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A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata
(Bencze Mátyás)

1. A vizsgálódások tárgyának meghatározása

1.1. A tételes jogtudományok és a jogszociológia megközelítése 

A  jogalkalmazás  szociológiai  megközelítésének  sajátosságai  akkor  bukkannak 
felszínre,  ha  összehasonlítjuk  azt  a  tételesjogi  tudományok  jogalkalmazás-
felfogásaival. Ez utóbbiak azt sugallják, hogy a jogalkalmazók döntéseit az adott  
jogterület előre rögzített jogszabályai, a vonatkozó felsőbírósági döntések, illetve 
az  ezek  mögött  húzódó jogdogmatikai  konstrukciók  határozzák meg.  Mindezek 
következtében a tételes jogtudományok szemlélete olyan jogalkalmazás-felfogást 
tükröz,  amelyet  a  jogalkalmazás  „matematikai  modelljének”  is  nevezhetünk.  A 
jogalkalmazó tevékenysége ugyanis ebben a felfogásban egy matematikai feladat 
megoldására hasonlít. Adott egy probléma (ahogyan egy matematikai feladvány),  
és a jogalkalmazónak annyi a dolga, hogy kiválassza az esetre illő jogot, majd egy 
logikai levezetés során „behelyettesítse” a jog absztrakt fogalmait az eset tényeinek 
helyére. Nem számít tehát, hogy milyen egyéb tényezők befolyásolták a feladatot 
megoldó  személy  gondolkodását.  Akármilyen  volt  közben  a  hangulata,  vagy 
akármilyen a világnézeti meggyőződése, értékválasztásai, az nem érinti a feladat  
megoldásának helyességét.

Ezt  a deduktív következtetési  formát  ismerjük „szillogisztikus” módszernek, 
ami a jogi következtetést szimpla logikai következtetésként fogja fel: a felső és az 
alsó tétel alapján levonja, dedukálja a konklúziót.  A jogi következtetés ebben a 
felfogásban nem jogi döntéshozatal, azaz valakinek (pl. a bírónak) a döntése arról, 
hogy  mi  legyen,  hanem demonstráció,  annak  bemutatása,  levezetése,  hogy  mi 
következik a premisszákból.  A klasszikus kétértékű logika alapján tehát  a felső 
tétel (általános jogtétel) és az alsó tétel (konkrét jogeset) egymáshoz rendeléséből 
konklúzióként  következik  az  ítélet,  a  jogkövetkezmény  megállapítása,  ami  ily 
módon  minden  esetben  racionálissá,  kiszámíthatóvá  és  mindenféle  önkénytől 
mentessé  teszi  a  bíróság  tevékenységét.  A  számítástechnika  területéről  vett 
példával olyan ez, mintha a jogalkotó „programozóként” megírná a „programot” (a 
jogszabályt), amelyet a számítógép (a bíró) pusztán csak végrehajt (jogalkalmazás).  
A valóságban azonban nem így történik a jogalkalmazás, és érezzük is talán, hogy 
nem is lenne helyes, ha így történne. Ekkor ugyanis nem lehetnének viták, nem 
lenne  helye  a  meggyőzésnek,  ahogyan  egy matematikai  tétel  levezetése  esetén 
sincs helye.

Ha  közelebbről  megvizsgáljuk  a  jogi  döntéshozatal  folyamatában  a 
szillogizmus egyes elemeit, akkor kiderül, hogy valójában minden eleme magában 
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foglalja  az  értelmezés  és  döntés  szükségességét,  de  további  sajátosságokkal  is 
rendelkeznek.  Valójában  például  nem  is  maga  a  norma  áll  rendelkezésünkre,  
hanem csupán a normaszöveg, amelynek jelentését fel kel tárnunk. Az alsó tétel,  
azaz a konkrét tényállás sem áll rendelkezésünkre a maga teljességében és igaz-
hamis  voltában,  hanem  a  jogalkalmazónak  kell  eldöntenie,  hogy  a  múltbeli 
események feltárásakor mely állítások tartalmát fogadja el tényként, és melyekét 
nem.  Másrészt  a  bíró  nem arra  törekszik,  hogy  a  múltbeli  eseményeket  teljes 
mértékben és a lehető legnagyobb pontossággal rekonstruálja, csupán annak jogilag 
releváns  részeit  „válogatja  ki”,  ami  ugyancsak  döntés  kérdése.  Végül  pedig  a 
konklúzió levonása,  a  jogkövetkezmények  megállapítása is  döntés kérdése,  hisz 
nem csak  a  norma  értelmezése  és  a  tényállás  megállapítása  történik  egymásra 
tekintettel, hanem mindkettő a lehetséges jogkövetkezmények függvénye is. A bíró 
ugyanis  elsősorban  a  helyes  döntés  kialakítására  törekszik,  ami  befolyásolja  a 
norma értelmezését, a tényállás megállapítását és a cselekvés minősítését. Vannak 
továbbá olyan mozzanatai is a jogalkalmazásnak, amikor maga a norma írja elő a 
döntés  szükségességét,  például  amikor  a  bíróra  bízza,  hogy  az  egytől  öt  évig 
terjedő büntetési tétel esetén pontosan milyen időtartamú szabadságvesztést szab 
ki. A legjobban azonban mégiscsak az a tény bizonyítja a döntés létjogosultságát a 
jogalkalmazási folyamatban, hogy a bíró az ítéletét indokolni köteles, míg erről egy 
matematikai vagy logikai levezetés esetén nincs szó. Összességében tehát a logikai  
modell  szükséges,  de  nem  elégséges  a  jogi  folyamatok  és  a  jogalkalmazás 
megértéséhez,  mivel  nem tud  mit  kezdeni  azzal  a  ténnyel,  hogy  igen  jelentős 
számban  születnek  olyan  jogi  döntések,  amelyek  nem  vezethetőek  le  teljes 
egészükben a jog „hivatalos” forrásaiból, illetve azzal, hogy ugyanazon jogforrások 
alapján eltérő döntések születhetnek 

Valószínűleg sokan hallottak már a személyiségi vizsgálatokhoz a pszichológia 
által kifejlesztett ún. Rorschach-tesztről. Ennek során a vizsgált személynek több 
olyan képet mutatnak, amelyek első ránézésre egy egyszerű tintapaca felnagyított 
változatának látszanak.  A pácienst  megkérik  arra,  hogy mondja  meg,  mit  lát  a 
képen,  mit  néz  ki  belőle.  Ilyenkor  az  alanynak  az  a  feladata,  hogy valamilyen 
értelmes  képet  „hámozzon  ki”  a  foltból.  A  módszer  értelme  a  pszichológusok 
szerint abban áll, hogy ilyenkor – mivel a képek szándékosan úgy készülnek, hogy 
azok távol álljanak bármilyen könnyen azonosítható ábrától, figurától – az ember  
tudatalattija adja azt az „ihletet”, amelynek segítségével „kiegészíti” azt valamilyen  
értelmet hordozó alakzattá. Így a válaszokból lehet arra következtetni, hogy milyen  
az illető lelkivilága, milyen kérdések foglalkoztatják, milyen hajlamai vannak stb.

