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A TÉVES BÍRÓI ÍTÉLET 

 

I. A kutatás relevanciája 

 

Egy ártatlan ember elítélése talán egyike a legnyomasztóbb és legsürgetőbb 

problémáknak, amelyek a büntető igazságszolgáltatás működése kapcsán 

felmerülhetnek. Az utóbbi évtizedekben felszínre került hazai esetek is mutatják, hogy 

létező problémával állunk szemben. Az esetek pontos számáról nem rendelkezünk 

adatokkal, abban azonban a szakirodalom egyetérteni látszik, hogy az ismertté vált 

ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik, a téves ítéletek többsége látens marad
1
. 

A téma kutatását számos egyéni és társadalmi tényező is indokolja. A téves ítélettel 

foglalkozó szakirodalmak bevezetőjüket szinte minden esetben a Blackstone formulával 

indítják
2
, miszerint inkább meneküljön meg száz bűnös, mintsem, hogy elítéltessék 

egyetlen ártatlan ember. Egy társadalom hozzáállását a büntető igazságszolgáltatás 

hibáihoz természetesen sok tényező befolyásolhatja. A büntetőeljárás működésével 

kapcsolatos hibák kutatását – függetlenül a közvélemény aktuális hozzáállásától – 

mindenképpen indokolja az, hogy az egyén és az állam viszonyában az állam 

legerőteljesebb beavatkozási és az egyén felett kontrollt gyakorló területe a büntető 

hatalom
3
. Emellett a téves ítéletek negatívan hathatnak több fontos tényezőre az egyén

4
 

és a társadalom szempontjából is
5
.  

Az eljárási igazságosság (procedural justice) és a fair eljárás, melyeknek alapvető 

összetevője az ártatlanság vagy bűnösség pontos megállapítása, a kutatások szerint 

leginkább meghatározza a jogkövető, konform magatartást, mivel részben ez adja az 

igazságszolgáltatás működésének legitimitását
6
. A generális preventív hatásán túl

7
 a 

                                                 
1
 Ld. Naughton 2008; Badó, Bóka 2003. 10. o. 

2
 Blackstone 1769. 713. o. 

3
 A büntetőhatalom erejéről ld. Király 1962.121. o. 

4
 Jordan, Hartwig 2012. 1-12. o. 

5
 Mckillop, Helmes 2011. 210-220. o. 

6
 Bottoms, Tankebe 2012. 

7
 Hart (1961) szerint ahhoz, hogy a szankció betölthesse funkcióját, a megfelelő eljárás 

elengedhetetlen feltétel. 
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speciális prevencióban is szerepet játszik. Még a súlyos ítéleteket is jobban elfogadják 

az érintettek, ha úgy érzik, hogy igazságos eljárás és tárgyalás alapján szabták ki rájuk
8
.  

A téves ítéletek továbbá alapjaiban rengethetik meg a társadalomnak a büntető 

igazságszolgáltatásba vetett bizalmát és változtathatnak a rendszer iránti attitűdön. 

Negatívan érinthetnek az egyén szubjektív jólléte szempontjából alapvető folyamatokat, 

mint a társas világ percepciójával kapcsolatos énkiszolgáló mechanizmust, az igazságos 

világba vetett hitet
9
. Nem elhanyagolható a büntetőeljárás által előidézett stigmatizáció 

sem, mely a későbbiekben kizárja az egyént a konvencionális társadalomból és 

ártatlansága ellenére ellehetetleníti 
10

. 

A cél, ahogy Badó Attila és Bóka János
11

 ártatlanul halálra ítéltekkel foglalkozó 

könyvükben megfogalmazzák: „…az emberi magabiztosság falából néhány téglát 

kivenni. Nagyreményű kívánságunk, hogy mindazok, akik elolvassák az eseteket, 

óvatosabbá és körültekintőbbé váljanak, és soha többé ne ítélkezzenek elhamarkodottan. 

Annak is örülünk, ha sikerül az igazságszolgáltatással hivatásszerűen foglalkozók 

tudatalattijába elrejteni a kétség apró morzsáit, hogy munkájuk minden percében 

érezzék, a látszat többször csal, mint gondolják.”  

