
 

 

 

 

 

 

JOGSZOCIOLÓGIAI ELŐADÁSOK 

EGYETEMI JEGYZET 
 

 
Szerkesztette:  

Bencze Mátyás – Vinnai Edina 

 

A kötet szerzői: 

Badó Attila – Bencze Mátyás – Elek Balázs 

Nagy Zsolt – Vinnai Edina 

 
 

 

Az itt közölt rész tartalma: 

 

A romani kris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A jegyzet papírra nyomtatott változata eredetileg megjelent: 

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 

Ez a kivonat a jegyzet egy fejezetét tartalmazza, melyet a szerzők és a szerkesztők engedélyével a 

győri SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói számára 
 tettünk közzé a Jogszociológia 2. című tárgy tanulmányozásához. 

Győr, 2017 



 

 

Tartalom 

 

 

 

Bencze Mátyás:  A jogszociológiai vizsgálódások célja és jellemzői 

Bencze Mátyás:  A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata 

Bencze Mátyás: A jogi alapelvek érvényesülésének szociológiai feltételei Magyarországon 

Badó Attila  

  – Bencze Mátyás: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően 

Vinnai Edina  

  – Elek Balázs – 

    Bencze Mátyás: 

A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája 

Vinnai Edina:  Joghoz való hozzájutás 

Vinnai Edina:  A professzionális jogalkalmazás alternatívái 

Vinnai Edina: Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat 

Nagy Zsolt: A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa 

Nagy Zsolt:  A globalizáció és a jog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



4. A ’Romani kris’

A bevezetőben a joghoz való hozzájutás illetve a jog elkerülése kapcsán említettük, 
hogy vannak olyan társadalmak vagy társadalmi csoportok, melyek szándékosan 
nem veszik igénybe az állami jogot jogaik védelme vagy érdekeik érvényesítése 
érdekében. Magyarországi viszonylatban érdemes ennek kapcsán röviden utalni a 
magyar  oláhcigány közösségekben használt ’romani kris’ intézményére, ami egy 
máig élő példa az állami jog elkerülésére.135 Mint látni fogjuk, a ’romani kris’ sok 
részletében, céljában hasonlít a mediáció folyamatához, de itt tulajdonképpen egy 
jogi népszokásról van szó. A néprajzi és jogi etnográfiai megközelítések szerint a 

135 A ’romani kris’ kutatásával hazánkban Loss Sándor foglalkozott, ez az alfejezet az ő 
cikke alapján készült: ’„Romani Kris” a dél-békési oláhcigányoknál: Elmélet és gyakorlat.’ 
In: Szabó Miklós (szerk.): Ius Humanum. Ember alkotta jog. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001. 
9-22. o.

117



jogi  népszokás  olyan,  az  emberi  magatartást  befolyásoló  tényleges  gyakorlat, 
melyet nem az állam, az egyház, vagy valamely hatalmat gyakorló személy alkotott  
és  kényszerített  ki,  hanem a  társadalom valamely  kisebb-nagyobb  közössége  a 
tényleges  gyakorlat  folytán  belülről  fejlesztett  ki,  mely  kifejezi  a  közösség 
közmeggyőződését  az  emberi  társas  viszonylatokban,  a  személyek,  az  anyagi 
kultúra  és a közügyek  tárgyában.  Az életviszonyokban jelentkező érdekeltségek 
egyeztetésére szolgál, tiltást, megengedést vagy parancsolást tartalmazó kötelező, 
és a közösség által kikényszeríttet szabály. A szokásjog az állami jog mellett/alatt  
létezik, és néha azzal megegyezően, máskor azt kiegészítve, gyakran azonban attól 
eltérően szabályozza az adott életviszonyt.