Mennyiben  visz  minket  közelebb  a  pszichológia  példája  a  jogalkalmazás 
szociológiai megfigyelésének jelentőségéhez? A válasz abban a belátásban rejlik, 
mely szerint a jogalkalmazás – ahogyan a kép felismerése a tesztben – maga is  
egyfajta  döntési  folyamat.  E  döntést  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben 
meghatározzák a jog formalizált (jogszabályok, korábbi bírói döntések) vagy más 
módon  rögzült  részei  (ezek  a  szakmai  tudás  részét  képező  jogi  fogalmak,  
értelmezési  módszerek stb.).  Azonban, ahogyan a Rorschach teszt  esetében sem 
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determinálja a „paca” alakja a látott képet,  úgy a jog előbb említett elemei sem 
mindig  magyarázzák  önmagukban  a  meghozott  jogalkalmazói  döntést.  Ennek 
kétféle oka is lehet:

1. A rögzített jogot nem lehet arra alkalmassá tenni, hogy minden a jövőben 
felmerülő eset egyértelmű megoldása világosan kiolvasható legyen belőle. Egy-egy 
eset a tényállási elemek gyakorlatilag végtelen számú kombinációjából épülhet fel. 
Van tehát egy „üres tér”, amelyik a létező joganyag és a konkrét eset között terül 
el, és ezt a teret a jogalkalmazónak kell kitöltenie. Ennek a helyzetnek az egyik  
alesete, amikor a jogalkotó szándékosan hagyja meg a jogalkalmazó mérlegelési  
szabadságát.

2. Előfordulhat, mint ahogyan elő is szokott fordulni, hogy az eset megoldása 
egyértelműen levezethető a jog rögzített forrásaiból (pl. magából a törvényből), ám 
a jogalkalmazó mégis  olyan  döntést  hoz,  amelyik  nem illeszkedik az elfogadott 
mintához.  Az  eltérés  lehet  tudatos,  amikor  olyan  szempontot  vesz  figyelembe, 
amelyet a joganyag nem tartalmaz (pl. igazságosság, célszerűség, gazdaságosság, 
stb.), illetve lehet nem tudatos, például valamilyen „hiba” eredménye vagy korábbi 
megoldások puszta másolása.

Látható tehát, hogy mindkét esetben van olyan mozzanata a döntésnek, amelyik 
nem olvasható ki  egyértelműen a rögzített  jogból.  A jogalkalmazásnak ezeket  a 
„rejtett” dimenzióit kell felderítenünk ahhoz, hogy a jog működésének a rögzített  
jogon kívüli összetevőit megismerhessük (ahogyan a Rorschach teszt is a páciens 
lelkivilágát rejtve meghatározó tudatalatti tényezőket keresi).

A jogalkalmazás szociológiai  értelemben tehát nem puszta levezetés, hanem 
egy speciális  döntési  folyamat.  Ennek lényege,  hogy meghatározott  objektív  és 
szubjektív  körülmények  fennállása  mellett  kell  alternatívák között  választania  a 
jogalkalmazónak,  amely  választásnak  a  külvilág  felé  megnyilvánuló 
következményei lesznek. A jogalkalmazás során is döntési helyzet keletkezik akár 
bírósági,  akár  más  jogalkalmazó  szervek  eljárásáról  beszélünk.  Dönteni  kell  a 
felperes igényének jogosságáról, a vádlott bűnösségéről, vagy arról, hogy adunk-e 
valakinek építési engedélyt.

A döntési szituáció objektív körülményeit egyrészt a minket körülvevő fizikai-
biológiai, illetve szociális környezet (társas kapcsolataink) képezik, másrészt pedig 
azok  a  fogalmak,  kategóriák,  normák,  értékek,  elvek,  amelyeknek  fizikai 
megjelenési  formájuk  nincsen,  de  az  egyéni  szubjektumhoz  képest  szintén 
elkülönült  létezőnek  tekinthetőek  (az  objektivitásnak  ezt  a  válfaját  nevezzük 
interszubjektivitásnak).

Ez  utóbbiak  azért  minősülnek  objektív  feltételnek,  mert  cselekvéseinkre 
anélkül  gyakorolnak befolyást,  hogy saját  pszichikumunkból  erednének.  Ha egy 
jogszabály szolgáltat cselekvési indokot számomra, akkor világos mindenki előtt, 
hogy a jogszabály már azt megelőzően, és attól függetlenül létezett rajtam kívül, 
hogy egyáltalán  tudomást  szereztem róla.  Természetesen  e  jelenségeknek az  is 
sajátossága,  hogy  létezésük  fokozati  kérdés.  Ha  például  egy  normát  egy  adott 
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társadalomban kevés ember ismer, akkor az „kevésbé létezik”, mintha mindenki  
tisztában lenne ezen előírással.

Ha  a  döntéshozatal  objektív  feltételeit  ilyen  módon  határoztuk  meg,  akkor 
szubjektív feltételeinek pszichikai  világunk jellemzői  tekinthetőek (hangulatunk, 
gondolataink,  érzelmeink,  emlékeink,  stb.),  azok  a  vonások  tehát,  amelyek 
személyiségünket alkotják. 

A jogalkalmazást az a sajátosság különbözteti meg más döntési folyamatoktól, 
hogy a jog igyekszik előre meghatározni, hogy a döntés során milyen indokokat 
lehet  figyelembe  venni.  Így  a  jogi  döntésekben  kiemelt  helye  van  a 
jogszabályoknak,  a  különféle  érvelési,  értelmezési,  következtetési  technikáknak, 
illetve  bizonyos  alapelveknek,  értékeknek.  A  modern,  nyugati  társadalmakban 
alapvető  elvárás  a  jogalkalmazókkal  szemben,  hogy  döntésük  során  a  lehető 
legnagyobb  mértékben  támaszkodjanak  ezekre,  de  a  jogszociológiai  kutatások 
éppen arra kíváncsiak, hogy mi van ezeken a rögzített kereteken túl.18

1.2. A jogelmélet és a jogszociológia megközelítése

Ugyanakkor  nem  csupán  a  jogszociológia  lép  túl  a  tételes  jogtudományok 
szemléleti  keretein.  A (jogászi)  jogelméletnek  is  az  egyik  kiemelt  vizsgálódási 
területe,  hogy  melyek  a  jogi  döntés  meghozatalának  a  jogszabályokon,  a 
jogdogmatikán kívüli összetevői. A következőkben tehát azt kell megvilágítanunk, 
hogy e két diszciplína milyen irányban folytatja a vizsgálódásait. 