 

II. A téves ítélet definiálása, konceptualizálási lehetőségek 

 

A téma kutatása kapcsán elsőként a jelenség konceptualizálásának, definiálásának 

kérdésköre merül fel. A szakirodalomban nem található egységes definíció, inkább 

többféle definíciós kísérletet követhetünk végig, melyek jól mutatják, mennyire 

szerteágazó problémáról van szó.  

Az angolszász szakirodalomban leggyakrabban a miscarriages of justice és a 

wrongful conviction kifejezéssel találkozunk. A két kifejezés azonban nem felcserélhető 

és nem használható szinonimaként, erre több kutató is felhívja a figyelmet
12

. Bohm
13

 

szerint a miscarriages of justice szélesebb kategória, magában foglalja a törvénytelen 

letartóztatásokat, vádakat és ítéleteket, illetve a büntetőeljárás egésze során elkövetett 

hibákat. Ezeknek az „elkövetője” lehet rendőr, ügyész, védő, bíró vagy az 

igazságszolgáltatás egyéb résztvevője. E hibák többsége véletlen és nem szándékos, 

hátterében legtöbbször túlterhelt és nem tévedhetetlen emberek állnak. 

                                                 
8
 Ld. Reisig, Mesko 2009. 

9
 Ld. Martin, Cohn 2004. 

10
 Adler, Mueller, Laufer 2002. 283. o. 

11
 Badó, Bóka 2003. 8. o. 

12
 Ld. Naughton 2006.; Bohm 2005. 196.o. 

13
 Bohm uo. 
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A téves ítélet (wrongful conviction) egyik lehetséges definíciója: egy ténylegesen 

(factually and actually) ártatlan ember elítélése, annak ellenére, hogy nem állnak 

rendelkezésre a bűnösséget alátámasztó döntő bizonyítékok
14

. 

A konceptualizáció és ezen keresztül a későbbi operacionalizáció egyik problémája, 

hogy a felmentések még nem feltétlenül garanciái a ténybeli ártatlanságnak, a felmentés 

oka az esetek nagy részében a bizonyítottság hiánya. Ennek ellenpontjaként az 

angolszász rendszer ’guilty plea’
15

 nevű eljárása sem garancia a ténybeli bűnösségre
16

. 

Azok a definíciók, melyek megpróbálják a téves ítélet tisztán objektív kritériumait 

meghatározni, vegyítve a ténybeli, bűnösségre vonatkozó és eljárási hibákat
17

, sokszor 

azt eredményezik, hogy ténylegesen bűnös emberek is a formálisan felmentettek közé 

keverednek. Nehezíti a vizsgálatokat, hogy nincsen hivatalos vagy nem hivatalos 

adatbázisa a téves ítéleteknek, ami szisztematikusan összegyűjtené az eseteket és a 

hozzájuk kapcsolódó információkat. Egy ilyen adatbázis, mely naprakészen számon 

tartaná a téves ítéletek egyre bővülő halmazát, központi gyűjteménye lehetne az 

információknak, melyek segíthetnék ezeknek az ítéleteknek a jobb megértését
18

. 

Nem mellőzhető a definíció kérdésköre kapcsán Bedau és Radelet
19

 koncepciója, 

mely az eddigi rendkívül széleskörű definíciók helyett, az igazságszolgáltatás kudarcai 

címszó alatt igyekezett a probléma velejét megragadni, és így a legszűkebb, ám már 

nem kritizálható definíciót adni. Ezek bizonyosan téves ítéletek. Bedau és Radelet
20

 

számára a téves ítélet két konjunktív feltételből áll:  

(a) A vádlottat bűncselekmény miatt elítélték vagy halálra ítélték; és  

(b) (ba) maga a bűncselekmény sem történt meg ténylegesen vagy  

(bb) a vádlott jogilag és fizikailag érintetlen a bűncselekményben. 