A ’romani kris’ olyan fogalom, melynek nem létezik magyar megfelelője, mert 
ez  az  intézmény  kizárólag  az  oláhcigányok136 közt  létező  vitamegoldó, 
konfliktusfeloldó,  igazságszolgáltatási  fórum.  Közösségi  intézményként 
funkcionál,  az  állam  hasonló  intézményeitől  teljesen  függetlenül.  Ezt  a  bírói 
fórumot  a  tételes  pozitív  jog  nem ismeri  el,  saját  közösségükön  belül  viszont 
roppant fontos jelentőséget tulajdonítanak neki az oláhcigányok, az általa kiszabott 
„ítélet” kötelezően betartandó. A kutatások egyértelműen azt bizonyítják, hogy a 
’romani kris’ még ma is létezik az oláhcigány közösségekben. Az egymás közötti  
kisebb „bűncselekmények” esetében a romák nem sietnek a magyar  bíróság elé 
igazukat keresni, hanem inkább összehívják az öregeket, hogy tartsanak ’kris’-t,  
ahol a döntést többnyire az idősebb és bölcs, nagy becsületű emberek hozzák meg. 
Ennek egyik oka, hogy megpróbálják elkerülni, hogy valamelyik társuk börtönbe 
kerüljön, vagy állami döntés, szankció következményei vonatkozzanak rá, másrészt 
a pereskedés (utazgatás, ügyvédi és egyéb eljárási költségek miatt) igen költséges.  
Számukra  az  a  legfontosabb,  hogy  gyors  és  igazságos  döntés  szülessen  az 
ügyükben, és hogy az viszonylag olcsó legyen. A ’kris’ előtt a lovak adásvételével 
kapcsolatos  ügyek  fordulnak  elő  a  leggyakrabban,  mert  jobban megbíznak  egy 
olyan  ember  ítéletében,  aki  maga  is  lovakkal  foglalkozik,  és  nagyon  nehezen 
fogadják el az állami döntéseket, annak jogi logikáját és szankcióit ilyen speciális  
kérdésekben. Az élet változásával manapság már nem csak a lovakkal, hanem más 
nagyobb  értékű  vagyontárgyakkal  (pl.  gépkocsikkal)  való  kereskedésből  adódó 
viták  is  a  ’kris’ elé  kerülhetnek,  egy  másik  nagy  „ügycsoport”  pedig  a 
házasságokkal és lakodalmakkal kapcsolatban felmerülő nézeteltérések tisztázása. 
136 A magyar cigányság nem egy homogén csoport, jellemzően három fő csoportot szokás 
elkülöníteni:  a  beás,  az  oláh  és  a  magyar  (romungró)  cigányokat,  számuk  összesen  a 
kutatók becslése szerint 650 ezer körül van jelenleg. Az egyik fontos csoportképző tényező 
a nyelvhasználat:  vannak, akik még beszélik a cigány (vagy a román) nyelv valamelyik 
nyelvjárását, míg vannak, akik már átestek a nyelvi asszimiláción és már csak magyarul 
beszélnek.  Az  oláhcigányok  a  cigányul  beszélő  romák  egyik  csoportját  képezik.  A 
magyarországi  cigány  népességtől  döntően  abban  különböznek,  hogy  megőrizték 
nyelvüket, szokásaikat, hagyományaikat, így belső jogszolgáltatási rendszerüket, egyszóval 
kultúrájukat.  Számukat  50-100 ezerre  becsülik,  a  legtöbben Békés  megyében  élnek  (pl. 
Végegyháza,  Mezőkovácsháza,  Békés,  Körösladány,  Lőkösháza,  Békéscsaba, 
Medgyesegyháza, Újkígyós, Kétegyháza, Szarvas, Gyula helységekben).
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Az állam elleni  bűncselekmények  vagy a  magánszemélyek  sérelmére  elkövetett 
súlyosabb bűncselekmények (pl. az emberölés) azonban már kívül esnek a ’kris’ 
hatókörén. Ezeket feltétel nélkül az állami bíróság elé viszik, de ha nem vinnék, 
akkor is oda kerülne a rendőrség vagy az orvos miatt. Végezetül a romák által nem 
romák sérelmére, illetve a nem romák által elkövetett bűncselekmények soha nem 
vihetők a ’kris’ elé, kizárólag a romák egymás közti vitái kerülhetnek e fórum elé.