Visszautalva az első fejezetben írottakra, azt mondhatjuk, hogy a jogelmélet a 
jogi gyakorlat racionális oldalát teszi a kutatás tárgyává, tehát a joggal összefüggő, 
a  jog  nevében  végzett  cselekvések  azon  része  érdekli,  amelyik  a  racionálisan 
cselekvő  emberek  nyilvánossága  előtt  igazolható. Ebből  a  jogalkalmazás 
vizsgálatára nézve az következik, hogy a jogelmélet azokat a mozzanatokat keresi, 
amelyek  mások  előtt  igazolhatóvá  teszik  a  jogalkalmazói  gyakorlatot.  Az  a 
körülmény, hogy a bírói döntéseknek igazolhatóaknak kell lenniük, azért, hogy az 
érintettek  elfogadják  azt,  nem csupán azt  jelenti,  hogy a  jogszabályoknak  és  a 
jogászi  közvélemény  által  elfogadott  más  jelölési  mintáknak  kell  megfelelnie, 
hanem azt is, hogy ezek mellett tekintettel kell lenni arra, hogy milyen értékek és 
elvek igazolhatják a bírói gyakorlatot. A bírói gyakorlat legitimitását ugyanis nem 
csupán az adja, hogy megfelelő módon alkalmazza a jogszabályokat, hanem az is,  
hogy  összhangban  van  az  adott  társadalom  többsége  által  elfogadott  igazolási 
feltételekkel.

A  Magyar  Köztársaságban,  mint  alkotmányos  demokráciában  például  az 
igazságszolgáltatást  akkor  tekintik  legitimnek,  ha  a  tárgyalások  nyilvánosak,  a 
felek  esélyegyenlősége  biztosított,  a  bírák  pártatlanok,  semlegesek,  szakszerűen 

18 Ez utóbbiakat nevezi Bodenheimer – a jog formális forrásaival szembeállítva – a jog nem 
formális forrásainak. Ismertetésére és korrekciójára lásd Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és  
államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 39. o.
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ítélkeznek,  betartják  a  jogszabályokat,  illetve  a  jogszabályok  által  teljesen  nem 
rendezett  kérdésekben  más  jogi  iránymutatás  híján  az  igazságosság  és  a 
méltányosság  mércéihez  fordulnak.  Az  ilyen  igazoló  elvek  feltárására  és 
egymáshoz,  valamint  más  elvekhez  való  viszonyuk  meghatározása  tehát  a 
jogelmélet feladata. Ha a követett gyakorlat nem felel meg ezeknek, akkor előbb-
utóbb  komoly  problémák  jelentkezhetnek  a  jogalkalmazás  legitimitását  illetően 
(persze a helyzet nem ennyire egyszerű, egy tartós és következetes jogalkalmazói  
gyakorlat  képes  megváltoztatni  a  társadalom  tagjainak  a  vélekedését  bizonyos 
kérdésekben).

A  jogszociológia  érdeklődése  összefügg  a  jogelméleti  vizsgálódások  által 
felvetett  szempontokkal,  kimondva  vagy  kimondatlanul  épít  is  azokra,  de  más 
oldalról közelíti meg a gyakorlat által felvetett kérdéseket. Az összefüggés egyrészt 
a jogalkalmazást igazoló elvek természete miatt áll fenn. Ezek az elvek ugyanis sok 
esetben  ütközhetnek  egymással,  és  ilyenkor  valamilyen,  a  jogon  kívüli  –  a 
nyilvánosság  számára  már  nem  hozzáférhető –  motiváció  vagy  tényező  fogja 
meghatározni,  hogy az  adott  ügyben  a  jogalkalmazó  melyik  elv  érvényesítését 
preferálja.  Ilyen  dilemma  merülhet  fel  abban az  esetben,  amikor  valakit  egy rá 
nézve igazságtalan jogszabály alapján kellene a bírónak súlyos büntetésre ítélne. 
Ebben a  helyzetben  a  bírónak döntenie  kell,  hogy a  jogbiztonság eszményéhez 
ragaszkodik  jobban,  és  a  törvény  teljes  szigorát  érvényesíti,  vagy  megpróbál  
valamilyen úton-módon az igazságosságnak megfelelő döntést hozni. Az eredmény 
mindkét esetben igazolható lesz, de a bíró valami alapján választ a két lehetőség 
közül.  A jogalkalmazás teljes magyarázatához tehát  nélkülözhetetlen a döntések 
jogszociológiai vizsgálata. 

Másfelől  a  jogalkalmazás  legitimitását  biztosító  elvek  fontossága  miatt  van 
szükség arra, hogy követésüket, illetve érvényesülésüket szociológiai eszközökkel 
is figyelemmel kísérjük. A szociológiai kutatások ugyanis alkalmasak arra, hogy 
egy  adott  jogrendszeren  belül  kimutassák,  mennyire  felel  meg  a  gyakorlat 
működése a rá vonatkozó igazoló elveknek, és amennyiben ezektől eltér, akkor azt 
milyen tényezők okozhatják. Ez a fajta vizsgálódás azért igényli ezt a módszert,  
mert a határozatok indokolása a döntést akkor is az igazoló elvekkel összhangban 
állónak tünteti fel, amikor valójában nem ez a helyzet. Ilyenkor egy szociológiai 
kutatás képes azt feltárni, hogy a létező gyakorlat mennyiben szolgálja valójában 
ezen  elvek  megvalósulását.  (Erre  példával  e  jegyzet  „A  jogi  alapelvek 
érvényesülésének szociológiai feltételei” című fejezete szolgál.)

Harmadrészt kutathatja azt is a jogszociológia, hogy a jogalkalmazás milyen 
kapcsolatban  áll  a  társadalom  többi  szegmensével,  kik  azok  akik  keresik 
ennek  fórumait  és  kik  azok  akik  kerülik,  vagy  milyen  hatást  gyakorol  a 
modern jogalkalmazás hagyományos életformákra. Ezekkel a problémákkal – 
mivel  nem  magával  a  jogalkalmazási  folyamat  sajátosságaival  függenek 
össze  –  „A  professzionális  jogalkalmazás  alternatívái”  című  fejezetben 
foglalkozunk majd.
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A fenti fejtegetések alapján a jogalkalmazói döntéseket meghatározó tényezőket, és 
azok vizsgálati módjait a következőképpen csoportosíthatjuk:

objektív tényezők szubjektív  
tényezők

a nyilvánosság előtti igazolást 
szolgáló indokok

a döntés 
nyilvánosságra nem 

kerülő okai

a döntés 
nyilvánosságra 

nem kerülő 
okai

Jogszabály, 
korábbi bírói 

döntések, 
értelmezési 
technikák, 
szakmai 

szabályok stb.

igazoló elvek, 
értékek 

(igazságosság, 
jogbiztonság, 
szakszerűség 

stb.)