A doktori kutatás is az eddig ismertetett definícióból indul ki: téves ítéleten azokat az 

ítéleteket értjük, amikor nem a bűncselekmény tényleges elkövetőjét tartóztatják le, 

vádolják meg és ítélik el (wrong-man cases), illetve olyan bűncselekményért ítélnek el 

valakit, ami meg sem történt. Jelen dolgozat tehát nem foglalkozik a téves 

felmentésekkel, a tévesen megállapított tényálláson alapuló ítéletekkel, illetve azokkal 

az esetekkel, ahol az eljárás során elkövetett hatósági hibák talaján ítélnek el valakit, aki 

viszont tényleg bűnös (legally innocent). 

 

 

                                                 
14

 Smith, Zalman, Krieger 2011. 664. o. 
15

 Az angolszász jogrendszerben a vádlott bűnösségének egyszerű beismerésével rövidre zárhatja a 

tárgyalást és az eljárást azon nyomban a büntetéskiszabás fázisába juttathatja. Farkas, Roth 2012. 137. o. 
16

 ld. Gross, Jacoby, Matheson, Montgomery, Patil 2005. 
17

 Risinger 2007. 762. o. 
18

 Smith és mtsai. 2011. 665. o. 
19

 Bedau, Radelet 1987. 
20

 Bedau, Radelet 1987. 45-46. o. 
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III. Történeti háttér 

 

A téves ítéletek kutatásának hosszú történeti hagyománya van, bár ez főleg az Amerikai 

Egyesült Államokra vonatkoztatható kijelentés. A témával kapcsolatos érzékenység úgy 

tűnik, hogy az angolszász területekre jellemző, tudományos és politikai szinten is sokat 

foglalkoztak a kérdéssel Kanadában és az Egyesült Királyságban is. 

Jogászok, újságírók és aktivisták több mint nyolc évtizede dokumentálnak olyan 

eseteket, ahol ártatlanul ítéltek el embereket, illetve próbálják megfogalmazni a 

történtek okait és következményeit
21

. Kriminológusok és szociológusok azonban csak 

egy-két évtizede kapcsolódtak be a kutatásba kritikus tömeget alkotva
22

, és ennek 

köszönhetően mára rendkívül gazdag anyaga gyűlt össze a téves ítéletek kutatásának. 

Az újdonsült tudományos érdeklődés ebben a régóta ismert, de kevéssé kutatott 

témában kétségtelenül a technológiai fejlődéshez és az ehhez kapcsolódó politikai 

reakciókhoz köthető. A DNS technológia fejlődése és büntetőügyekben történő 

alkalmazása az elmúlt két évtizedben rengeteg ember felmentését és börtönből – ha nem 

éppen a halálsorról – való szabadulását eredményezte. Ezek a felmentések sokszor 

hosszú idejű és jogtalan bebörtönzést szakítottak félbe
23

. Ezek az esetek már politikai 

felismerésekhez és reakciókhoz is vezettek, többek között a halálbüntetéssel kapcsolatos 

politika megváltozásához
24

. Ennek legkirívóbb példája Illinois állam kormányzójának, 

George Ryan-nak a döntése volt 2000 januárjában, amikor is moratóriumot hirdetett a 

halálbüntetések végrehajtására. Erre azért került sor, mivel több elítéltet is ki kellett 

engedni a halálsorról (13 fő), mert bebizonyosodott, hogy teljes mértékben ártatlanok. 

Továbbá a halálbüntetés 1973-ban történő visszaállítása óta 12 kivégzett elítéltről derült 

ki, hogy szintén ártatlan volt. 2003-ban pedig már leköszönő kormányzóként, addig 

soha nem látott mértékben élt kegyelmi jogkörével, és 167 halálra ítélt büntetését 

életfogytiglani szabadságvesztésre változtatta, négy további elítéltet pedig teljes 

kegyelemben részesített
25

. 

