hétköznapoknak, s 

valamiféle kedvező vagy (jelen ponton inkább) kedvezőtlen érzést, véleményt jelöl egy adott 

személy vagy dolog kapcsán, s lényege, hogy ez az érzés/vélemény nem tapasztalaton alapul. 

Az esküdtszék kapcsán az esetleges túláltalánosításoknak és etnikai előítéleteknek több 

szempontból van relevanciája. Az ügyvédek, ügyészek hajlamosak arra, hogy előítéleteiket 

„behozzák” az eljárásba, mely miatt bizonyos személyek kizárását kérik a juryből (például 

részvételüket hátrányosnak tekintik a vád vagy a védelem oldaláról). Mind a vád, mind a 

védelem számára fontos, hogy számukra „kedvezően elfogult” esküdtszék döntsön a 

tényekről.  

Érdekes tényező, hogy a laikusokkal szemben többször fogalmazódik meg a 

pártatlanság igénye; azt jelentené ez, hogy a szakbírói lét és tevékenység együtt jár az előítélet 

csökkenésével, esetleg teljes visszaszorításával? Többféle általánosítást ki lehet mutatni; van, 

aki szerint a kerek arcú, joviális emberek könnyebben hoznak felmentő ítéletet; mások szerint 

kerülni kell, hogy az esküdtek között beteges arcú személyek foglaljanak helyet; van olyan 

álláspont is, amely rámutat, hogy a munkanélküliek, a nyugdíjasok vagy éppen a segítségre 

szorulók kedvezőek a védelemnek, ellenben a tanárok és hivatalnokok, akik igen szigorúan 

ítélkeznek. A példákat sokáig lehetne sorolni, hiszen sokféle kutatás fogalmazott meg ilyen és 

hasonló, sztereotípiának tekinthető véleményeket. Ezek mellett jelen ponton inkább az tűnik 

hasznosabbnak, ha azon kutatásokra koncentrálunk, melyek arra kíváncsiak, hogy mely 

társadalmi csoportokat milyen ítélkezési szokások jellemeznek – így nem esünk az előítéletek 

szörnyű csapdájába. Ezen értékesebb vizsgálatok révén például kiderült, hogy a feketék 

szívesebben hoznak felmentő ítéletet, vagy hogy a nők bizonyos ügyeknél (nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények) sokkal szigorúbban ítélnek, mint a férfiak. Az ilyen eredményekre 

való koncentrálás helyett inkább azt szükséges tisztázni, hogy az általánosításokkal minden 
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esetben óvatosan kell báni, ugyanis nem képesek az ügyfajták összességére nézve értékelhető 

eredményt kimutatni. Az általánosítás nagyon könnyen másik végletbe csap át, a sztereotípia 

területére, mely torzító hatással lehet a döntés végkimenetelére.
33

 

  

Pődör Lea 

                                                           
33

 BADÓ ATTILA: A laikus bíráskodás,185-191. o.  