a bíró fizikai, 
biológiai, szociális 
környezete (társas 

kapcsolatok, 
társadalmi háttér, 

politikai, kulturális 
viszonyok)

a döntés 
pszichológiai 

okai (emlékek, 
viszony a 
különböző 

értékekhez, a 
többi emberhez, 

személyiségi 
vonások, 
hangulat, 

érzelmek stb.)
elsősorban a 

tételes 
jogtudományok 

vizsgálódásainak 
a tárgyai

elsősorban a 
jogelméletei 

vizsgálódások 
tárgyai

elsősorban a 
jogszociológiai 

vizsgálódások tárgyai

a jogalkalmazás 
szociológiai és 
pszichológiai 
vizsgálatának 

tárgyát 
képezhetik

1.3. Bírói és közigazgatási jogalkalmazás

Az eddigiekben általában beszéltünk a  jogalkalmazásról,  ugyanakkor  korántsem 
homogén  jelenségről  van  szó.  Ha  csupán  a  hivatalos  szervek  által  végzett 
jogalkalmazói  munkát  vesszük  alapul  (és  nem  beszélünk  az  önkéntes 
jogkövetésről), akkor is két típus különböztethető meg: a közigazgatási és a bírói 
típusú  jogalkalmazás.  A  két  jogalkalmazói  fórumrendszer  szervezetileg  is 
elkülönül  egymástól  (a  közigazgatás  a  végrehajtó hatalom része,  míg  a  bíróság 
önálló hatalmi ág), másrészt pedig egy bizonyos fokú hierarchikus viszony is van a 
két szervezet között. A modern jogrendszerekben ugyanis – így Magyarországon is 
– létezik a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatának rendszere, melynek 
révén a bíróság a közigazgatási apparátus aktusainak jelentős részét kontrollálni 
tudja. 

A következőkben az elemzések során elsősorban a bírói típusú jogalkalmazást 
tartjuk szem előtt. Ezt egyik oldalról a bíróságok fontossága és a jogrendszerben 
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betöltött  szerepe  indokolja.  Amint  fentebb  említettük,  a  közigazgatási  ügyek 
jelentős  részében  is  a  bíróság  mond(hat)ja  ki  a  végső  szót,  így  ez  a  szerv 
kulcsszerepet játszik annak meghatározásában, hogy a jog által lefedett cselekvési 
területeken  mi  lesz  a  követendő  magatartás.  A  másik  oldalon  egy  prózai  ok 
található,  nevezetesen  az,  hogy  szociológiai  jellegű  felmérések  és  elemzések 
elsősorban a bíróságok működésével kapcsolatban állnak rendelkezésünkre.

Annyit  azonban  empirikus  felmérések  nélkül  is  megállapíthatunk,  hogy  a 
közigazgatási  jogalkalmazásban  nagyobb  szerepe  van  a  hierarchikus 
viszonyoknak. Amíg a bírák az ítélkezési munkájuk terén nem utasíthatóak, 
tehát  önállóan,  a  saját  legjobb  belátásuk  szerint  hozhatják  a  döntéseiket, 
addig a közigazgatásban jellemző a hivatali felettes utasítási joga. Mindez azt 
jelenti,  hogy  ez  utóbbi  esetében  a  döntés  kialakításában  fontos  szerepet 
játszanak  a  szervezeten  belüli  személyközi  (erő)viszonyok,  illetve  a 
szervezeten belül kialakult gyakorlat.

3. A bírói döntéseket befolyásoló nem nyilvános tényezők

Az alábbiakban tehát  azokkal a bírói döntést befolyásoló okokkal foglalkozunk, 
amelyek az ítélet indokolásában nem kapnak helyet. Ezek közül a nagyobb teret a 
bírót  körülvevő  társadalmi  környezetből  érkező  impulzusok  bemutatásának 
szenteljük  (objektív  tényezők),  mivel  ezek  befolyásolják  a  legintenzívebben  a 
döntéshozatali  folyamatot.  Természetesen e  tényezők nem közvetlenül  hatnak a 
jogalkalmazóra,  hanem  a  pszichikumán  keresztül,  de  mégis  határozottan 
megkülönböztethetőek a döntést befolyásoló szubjektív tényezőktől, amelyek csak 
az adott bíróra jellemzőek.

2.1. Objektív tényezők

2.1.1. A bírák társadalmi helyzete

Ha a bírák társadalmi  helyzetét  kezdjük vizsgálni,  akkor az egyik  legfontosabb 
szempont az lehet, hogy az adott bíró milyen társadalmi környezetből érkezett a 
pályára. Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a bírói döntést teljes mértékben  
determinálja a bíró társadalmi pozíciója, azonban ennek hatása sem zárható ki. 

Ilyen szempontból fontos lehet az, hogy anyagi helyzet, és a kulturális tőkével 
való ellátottság milyen szintjét képviselik a bírák, illetve bírói karon belül milyen a 
megoszlás aránya. Egy angliai elemzés szerint például az ottani bírók 1/4-e a „felső 
tízezer” köreiből érkezett, több mint 50%-uk felső-középosztálybeli származással 
bír, és csupán a fennmaradó részük született alsó-középosztálybeli  vagy munkás 
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családban, és az elemzés további része erre az arányra is tekintettel vizsgálja a bírói 
ítéletek  szellemiségét.19 Fontos  lehet  az  is,  hogy  a  bíró  kar  tagjai  milyen 
középiskolákban, illetve egyetemeken végeztek. Főként azokban az országokban 
lehet beszédes az az adat, ahol tradicionálisan jól megkülönböztethetőek az elit és a 
„közönséges” iskolák. 

További  felmérések  vonatkozhatnak  arra,  hogy  milyen  a  bírák  életkori 
megoszlása,  a nemek aránya,  illetve az, hogy egy adott  társadalomban meglévő 
etnikai  kisebbségek  tagjai  mennyire  képviseltetik  magukat  a  testületekben.  Az 
Amerikai Egyesült Államokban például minden szövetségi bíróról számon tartják a 
nemét,  rasszát  és  etnikai  hovatartozását,  továbbá  azt,  hogy  melyik  egyetemen 
végzett,  így  ott  bőséges  mennyiségű  adat  áll  rendelkezésre  a  szociológiai 
elemzésekhez.20 Ezekre az adatokra támaszkodva fejtette ki a feminista jogelmélet 
azt a kritikáját, amely szerint a bírói gyakorlat (és így az egész jogrendszer is) a  
fehér, középosztálybeli férfiak értékfelfogását és szemléletét tükrözi, amely súlyos 
hátrányt jelent a nők számára.21