A téves ítéletek kutatásának története az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött el 

a Yale Egyetem professzorának Edward Borchard-nak
26

 Az ártatlan elítélése című 

könyvével. Ő érvelt elsőként az ellen az akkoriban közkeletű vélekedés ellen, hogy 

ártatlan emberek elítélése gyakorlatilag soha nem fordul elő. Borchard 65 olyan esetet 

dolgozott fel, különböző okokkal és hátterekkel, ahol a büntető igazságszolgáltatás 

súlyosat tévedett és ártatlan embert ítéltek el. Borchard könyve volt az első olyan 

munka, ami a kutatás kérdésfeltevését nem az alapján csoportosította, hogy vajon 

előfordulhatnak-e ilyen esetek egyáltalán az amerikai igazságszolgáltatásban, hanem 

                                                 
21

 Ld. Borchard 1932.; Cohen 2003; Gardner 1952; Radin 1964; Scheck, Neufeld, Dwyer 2000 
22

 Ld. Westervelt, Humphrey 2001. 
23

 Ld. Scheck, Neufeld, Dwyer 2000. 
24

 Radelet, 2002 67-68. o., idézi Leo 2005. 202. o. 
25

 Badó, Bóka 2003. 171-172. o. 
26

 Borchard 1932. 
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hogy miért fordulhatnak elő ilyen esetek és mit lehet tenni a megelőzésükre és 

orvoslásukra. 

A téma kutatását az 1930-as évektől, Borchard könyvének publikálásától egészen az 

1990-es évekig az ilyen jellegű nagyobb, átfogó tanulmányok jellemezték. Fontosabb 

művek
27

: Erle Stanley Gardner Court of Last Resort; Jeromy Frank és Barbara Frank 

Not quilty; Edward Radin The Innocents; Ruth Brandon és Christie Davis Wrongful 

Convictions: Mistaken Convictions and Their Consequences. 

Az 1980-as évekig meglepő módon a témával nem foglalkoztak kriminológusok és 

szociológusok. Ez a tendencia Bedau és Radelet
28

 korábban már tárgyalt vízválasztó 

munkájával változott meg. A szerzők 350 olyan esetet azonosítottak, ahol téves ítélet 

született potenciálisan halálbüntetéssel fenyegetett ügyekben 1900 és 1985 között és 

szisztematikusan analizálták a hibák forrásait, felfedezésük mikéntjét és azokat az 

eseteket, ahol ki is végezték (23 fő) az ártatlanul elítélteket. Munkájuk kijelöli a modern 

kutatások kezdetét. Művük több szempontból is meghatározó. Egyrészről ők 

prezentálják ez egyik legnagyobb és legmeggyőzőbb adatbázist, ami a szakirodalomban 

létezik. Ráadásul a mintában szereplő esetek 90 százalékában az ártatlanság hivatalos 

deklaráción alapszik, tehát nem lehet vitatni a levont következtetéseiket.  

Igazán nagy lendületet azonban a kifinomult DNS-technológia alkalmazása hozott az 

1990-es években. Lehetőség nyílt ugyanis arra, hogy azokban az esetekben, ahol az 

elítélt mindvégig hangoztatta az ártatlanságát és maradt hátra biológiai bizonyíték a 

bűncselekmény helyszínéről, a DNS tesztet utólag elvégezzék, és az ítélet 

megmérettessék. Erre először 1989-ben került sor Gary Dotson ügyében, akit nemi 

erőszakért ítéltek el. A DNS tesztek igazolták a legszörnyűbb gyanúkat: a téves ítéletek 

(csak éppenhogy nem rendszeres) előfordulását még a halálbüntetéssel fenyegetett 

esetek körében is
29

. Az utólag elvégzett teszt akkor 28 ember igazát igazolta. Az 

eredményeket 1996-ban publikálták
30

: Elítélve az esküdtszék, felmentve a tudomány 

által: Esettanulmányok a DNS bizonyítékok használatával, melyek megalapozták az 

ártatlanságot a tárgyalás után címen. 

Azóta a DNS teszt is fejlődött és további 120 ember ártatlanságát igazolta, és segített 

nekik kijutni a börtönből. Barry Scheck és Peter Neufeld pedig megalapították a New 

York-i Cardozo Law School berkeiben az Innocence Project nevű ingyenes jogsegélyt 

nyújtó jogklinikát, ahol olyan, tévesen elítélt embereken segítenek, akik ártatlanságát a 

DNS teszt is igazolta.  