Mivel a ’kris’ ítélete, illetve annak esetleges nem követése, figyelmen kívül 
hagyása  nagyon  komoly  következményekkel  jár,  azt  általában  mindenki 
megpróbálja elkerülni, csak mint utolsó lehetőséget veszik igénybe. Ha valamilyen 
vita,  konfliktus  adódik,  első  lépésként  a  felek  megpróbálnak  egymás  között 
egyezségre jutni. Ilyenkor nincsenek kívülállók, nincsenek döntéshozók, maguk a 
felek próbálják rendezni a problémát. A második lépés a „divano” vagy „svato” 
(egyfajta  perenkívüli  megegyezés),  amely  még  mindig  informális,  de  itt  már  
felkérhetik az öregeket, hogy adjanak tanácsot, hogyan oldják meg az ügyet.  Ha 
így sikerül  megegyezni,  nem kell  ’kris’-t  tartani.  Épp ezért  a  „divano”  nagyon 
gyakori  jelenség,  ilyenkor  csak  körben  állnak,  informálisan  beszélgetnek  és 
megpróbálják  megtalálni  az  igazukat.  Ha  így  sem  sikerül  megegyezésre  jutni, 
megkezdik szervezni a ’kris’-t. A vitában álló felek maguk választanak bírát vagy 
bírákat  (az  ügy jellegétől  függően akár  nyolc  bíró is  lehet),  akit  a  másik fél  is  
elfogad.

A ’kris’ formálisan, egy meghatározott szabályrendszer szerint zajlik. A cigány 
nyelvnek egy nagyon választékos,  ünnepélyes  formáját  beszélik az üléseken,  és 
mind  a  ’kris’-en  résztvevőkre,  mind  a  kívülállókra  nagyon  szigorú  szabályok 
vonatkoznak. Hosszú ideig például nők egyáltalán nem vehettek részt a ’kris’-en, 
és még ma is ritkán, legfeljebb tanúként lehetnek jelen a gádzsók (nem cigányok). 
Ez a fajta döntéshozatali mechanizmus a szóbeliségen alapul, a felek és a tanúk 
eskü alatt „vallanak”, amit nagyon komolyan is vesznek. Írott bizonyítékokat csak 
különleges esetekben használnak, például, ha egy ló betegségéről van szó, akkor 
bemutatják az állatorvosok szakvéleményét, vagy például ha autó hibásodott meg,  
akkor is szükség lehet a szerelő véleményére. Képviseletnek vagy meghatalmazott  
ügyvédnek nincs helye a ’kris’-ben. A felek beszéde időben nem korlátozott, így 
sokáig, akár napokig is elhúzódhat az eljárás, de ennek eredményeképp a felek úgy 
érezhetik, hogy lehetőségük volt mindent elmondani, aminek számukra jelentősége 
van az ügyben. Miután mindkét felet és az általuk hozott tanúkat meghallgatták, a 
bíróknak van lehetősége kérdéseket feltenni, hogy az ügyet tisztán lássák, majd ezt 
követően  egyhangúlag  hozzák meg  „ítéletüket”,  amit  a  rangidős bíró  hirdet  ki.  
Döntésük  végleges  és  megkérdőjelezhetetlen,  nincs  helye  fellebbezésnek. 
Ugyanakkor  a  döntések  nem egységesek,  ugyanis  a  bírók  nem csak  az  íratlan 
cigány törvényeknek próbálnak megfelelni a döntés meghozatalakor, hanem arra is 
törekszenek, hogy döntésük igazságos legyen, ezért tekintettel vannak a fél családi 
és anyagi  hátterére is. Jobban megbüntetik például azt, aki abban az évben már  
második alkalommal áll a ’kris’ előtt, és enyhébben bánnak azzal, aki még sosem 
keveredett vitás ügybe. A kiszabott büntetés is a bűncselekmény súlyához igazodik, 
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létezik anyagi és nem anyagi kártérítés, de nem létezik már a halálbüntetés, fizikai 
megtorlás vagy a testcsonkítás. Az ítélet kihirdetése után a felek kezet ráznak és 
újra esküt tesznek, hogy a döntést elfogadják, a kiszabott kártérítést vagy büntetést 
megfizetik, és megköszönik a bíráknak, hogy bölcs döntést hoztak. Mindezek után 
mulatság kezdődik, melynek költségeit a vesztes fél állja.