Ezt  a  különbséget  jól  érzékeltetheti  az  erőszakos  nemi  bűncselekmények 
megítélésében tapasztalható eltérés. A múlt század elején a túlnyomó részben 
férfiakból  álló  bíróságok  alakították  ki  például  a  feministák  által  sokat 
támadott  „végsőkig  történő  ellenállás”  követelményét  (utmost  resistance 
standard),  mely szerint csak akkor tekinthető megvalósultnak az erőszakos 
közösülés,  ha  az  áldozat  megkísérel  a  végsőkig  ellenállni,  amennyire 
emberileg  egyáltalán  lehetséges.  Tehát  nem  elegendő  az,  ha  a  sértett 
tiltakozik és menekülni próbál, a bíróságok szerint a szokásos férfi-nő közti 
fizikai  különbség  esetén  a  nő  gyakorlatilag  hozzáférhetetlenné  tudja  tenni 
magát.  Ennek következtében  tehát  látható  sérüléseknek  kell  igazolnia  azt, 
hogy a  nő  megpróbált  a  végsőkig  ellenállni.  A feminista  kritika  lényege, 
hogy  a  férfi  döntéshozók  teljesen  figyelmen  kívül  hagyták  a  női  nem 
fiziológiai-pszichikai  sajátosságait,  a  bíróság  így  olyan  cselekvést  vár  el 
tőlük, melyre egyáltalán nincsenek felkészülve – tulajdonképpen férfi-típusú 
ellenállást. A komoly fizikai sérülés kockázatát is vállalniuk kell, különben 
nem minősül erőszakosnak, tehát bűncselekménynek az aktus.22 

Magyarországon a rendszerváltás óta nem készült felmérés arról, hogy a bírói kar  
tagjai milyen társadalmi csoportokból rekrutálódtak. Ha a magyar bírák társadalmi 
hátterét  vonjuk  vizsgálódási  körünkbe,  akkor  éppen  ezért  kevés  forrás  áll  a 
rendelkezésünkre. 

Talán  az  empirikus  vizsgálatok  hiányának  is  tulajdonítható,  hogy  a  bírák 
politikai  nézeteit  illetően  két,  egymással  élesen  szembenálló  álláspont  is 
megfogalmazódott.  Pokol  Béla  azt  írja,  hogy  a  magyar  bírói  kar  többsége 

19 Lásd: J. A. G. Griffith: The politics of the Judiciary. Fontana Press, London, 1997. 18-20. 
o.
20 Lásd http://www.fjc.gov/public/home.nsf/hisj
21 Catherine MacKinnon: Feminizmus, marxizmus, módszer és az állam: Úton a feminista 
jogelmélet felé. (Ford.: Péter Orsolya) In: Mai angol-amerikai jogelméleti... 146. o.
22 Részletesen lásd Bencze Mátyás: A szexuális erőszak és a jog. In: Vulgo, 2005/3. 80-101. 
o.
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szociálliberális  beállítódású,23 míg  Tamás  Gáspár  Miklós  szerint  a  bírák 
jelentős része szélsőségesen jobboldali nézeteket vall.24

Egy 2010-ben lefolytatott  empirikus kutatás során megpróbáltuk feltérképezni  a 
magyar  bírák világnézeti  megoszlását  az ítélkezés szempontjából  fontos értékek 
tekintetében. Két kérdést tettünk fel a felmérésben résztvevő büntetőbíráknak. Az 
egyik, közvetlenebb kérdés úgy hangzott, hogy szerintük a társadalmi rend, vagy az 
egyéni szabadság biztosítása az alapvetőbb célja a büntetőeljárásnak. A válaszadó 
bírák pontosan fele az előbbit tartotta fontosabbnak, ami egy rendpárti-konzervatív 
felfogáshoz áll közelebb, míg a másik felük az utóbbit, ami liberálisabb felfogásra  
utal (1. számú diagram). 

1. számú diagram. A társadalmi rendet és az egyéni szabadságot preferáló bírák aránya.

Más arányt  kaptunk azonban akkor, amikor a kérdést indirekt módon tettük fel. 
Arra  voltunk  kíváncsiak,  hogy  menyire  vallanak  konzervatív-tekintélyelvű 
felfogást a bírák egy konkrét tényállással kapcsolatban. A „vérfertőzés” jelenleg 
hatályos szabályozása annak ellenére bünteti  a vér szerinti  közeli  hozzátartozók 
közötti  szexuális  kapcsolatot,  hogy  ebben  az  esetben  felnőttek,  kölcsönös 
beleegyezésen alapuló cselekvéséről  van szó,  amely másnak kárt,  sérelmet  nem 
okoz. Azt kérdeztük, hogy helyesnek tartja-e ennek a tényállásnak a megtartását, 
vagy  ki  kellene  kerülnie  a  büntetendő  cselekmények  közül.  Egy  liberálisabb 
felfogás hívei szerint e magatartás nem igényel büntetőjogi szankcionálást, míg a 
hagyományos  konzervatív  álláspont  az,  hogy a  közerkölcsbe  ütközés  elégséges 
23 Pokol Béla: A bírói hatalom. Századvég Kiadó, Budapest, 2003. 46. o.
24 http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=74888&archiv=1&next=20
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indok a kriminalizációhoz. Az eredmény az lett, hogy a bírák túlnyomó többsége 
helyesnek  tartotta  a  büntetőjogi  fenyegetés  fenntartását,  ami  konzervatív 
beállítódásra utal (2. számú diagram). Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt az 
eredményt a jogászoknak a jogszabályok iránti „természetes” lojalitásával is lehet 
magyarázni a politikai konzervativizmus mellett.

2. számú diagram. A bírák álláspontja a vérfertőzés kriminalizációjával kapcsolatban.

Megbízható  adataink  azzal  kapcsolatban  vannak  a  magyar  bírói  kar 
vonatkozásában, hogy milyen az életkori eloszlás. Ez azt mutatja, hogy 2010-ben 
az ügyek túlnyomó többségét tárgyaló helyi bírósági bírák majdnem fele (47,2%-a) 
viszonylag  fiatal,  10  évnél  kevesebb  szakmai  tapasztalattal  rendelkezik.25 Ez  a 
fontos  adat  részben  magyarázhatja  például  a  magyar  büntető  bírói  gyakorlat 
„ügyészbarát” voltát. Egy fiatal, kevés tapasztalattal rendelkező bíró nyilvánvalóan 
jobban hallgat az ügyészre és inkább tiszteletben tartja a vádban megfogalmazott  
tényállást,  minthogy  kitegye  magát  a  hibázás  veszélyének.  A  bírói  kötelező 
nyugdíjkorhatár 70 éves korról 62 éves korra történő leszállítása 2012. január 1.  
napjától  minden  valószínűség  szerint  jelentősen  növelni  fogja  a  fiatal,  kevés 
tapasztalattal rendelkező bírák arányát,  annak minden negatív következményével  
együtt.26 

25 Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Elnökének tájékoztatója a bíróságok általános  
helyzetéről  és  az  Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács  tevékenységéről. 
http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=OIT_ParlamentiTajekoztatok , 36. o.
26 Hivatalos források szerint ez az intézkedés összesen 276 bírót érintett a közel 3000 fős  
bírói karból. http://www.mabie.hu/node/1147
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A másik rendelkezésünkre álló empirikus adat, amelyik a bírói kar összetételét  
jellemzi,  a nemek arányára  vonatkozik.  A rendszerváltás előtt  a  pálya  egyik  fő 
problémájának  azt  tartották,  hogy  elnőiesedett.  A  90-es  évektől  ez  a  helyzet 
valamelyest  változott,  de  jelenleg  is  megfigyelhető  a  pályán  a  női  nem 
dominanciája.  A helyi  és a megyei  bíróságokon dolgozó bírák majdnem 70%-a 
nő.27 Ez az arány azért érdekes, mert – amint a fenti példából is kitűnt – lényeges 
különbségek  lehetnek  egy  férfi  és  egy  nő  szemléletmódja  között  az  esetek 
megítélésében is.