2000-ben publikálták – Jim Dwyer újságíróval kiegészülve – Actual Innocence: Five 

Days to Execution and Other Dispatches from the Wrongly Convicted 
31

 című 

munkájukat, amiben újabb 62 ember esetét dolgozták fel, akiket a DNS teszt mentett 

                                                 
27

 Gardner 1952.; Frank, Frank 1957.; Radin, 1964.; Brandon, Davis 1973. 
28

 Bedau, Radelet 1987. 
29

 Innocence Project 2018. https://www.innocenceproject.org 
30

 U. S. Department of Justice 1996. 
31

 Scheck, Dwyer, Neufeld 2000. 
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meg. 2018-ra összesen 358 embert mentettek fel a teszt alapján és minden arra utal, 

hogy ez a szám folyamatosan emelkedni fog
32

. 

A DNS teszt és az ablak, amelyet az igazságszolgáltatás hibáira nyitott, új korszakát 

hozta el a kutatásoknak. Megalapozta a tényleges ártatlanság (factual innocence) 

jelenségét és szilárd bizonyítását, szemben az addig inkább elfogadott eljárási 

értelemben vett ártatlansággal (procedural innocence)
33

. 

 

IV. A téves ítélethez vezető lehetséges okok 

 

A téves ítéletek hátterében álló hibák kivizsgálása és azonosítása, mint ahogy már 

korábban említettem, főleg az angolszász terület civil és politikai erőfeszítéseinek 

köszönhető. Ezeket a kivizsgálásokat mindenhol a felszínre kerülő botrányos esetek 

motiválták
34

.  

Az Egyesült Államokban igazi lendületet a DNS-alapú felmentések okozta 

felháborodás hozott. Az Egyesült Királyság kudarcai főleg az Ír Köztársasági Hadsereg 

(IRA) által elkövetett bombamerényletekhez kapcsolódnak: a Guilfordi Négyek, 

Birminghami Hatok, McGuire Hetek eseteit lehet említeni. Kanadában a Donald 

Marshall Jr., a Guy Paul Morin és a Thomas Sophonow ügyek váltottak ki figyelmet. 

Ezek az esetek minden adott országban vizsgálóbizottság felállítását és törvényalkotási 

lépéseket vontak maguk után. Ezek egyrészről azért fontosak, mert az 

igazságszolgáltatás – ha hibázott – látványosan kész volt a helyzet orvoslása érdekében 

a nyilvános bocsánatkérésre, az ügy kivizsgálására és kártalanításra. Másrészről a 

vizsgálat kiterjedt a hibás döntésekhez vezető hibák elemzésére is
 35

. 

A téves ítéletekhez vezető okokat Finlayson
36

 két csoportba sorolja: egyrészről azok, 

melyek az igazságszolgáltatást hajlamossá teszik a hibás lépésekre. Ezeket nevezi Hack 

Péter
37

 közvetett okoknak:  

 Közvélemény nyomása.  

 A vádlott népszerűtlen vagy kisebbségi csoport tagja.  

 A kontradiktórius per játszmává válása, amikor az igazság kiderítése helyett a 

másik fél legyőzése lesz cél.  

 A hatóságok jó szándékú korrumpálódása, vagyis a cél szentesíti az eszközt.  

A másik csoportba a közvetlen körülmények tartoznak:  

                                                 
32

 https://www.innocenceproject.org 
33

 Bedau, Radelet, Putnam 2004. 
34

 Az eseteket részletesen ismerteti Hack 2007. 14-16. o. 
35

 Hack 2007. 16-17. o. 
36

 Finlayson 2004. 
37

 Hack 2007. 17. o. 
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 Szemtanú általi téves felismerés.  

 A rendőrség hibái, illetve törvénysértései.  

 Az ügyész eljárási hibái (bizonyítékok kirekesztésének elmulasztása).  

 Kétes, megbízhatatlan vagy nem szilárd tudományos alapon álló szakértői 

vélemények.  