A ’romani kris’-t hatalmas tisztelet övezi az oláhcigány közösségekben, a ’kris’ 
által  hozott  döntéseket  automatikusan elfogadják és  végrehajtják,  nincs  szükség 
külön  végrehajtó  intézményekre.  Az  ítélet  kikényszerítéséért  a  teljes  közösség 
felel,  és  nincs  a  mi  fogalmaink  szerint  értett  „rendőrség”,  „börtön”  vagy 
„végrehajtó hatalom”, amely figyelemmel kísérné az „ítélet” végrehajtását. Ennél 
sokkal erősebb azonban a társadalmi nyomás. Már önmagában egy ilyen komoly 
ügybe  belekeveredni  is  nagy gondot  jelent,  mert  mindenki  tudja,  ha  valakinek 
„ügye” volt,  sokáig nem kötnek vele üzletbe,  és ez az elképzelhető legnagyobb 
szankció annak a számára, aki például kereskedésből tartja el magát. A korábban 
szemben álló felek közt azonban általában megmarad a barátság, később is kötnek 
egymással üzletet. Egy ügyben nincs kettős szankció, vagyis az, hogy a magyar  
igazságszolgáltatás  és  a  ’kris’  is  ítélkezik.  Abban  az  esetben,  ha  valaki  olyan 
bűncselekményt követ el, melyet tárgyalhatna a ’kris’, de az illetőt már korábban 
letartóztatták és  elítélték,  a  ’kris’  meg  fog elégedni  ezzel  a  büntetéssel  és  nem 
citálja a felet a ’kris’ elé, miután letöltötte büntetését.
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	 Be. 284. § (1) A bíróság másodfokon felülbírált jogerős ügydöntő határozata, illetőleg a másodfokú bíróság jogerős ügydöntő határozata vagy határozatának meghatározott része ellen felülvizsgálatnak van helye, ha
	a) a terhelt felmentésére vagy büntetőjogi felelősségének megállapítására, kényszergyógykezelésének elrendelésére vagy az eljárás megszüntetésére a büntető anyagi jog szabályainak a megsértése miatt került sor;
	b) a bűncselekmény törvénysértő minősítése, vagy más anyagi jogszabálysértés miatt törvénysértő büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak.
	(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén nincs helye felülvizsgálatnak, ha a büntetést a törvényes minősítésnek megfelelő büntetési tétel keretei között szabták ki.
	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.)
	A jogi alapelvek érvényesülésének szociológiai feltételei
	Hipotézisünk szerint a Legfelsőbb Bíróság ezen a téren mutatott passzivitása meghatározó módon járulhatott hozzá a büntetéskiszabási gyakorlat divergálásához. Ezt az állítást arra alapoztuk, hogy statisztikailag kimutatható: 1993-tól kezdődően, amikortól az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényességi óvás jogintézményét, jelentős mértékben csökkent azon közzétett bírósági határozatok aránya, amelyek kimondottan a kiszabott büntetés mértékére nézve szolgáltak iránymutatásul. A törvényességi óvás szabályai szerint „A bíróság jogerős határozata vagy határozatának meghatározott része ellen a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy a legfőbb ügyész törvényességi óvást emelhet, ha az törvénysértő vagy megalapozatlan.”51 Mindez azt jelentette, hogy az óvást emelők nem csupán szűken vett jogértelmezési, vagy ténymegállapításbeli hibákra hívhatták fel a figyelmet, hanem arra is, ha a kiszabott büntetést túlságosan súlyosnak, vagy éppenséggel enyhének találták.  
	A 2000. március 1. napjától bevezetett jogorvoslat a törvényesség érdekében nevű új jogintézmény nem pótolja ezt a hiányt, mivel a büntetést csak akkor lehet megváltoztatni, ha „a bűncselekmény törvénysértő minősítése vagy más anyagi jogszabálysértés miatt törvénysértő büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak”.55 Önmagában tehát a büntetési tétel mértéke – amennyiben a törvényes keretek között került kiszabásra – ilyen módon sem vitatható. Az 1998. évi XIX. tv. (az „új” Be.) hatálybalépésével ez a helyzet nem változott, bár módosultak a felülvizsgálat és a törvényesség érdekében indítványozott jogorvoslat szabályai (az utóbbi immár – bizonyos kivételekkel – csak deklaratív jellegűvé vált, pusztán a törvénysértés megállapítására szorítkozhat), a mi szempontunkból fontos rendelkezés – a büntetési mérték támadásának tilalma – változatlanul fennmaradt. 
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