A  bírák  anyagi  helyzetéről  felmérés  Magyarországon  nem  készült.  Egy 
törvényi  előírás  következtében28 minden  bírónak kell  tenni  vagyonnyilatkozatot, 
azonban ez nem nyilvános. Az egyetlen mutató, amelyből megítélhetjük ezt, az a 
bírák javadalmazása.  Általánosságban elmondható,  hogy a rendszerváltás előtt  a 
bírói kar Magyarországon alulfizetett volt, a helyzet  javítására először 1992-ben 
tettek  lépéseket,  majd  a  bírói  illetményt  tovább  emelte  az  1997-es 
igazságszolgáltatási  reform.  A  következő  nagy  ugrást  pedig  a  2003-ban  két 
lépcsőben  végrehajtott  több  mint  50%-os  illetményemelés  jelentette.  Ezzel  a 
magyar  bírói  kar  a  2004.  május  1-én  az  Európai  Unióhoz  csatlakozott  új 
tagállamok között már viszonylag előkelő helyen szerepel a javadalmazást illetően. 
A  bírák  jövedelme  természetesen  még  így  sem  éri  el  a  piacon  tevékenykedő 
„sztárügyvédek” keresetét, azonban a biztos és más állami alkalmazottakhoz képest 
jelentős  mértékű jövedelem immár  megfelelő egzisztenciát  biztosít.  A bírói  kar 
tagjait tehát kétséget kizáróan a középosztályhoz kell sorolnunk, a kérdés inkább 
az, hogy annak melyik szegmenséhez tartozik a bírói kar zöme.

2.1.2. A társadalmi változások által generált kihívások

Jelentős meghatározója a bírói gyakorlatnak az, hogy milyen társadalmi, politikai, 
kulturális és technikai változások közepette kell a bíráknak alkalmazniuk az adott  
joganyagot.  A XIX. század végén,  a XX.  század elején éppen az indította el  a 
jogszociológiai mozgalmakat,  hogy a klasszikus szabadversenyes piacgazdaságra 
kimunkált jog már nem volt megfelelő a monopolkapitalista társadalmi viszonyok 
közepette.  Az így keletkezett  feszültségek enyhítése  érdekében a jogalkalmazók 
többször eltértek a vonatkozó jogszabályoktól annak érdekében, hogy a kialakult 
körülményeknek megfelelő ítéletet tudjanak hozni. 

A XXI. század elején szintén tapasztalható, hogy átalakulóban van a minket  
körülvevő  társadalmi  valóság.  Létrejöttek,  vagy  létrejövőben  vannak  a 
posztindusztriális társadalmak, ahol a munkavállalók nagyobb része már nem az 
anyagi  értelemben  vett  termelésben  (ipar,  mezőgazdaság)  vesz  részt,  hanem 
szolgáltatásokat nyújt.  Egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az immateriális 
javak,  az  európai  egységesülési  folyamattal  és  a  globalizációval  pedig  lassan 

27 Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács… 36. o. 
28 2011. évi CLXII. törvény 197. §
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erodálódni látszanak a nemzetállami határok. Mindezek új kihívásokat jelentenek a 
jog számára is.

Nem mondhatjuk azt,  hogy a magyar  joganyag naprakészen követi ezeket a 
változásokat, így a társadalmi változások által támasztott követelmények és az írott  
jog közti  feszültséget  a  bíráknak kell  feloldaniuk.  A stabil  és  rögzült  joganyag 
hiánya éppen ezért veszélyezteti  az egységes jogalkalmazást, és nem garantált a 
magas színvonalú ítélkezés sem. 

Jól  példázza  ezt  a  diszkrepanciát  a  jelenleg  hatályos  magyar  Polgári 
Törvénykönyv,  amely még 1959-ben lépett  hatályba,  amikor Magyarország még 
jelentős  részben  agrár-országnak  számított.  Így  a  kódex  igen  részletesen 
szabályozza az ún. szomszédjogokat (a szomszéd telkére átnyúló faág termésének 
tulajdonjogát, a szomszéd telekre tévedt háziállatok visszavitelének feltételeit stb.), 
vagy  például  a  Ptké.  külön  nevesíti  a  méhraj  befogását,  mint  tulajdonszerzési  
formát. Ehhez képest a napjainkban mind gyakrabban előforduló személyiségi jogi 
jogsértéssel  kapcsolatos  ügyekben  megfelelően  részletes  szabályozás,  és  pontos 
fogalom-meghatározások híján a bírósági gyakorlatban igen nagy bizonytalanság 
uralkodik,29 de  úgyszintén  nagyrészt  szabályozatlanok  például  az  internet 
használatával kapcsolatban felmerült jogi problémák.  

Lemaradásban van a  legújabb fejleményekhez  képest  a  büntetőjogunk is.  A 
magyar büntetőjog és büntetőeljárás túlnyomó részben még ma is a XIX. századi 
mintára épül fel.  Ebben az időszakban a bíróságok elé kerülő bűncselekmények 
tipikusan  „közönséges”  cselekmények  közül  kerültek  ki  (lopás,  testi  sértés, 
garázdaság, rablás). Nem volt még jelentős a szervezett bűnözés, és hiányoztak az 
elektronikus úton elkövetett bűncselekmények, továbbá az sem volt gyakori, hogy 
pénzügyi  és  gazdasági  ügyek  képezzék  a  vád  tárgyát.  A  közönséges 
bűncselekmények  elbírálásához  elegendő  volt  a  megfelelő  jogászi  szakismeret, 
ezen  túlmenően  az  általános  élettapasztalat  segítette  a  bírákat  az  ügy 
megoldásában.  Manapság  viszont  rendkívül  sok  olyan  ügy  van,  amelynek 
tényállásának  megértéséhez,  vagy  a  bűnösség  megállapításához  speciális  (pl.  
közgazdasági,  pénzügyi,  számviteli,  számítástechnikai)  ismeret  volna szükséges, 
mellyel azonban a bírák nem rendelkeznek és az eljárásjogunk sem ismeri azokat  
az intézményeket,  szerveket, amelyek segíthetnék a bíró munkáját (a bíró ugyan 
most  is  kirendelhet  szakértőt,  azonban  gyakran  már  a  szakértőhöz  intézendő 
kérdések feltételéhez is kellene a megfelelő – nem jogi – szaktudás). Nem véletlen, 
hogy így nagy volumenű bonyolult  ügyek sokáig húzódnak és gyakran születik 
ellentétes határozat a bírósági hierarchia különböző szintjein, amely a bíróságokkal 
szembeni bizalom elvesztését, vagy csökkenését eredményezheti.