 Bűnözők (börtönügynökök, besúgók) tanúvallomásának felhasználása.  

 Hiányos vagy hibás védői munka.  

 Hamis beismerő vallomás.  

 Félrevezető közvetett bizonyítékok. 

 

V. Hazai esetek 

 

Sajnos a hazai igazságszolgáltatás sem mentes a hibáktól, és ezt az utóbbi évtizedek 

nyilvánosságra került ügyei jól prezentálják
38

. 

1994-ben egy Ivád nevű településen megöltek és kiraboltak egy idős asszonyt. A Heves Megyei 

Bíróság az ügyben megvádolt Pusoma Dénest bűnösnek találta Papp Józsefné sérelmére elkövetett 

halált okozó testi sértés büntettében és rablás bűntettének kísérletében, ezért halmazati 

főbüntetésül hat év börtönbüntetésre és mellékbüntetésként öt év közügyektől eltiltásra ítélte. Az 

ítélet ellen a vádlott nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett. Ártatlansága az ítélet 

letöltésének megkezdése után tizenhárom hónappal derült csak ki, amikor is az igazi elkövetőt 

elfogták és az bevallotta a bűncselekmény elkövetését. Pusoma Dénes viszont szabadulását 

követően nem kapott munkát falujában, családi élete tönkrement. Egy évvel később öngyilkos lett 

az ivádi erdőben. 

 

A móri Erste Bank fiókjában 2002. május 9-én fegyveres rablók agyonlőttek nyolc embert. A 

Fővárosi Főügyészség vádirata és a Fővárosi Bíróság dr. Varga Zoltán vezette tanácsának elsőfokú 

ítélete szerint Kaiser Ede és Hajdú László részt vettek a cselekmény elkövetésében, ezért Kaiser 

Edét tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, és az ítélet a jogorvoslatok után jogerőre 

emelkedett. 2007 februárjában a rendőrség úgy tűnik, megtalálta a valódi tetteseket, vagyis 

feltehető, hogy a korábban hozott, Kaiser esetében már jogerős ítéletek hibásak voltak. (A 

nyomozati szakról részletesen beszél könyvében az ügyben nyomozó, most már nyugalmazott dr. 

Kovács Lajos (2009) rendőr alezredes, illetve a büntetőeljárás során felmerült anomáliákról
39
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VI. Pszichológiai faktorok a téves ítélet hátterében 

 

A továbbiakban azokról a jelentősebb pszichológiai faktorokról lesz szó, melyek a 

büntetőeljárás egésze során növelhetik a téves ítélet előfordulásának valószínűségét. 

Pszichológiai hátterű hibák az eljárás bármely szakaszában előfordulhatnak: nyomozati 

szakasz, vádemelési szakasz, tárgyalási szakasz.  

Jelenleg Magyarországon a megindult nyomozások 40%-ában kerül sor vádemelésre 

(60%-ban az eljárás nyomozati szakban megszűnik), de ezeknek az ügyeknek a 97-

98%-ában a váddal megegyező ítélet születik
40

, tehát az ügyek gyakorlatilag a 

nyomozati szakban dőlnek el. A dolgozat ezért ezt eljárási szakaszt venné inkább górcső 

alá, kiemelve azonban, hogy az egész eljárás során előfordulhatnak ilyen típusú hibák. 

A pszichológiai szakirodalomban tárgyalt okok főleg az emlékezeti és döntéshozatali 

folyamatokhoz kapcsolódnak, ezért az alábbi vizsgálódások leginkább a kognitív és a 

szociálpszichológia területét fogják érinteni. 

A következőkben az egyes eljárási szereplők köré csoportosítva sorolom fel azokat a 

pszichológiai fókuszpontokat, melyek a későbbiekben mélyebb vizsgálat tárgyát 

képezhetik. 

 

1. A szemtanú 

 

Ahhoz képest, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az eljárásban
41

, úgy tűnik, 

rendkívül bizonytalan és pontatlan bizonyítékról van szó
42

. A DNS alapú felmentéseket 

nézve, melyek súlyos bűncselekményekre vonatkoznak súlyos ítéletekkel, a 

toronymagasan vezető ok a téves ítéleteknél a szemtanú általi téves felismerés
43

.  

A szemtanú, illetve magának a tanúskodásnak a kérdésköre kapcsán a következő 

témák érdemesek közelebbi vizsgálatra: 

a) az emlékezeti folyamatok tanúskodás szempontjából releváns sajátosságainak 

azonosítása; 

b) a bűncselekmény, mint stresszhelyzet kérdése, avagy a tanúskodásra ható faktorok 

fontossága; 

c) a szemtanú általi téves felismerés lehetséges okai, előfordulásának valószínűségét 

növelő faktorok azonosítása, illetve megelőzési lehetőségek; 

d) a felismerésre bemutatáshoz kötődő jó gyakorlatok összegyűjtése; 

                                                 
40
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e) a tanúskodás szempontjából sérülékeny csoportok (ld. gyermektanúk, értelmi 

sérült vagy pszichiátriai terhelt tanúk) problematikája 

 

2. A gyanúsított 

 

A gyanúsított vallomása a nyomozati szak csúcspontja, a rendőri munka igazi, legvégső 

célja. Hiába vannak (vagy nincsenek) egyéb tárgyi bizonyítékok, a bizonyítékok 

királynőjének a mai napig is a gyanúsított beismerő vallomása számít, bár ezt a 

szakirodalom már nem igazolja
44

. Jelentősége nem csökken a továbbiakban sem, az új 

büntetőeljárási törvény is kiemelt szerepet szán a beismerő vallomásnak
45

. 

A gyanúsított a rendőrségi kihallgatás és a beismerő vallomás kapcsán a kutatás 

tárgyához kötődő kérdéskörök a következőek: 

a) a vallomástétel döntéshozatalának pszichológiai modelljei (kognitív-

viselkedéslélektani, illetve pszichoanalitikus megközelítésen alapuló modellek 

összehasonlítása); 

b) gyanúsított vallomástételére ható faktorok és kihallgatási technikák (pl. a hamis 

beismerő vallomások valószínűségét szignifikánsan megnövelő Reid technika
46

), 

kihallgatói hibák kérdése; 

c) a hamis beismerő vallomás lehetséges magyarázó tényezőinek, illetve 

kategorizációs kísérleteinek vizsgálata; 

d) a hamis beismerő vallomás előfordulásának valószínűségét csökkentő, a 

nyomozati eljárásba beépíthető fékek azonosítása (pl.: Miranda-figyelmeztetés, a 

kihallgatás objektív körülményeinek kontrollálása) 

 

3. A rendőrség 

 

A téves ítéletek vezető okaként tartják számon az ide kapcsolódó csőlátás (tunnel 

vision) jelenségét is, melynek során a hatóság egy hipotézis mellett lehorgonyoz, és 

elzárja a nyomozást a későbbiekben az alternatív elméletektől és az eredeti feltételezést 

alá nem támasztó információktól
47

. Ez kiegészülhet több olyan döntéshozatali 

mechanizmussal, melyek egyszerű döntéseknél jól működhetnek, ám bonyolult és 

dinamikus nyomozásoknál nem alkalmazhatóak.  

a) a nyomozás során felmerülő döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatos kognitív 

hibák, torzítások azonosítása (heurisztikák és a fentebb említett csőlátás jelensége); 
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b) a szervezet konzervatív struktúrájából, működéséből fakadó szervezeti csapdák, a 

nyomozás szempontjából maladaptív, káros szociálpszichológiai jelenségek áttekintése 

(pl.: csoportgondolkodás jelensége, melynek során egy csoport mellőzi a kritikai, 

konfrontatív gondolkodást, nem változtat a csoporton belüli domináns elméleten, 

melynek motivációja a vezetőnek, illetve a felülről jövő elvárásoknak való megfelelés
48

) 

 

4. Külső nyomás hatása 

 