Plasztikusan vázolja ezt  a helyzetet  a Legfelsőbb Bíróság volt  elnöke, aki 
szerint „A rendszerváltás után olyan új típusú bűncselekmények merültek fel, 
olyan ügyekben emeltek vádat, amelyekre addig nem volt példa. Ítélkezési 

29 Lásd  Tóth  Endre:  Miből  lesz  a  köztudomás?  (http://www.juris.u-
szeged.hu/kontroll/pdf/kontroll3.pdf)
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gyakorlat  hiányában  a  bírák  a  jogszabály  értelmezése  mellett  csak  a 
lelkiismeretükre támaszkodhattak.”30 

A rendszerváltás utáni évek egyik legnagyobb kihívása a bíróságokkal szemben az 
ügyek számának nem várt mértékű megnövekedése volt.  Mivel a bírói kar nem 
bővült  olyan  ütemben,  mint  ahogy azt  az  ügyek számának növekedés igényelte 
volna,  ezért  az  elsődleges  probléma a bírák leterheltsége lett.31 Mind a polgári, 
mind a büntető ügyek sokáig húzódtak,  ezért  a közvélemény nyomása  miatt  az 
elsődleges cél az ügyhátralék ledolgozása lett. Az ügyek mielőbbi befejezésének 
igénye  viszont  azt  eredményezte,  hogy a  bírák érdekeltek lettek abban,  hogy a 
lehető  legkönnyebb,  legegyszerűbb  módon  fejezzék  be  az  ügyeket,  ez  pedig 
gyakran  az  ítéletek  megalapozottságának  rovására  mehet.  Az  így  kialakult 
gyakorlat  sokan bírálják a formalizmusa miatt:  kutatások azt  mutatják,  hogy az 
ítélkezés  nem  minden  esetben  átgondolt,  és  fontos  jogi  alapelvek  nem 
érvényesülnek  hatékonyan  a  bírósági  eljárások  során  (Lásd  az  „Alapelvek 
érvényesülésének szociológiai feltételei” című fejeztet). 

2.1.3. Politika és korrupció

Egy  másik  olyan  probléma,  amelyet  nem  lehet  kikerülni,  ha  jogalkalmazás 
szociológiájáról  beszélünk,  az  a  politika  hatása  az  ítélkezésre.  A  politika  és 
jogalkalmazás  kapcsolata  rendkívül  összetett.  Minden  jogalkalmazás  politikai 
annyiban, hogy befolyásolja az emberek életét (ez a célja a politikának is), és a  
jogalkalmazás során általában politikai céllal alkotott szövegeket kell alkalmazni a 
bíráknak, tehát valójában politikai érdekeket és célokat mozdítanak elő ítéleteikkel. 

Amikor a bíróságokat a politikai befolyástól óvják, az azt az igényt fejezi ki,  
hogy  a  napi  politika,  a  direkt  pártpolitika  ne  avatkozzon  be  a  bírói  döntési  
folyamatba. Ez minden alkotmányos demokráciában követelmény, és a bíróságok 
tekintélyét  nem kis részben ez a függetlenség alapozza meg.  A bíróságok és az 
aktuálpolitika  közötti  kapcsolatra  vonatkozóan  a  magyar  helyzetet  illetően  két 
szélső  álláspont  szokott  megfogalmazódni.  Az  egyik  szerint  a  politika  képes 
befolyásolni  a  bírói  döntéseket,  és  meg  is  teszi  ezt,  létezik  tehát  valamilyen 
informális  kapcsolat  a  politikusok  és  a  bírák  között.  Ez,  a  főleg  a  laikus 
közvélemény részéről képviselt nézet élesen különbözik a bírák önképétől, amely 
szerint a bírák hermetikusan el vannak zárva a politikai befolyás lehetőségétől, így 
kizárt bármiféle politikai ráhatás.32 

Ebben  a  kérdésben  megalapozottan  feltételezhető,  hogy  mindkét  álláspont 
túloz.  Egyrészről  az  általános szociálpszichológiai  kutatások azt  mutatják,  hogy 
döntési szituációban csupán nagyon kevesen tudnak az őket körülvevő társadalmi 
miliőben uralkodó vélekedéseket kizárva dönteni (ez a  konformitás jelensége). A 

30 http://hvg.hu/hvgfriss/200601HVGFriss2199/page2.aspx 
31 Egy erre vonatkozó empirikus felmérés adatait lásd: http://www.nol.hu/cikk/397011
32 Fleck Zoltán: Jog, igazság, politika. In: HVG, 2003/16. 46. o.
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helyzet pedig az, hogy a bírák nem élnek elszigetelten, a társadalmon kívül, ezért 
nem minden esetben tudnak függetlenedni a politika szereplői által nyíltan vagy 
burkoltan megfogalmazott elvárásoktól. Másrészről, mivel a bírósági eljárás „szem 
előtt” vannak, a bírák döntése, és indokolása hozzáférhető, nehéz a direkt politikai 
nyomásgyakorlás. 

A politikai befolyáshoz hasonló jellegű diszfunkcionális jelenség a korrupció. 
A  modern  bíróságok  a  valódi  demokráciákban  ahhoz  a  szervezetrendszerhez 
tartoznak,  ahol  legnehezebb a  korrupciót  megvalósítani.  Ennek oka  az,  hogy a 
bírósági eljárások nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet, a bírót nem lehet utasítani, 
adott a fellebbezés lehetősége és az eljárás kontradiktórius, tehát majdnem minden 
ügyben van olyan fél  (ügyész,  vádlott,  alperes, felperes),  aki jelezheti  a felettes  
fórumok  felé,  ha  számára  nehezen érthető  döntés  születik.  Szintén  csökkenti  a 
korrupció lehetőségét, hogy a bírák másodfokon tanácsban járnak el, tehát nem egy 
személy  hozza  a  döntést.  Mindennek  ellenére  a  napi  híradásokban  az  elmúlt 
időszakban  nem  egyszer  számoltak  be  bírák  ellen  korrupciós  ügyben  indult 
eljárásról, ám jogerős elítélésről még nincs tudomásunk.

2.1.4 A bíróság mint szervezet

A bírói  döntéshozatali  folyamatot  bizonyos  mértékben szintén befolyásolja  (bár 
távolról sem olyan mértékben, mint a közigazgatási jogalkalmazás esetében), hogy 
a  döntések  egy szervezeti  kereten  belül  történnek.  A szervezet  a  maga  sajátos 
értékelési  mechanizmusával,  belső  viszonyrendszereivel,  hierarchiájával  jelentős 
mértékben meghatározza a  születő döntések sajátosságait.  A legfontosabb hatás 
abban nyilvánul  meg,  hogy a szervezet  a tagjait  konformitásra neveli,  így bírói  
pályán is az csinálhat karriert, aki igazodik a szervezet elvárásaihoz. Az a bíró, aki  
leginkább át tudja venni a felettes bíróságok döntéseinek stílusát,  szellemiségét,  
érvelési  módját,  számíthat  arra,  hogy  előre  jut  a  hierarchián  belül.  Ennek  a 
helyzetnek előnyös hatása az, hogy egységessé teszi/teheti az igazságszolgáltatást,  
hátránya ugyanakkor, hogy a szervezeti szempontok, vagy a hierarchiában elfoglalt 
magasabb pozíció felé törekvés fontosabbá válik a döntés tartalmi értelemben vett  
helyességénél. 