Ez az eddig felsoroltakon túl kevésbé megfogható, ám nagyon alapvető környezeti 

faktor, mely jelentősen hozzájárulhat a téves ítéletekhez. A külső nyomás kérdéskörén 

belül a következő témák tárgyalása vihet közelebb a vizsgálat tárgyához: 

a) a közvélemény és média keltette, szinte hidraulikus nyomás hatásmechanizmusa a 

bűnüldöző hatóságokra, különösen a nagy sajtónyilvánosságot kapott ügyek esetében; 

b) a különböző ügyek adott jellegzetességei, karakterisztikája (az elkövető vagy az 

áldozat személye, a bűncselekmény jellege, az elkövetés módja), melyek 

hozzájárulhatnak a normál döntéshozatali folyamatok torzulásához és ezáltal a téves 

ítélet valószínűségének növekedéséhez 

 

VII. A kutatás célja és hipotézisei 

 

A kutatás átfogó célja a téves bírói ítéletek témakörének széleskörű, minél több 

szempontot felölelő tanulmányozása, az egyes esetek vizsgálata. A kutatás fő célja 

megérteni azt, hogy a büntetőeljárást jellemző jogállami alapelvek (ártatlanság vélelme, 

bizonyítási tilalmak, a bírósági döntés indokolásának kötelezettsége, védelemhez való 

jog, ingyenes jogsegélyhez való jog, jog a perújrafelvételre)
49

 és eljárási garanciák 

ellenére miért és hogyan fordulnak elő mégis ilyen ítéletek.  

A kutatás egyik fő irányvonalát a téves elítéléshez vezető okok, a büntetőeljárás 

különböző szakaszaiban felfedezhető olyan mechanizmusok és faktorok feltárása 

jelentené, melyek egyenként és halmozódva is növelik az ilyen ítéletek valószínűségét.  

Az első kutatási hipotézisem, hogy azok az okok, melyeket az angolszász 

büntetőeljárási rendszerben tártak fel, a hazai, kontinentális büntetőeljárási rendszerben 

is megtalálhatóak és azonosíthatóak. A felszínre került esetek karakterükben is eltérnek 

egymástól, ezért érdemes vizsgálni az ügyek jellegzetességeit is.  

Második kutatási hipotézisem, hogy az azonos végeredmény – egy ártatlan ember 

elítélése – ellenére a különböző karakterisztikájú ügyek etiológiai háttere eltérő. 
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Feltételezésem szerint a bűncselekmény, illetve a büntetőeljárás egyes (az elkövetők 

száma, személye, az áldozatok száma, személye, a bűncselekmény jellege) kiugró 

jellegzetességei más-más fő faktorokat, oksági mintázatokat, döntéselméleti 

szempontból hibás útvonalakat „lobbantanak be” vagy feszítenek elő. 

A doktori kutatás további, praktikus célja olyan, a nemzetközi szakirodalomban 

fellelhető jó gyakorlatok összegyűjtése, melyek támpontot nyújthatnak és segíthetik a 

büntetőeljárás bármely szakaszában az eljárási résztvevőket a sokszor rendkívül 

komplex döntéshozatali folyamatokban. 
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THE WRONGFUL CONVICTION 

 

The topic of the doctoral research is the investigation of the issue of wrongful 

conviction. The relevance of the research is reasonable and considered because of many 

individual and social factors. The proper operation of criminal justice system, which has 

a basic element of making an accurate decision concerning guilt, has an important role 

regarding to general and special prevention. The study wants to examine wrongful 

conviction in a narrow range. Although the operation of criminal justice may include 

several mistakes, the aim of this research is only to examine the raising questions of the 

conviction of actually and factually innocent people. The article mentions the outline of 

short historical background and specialized literature of the topic, and also summarizes 

the significant results achieved so far in the field of wrongful conviction, especially the 

possible reasons raised during the procedures. Later, inside this topic, the study highly 

observes the different psychological mechanisms, identifying and analyzing factors (for 

instance eyewitness misidentification, false confession and the effect of the impact 

caused by media or public opinion). Finally, it presents investigational activities 

including qualitative and quantitative methods, planned during the doctorial research. 

 

 