Ezek,  a  bíróságok  bürokratikus  szervezeti  mivoltával  összefüggő 
megállapítások  érvényesek  a  magyar  bíróságokra  is,  már  csak  azért  is,  mert  a  
jelenlegi magyar eljárásjog rendkívül széles körben engedi meg a fellebbezést, ami  
biztosítja  a  felsőbíróságok  állandó  kontrollját.  A  pályán  való  előrejutás  egyik 
legfőbb záloga  ugyanis  az,  ha  minél  kevesebb  ítéletét  változtatják  meg,  illetve 
helyezik hatályon kívül egy bírónak, és ezt leginkább úgy tudja elérni, ha igazodik 
a saját másodfokú (megyei vagy fővárosi) bírósága elvárásához.

A  szervezeti  igazgatásban  1997  és  2012  között  az  Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) töltött be vezető szerepet, amely egy nagyobb 
részt bírókból álló önkormányzati szervként irányította a bíróságokat, és a bíróság 
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„belügyeitől” elzárja a végrehajtó hatalmat. Az OIT működését számos kritika érte 
a közelmúltig, melyek közül a legerőteljesebb arra irányul, hogy annak választott 
bíró tagjai  a bírósági  vezetők (elsősorban a megyei  elnökök) közül  kerültek ki, 
ilyen módon az OIT-ben saját magukat ellenőrzik, és a beosztott bírók nem tudnak 
kontrollt  gyakorolni  a  bírói  igazgatási  apparátus  felett.  2012.  január  1.  napjától 
azonban megszűnt a bíróságok önigazgatása, és ezt a feladatot az Országos Bírói  
Hivatal  látja  el,  amelynek  elnökét  az  országgyűlés  választja  2/3-os  többséggel. 
Szervezetszociológiai értelemben az jelenthet problémát, hogy a bírói függetlenség 
garanciájának súlypontja az eddigi intézményes biztosítékról a megválasztott elnök 
személyes kvalitásaira, habitusára tolódik át.

2.2. Szubjektív tényezők

Léteznek  pszichikai  tényezők,  melyek  szintén  erőteljesen  befolyásolják  az 
ítélkezést.  A bíró  előítéletei,  intuíciói,  rossz  vagy jó  emlékei,  érzelmi  állapota, 
személyes  igazságérzete,  szimpátiája  vagy  antipátiája  igen  sokszor 
meghatározhatja  a  döntést.  Ezek  a  faktorok  befolyásolhatják  mind  a 
jogkérdésekben való döntést (azt, hogy pl. melyik jogértelmezést választja a bíró), 
mind  a  tényállás  megállapítását.  Ez  utóbbit  főként  azért,  mert  a  bizonyítékok 
megtalálása  és  értékelése  egy  bonyolult  folyamat,  amely  nem  csupán  szakmai 
tudást igényel, hanem jelentős élettapasztalatot is. Így a bíró élményei, emlékei, a 
viszonya  bizonyos  emberekhez,  eseményekhez  kisebb vagy nagyobb mértékben 
meghatározhatja, hogy mely bizonyítékokat fogad el, és melyeket nem a tényállás 
megállapításakor. E tényezők erejéről Jerome Frank írt a legplasztikusabban, aki  
gyakorló  bíróként  maga  is  megtapasztalta  a  pszichikum  jelentőségét  a 
döntéshozatali eljárásban:

„...azt kell belátnunk, hogy – azon tények tanulmányozása közben, amelyekre 
az  ítélet  vonatkozik,  illetve  gyakran  jóval  az  egész  szituációra  vonatkozó 
felismerés megszületése előtt – ezek az apró és jól elkülöníthető személyes  
behatások folyamatosan működnek. Tehát a bírónak a tanúk, az ügyvéd vagy 
a felek iránti rokon- vagy ellenszenve a per során végig dolgozik. Személyes 
múltja miatt pozitív vagy negatív reakciót váltanak ki benne a nők, a szőke 
nők  vagy  a  szakállas  férfiak,  a  déliek,  az  olaszok  vagy  az  angolok,  a 
vízvezeték-szerelők,  a  papok,  a  diplomások,  vagy  a  demokraták.  Egy 
hangsúly, egy köhintés vagy egy gesztus is kellemes vagy fájdalmas emléket 
idézhet  fel  benne.  Miközben  az  ilyeténképpen  viselkedő  tanúra  figyel, 
emlékei  hatással  vannak  arra,  amit  hall,  és  másként  fűzi  azt  egésszé,  de 
befolyásolja  azt  is,  hogy  miként  fogja  minősíteni  a  tanúvallomás  súlyát, 
hihetőségét.”33

A bírói  gyakorlat  viszonylagos egységessége azonban arra utal,  hogy a hosszas 
tréning során (melynek fontos része a jogászi szocializáció, a jogászi gondolkodás 

33 Jerome Frank: Az ítélkezési folyamat és a bírák személyisége. (Ford.: Bóka János) In: 
Badó attila (szerk.): Bíráskodás… 56-57. o. 
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elsajátítása, a jogszabályok tiszteletére nevelés) a bírók döntő többségében kialakul 
az  ügyekhez  való  olyan  viszonyulás,  amelynek  következtében  törekednek  a 
szubjektív tényezők  minimális  szintre  szorítására,  de  tudnunk kell,  hogy ezeket 
nem  lehet  teljesen  kizárni  az  ítélkezési  folyamatból,  mivel  abban  a  teljes 
személyiség részt vesz. 

A magyar  joggyakorlatból is tudunk példát hozni arra a helyzetre,  amikor a 
bíró  előítéletei  jutnak  szerephez.  Az  alábbi  indoklási  részlet  egy  olyan  ügyből 
származik,  amelyben a rendőr vádlott  mellett  tanúskodó kollégáinak vallomását 
vetette el a bíróság.

„A bíróság úgy ítélte meg, hogy a rendőrök között olyan mélységű a másik 
iránti  szolidaritás,  hogy  akár  a  hamis  vallomástételt  is  vállalják,  hogy  a 
vádlottak padján ülő társuk felmentésére kerüljön sor. Ez az érdek, mely a 
bajtársi együttműködésből ered, melyet  a kiközösítéstől való félelem táplál 
nagyobb,  mint  az  a  bűnüldözési  érdek,  mely  alapján  vallomásukkal  a 
felderítést  elősegítenék és a bűncselekményt  elkövetők felelősségre vonása 
nem maradna el.”34

34 Fővárosi Bíróság, 440/2007. sz. 
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