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H. L. A. Hart

A jogi érvelés problémái
részlet

A jog el mé le ti szer zők, kü lö nö sen Ame ri ká ban, a hu sza dik szá zad ele je óta ki emelt 
fi gyel met szen tel nek azon ér ve lé si for mák kri ti kai ta nul má nyo zá sá ra, ame lyek alap ján 
a bí ró sá gok el dön tik az ügye ket. E ta nul má nyok ból igen vál to za tos el mé le tek szü let-
tek ar ra vo nat ko zó an, hogy az ítél ke zé si fo lya mat ban mi a tény le ges vagy he lyén va ló 
sze re pe an nak, amit – gyak ran két ér tel mű en – „lo gi ká nak” ne vez nek. Ezen el mé le tek 
leg több je szkep ti kus, s azt kí ván ja ki mu tat ni, hogy a de duk tív és in duk tív ér ve lés nek a 
lát szat el le né re csak alá ren delt sze re pe van. El len tét be ál lít ják a „lo gi kát” és a „ta pasz-
ta la tot” (mi ként Holmes hí res dik tu ma te szi, mi sze rint „a jog éle te so sem a lo gi ka volt, 
ha nem a ta pasz ta lat”), vagy a „de duk tiviz must” és a „for ma liz must” egy fe lől, s a „kre-
a tív vá lasz tást” és az „il lesz ke dő in tu í ci ót” más fe lől. Az ilyen el mé le tek ál ta lá ban azt 
hang sú lyoz zák, hogy az e ki fe je zé sek kel je lölt el len tét pár ok utóbb em lí tett ele mei – a 
lo gi kai mód szer és for ma lát sza ta el le né re – az előb bi ek nél meg fe le lőb ben jel lem zik 
a jo gi íté let al ko tás fo lya ma tát. Ezen el mé le tek né hány vál to za ta sze rint a jo gi ér ve lés-
nek, vagy azon ra ci o ná lis kri té ri u mok nak, ame lye ket a bí ró sá gok az ügyek el dön té se 
so rán kö vet nek és kö vet ni ük is kell, más a me ne te, il le tő leg má sok a for mái, jól le het a 
lo gi ka a de duk tív és in duk tív ér ve lés ér tel mé ben ját szik bi zo nyos sze re pet ben ne. A 
szél ső sé ge sebb vál to za tok sze rint a bí ró sá gok dön té sei lé nye gi leg ön ké nye sek.

TÖR VÉNY HO ZÁS ÉS PRE CE DENS

Az an gol-ame ri kai jog el mé let ben a jo gi ér ve lés jel lem ző it fő leg ar ra utal va tár gyal ják, 
hogy a bí ró sá gok mi ként al kal maz zák a jog két „for rá sát”: (1) a tör vény ho zó tes tü le tek 
(il le tő leg a jog al ko tói ha ta lom mal de le gá ció ré vén ren del ke ző más sza bály al ko tó ha tó sá-
gok) ál ta lá nos sza bá lya it, il let ve (2) a rész le ges pre ce den se ket, avagy a bí ró sá gok azon 
múlt be li dön té se it, ame lye ket olyan ma té ri a ként ke zel nek, ame lyek ből jo gi sza bá lyok 
von ha tók ki, no ha – a tör vény ho zói sza bá lyok tól el té rő en – az így nyert sza bá lyok nak 
nincs autori tatív vagy egye dül he lyes meg fo gal ma zá sa. A tör vény ho zói sza bá lyok egye-
di ese tek re tör té nő al kal ma zá sa so rán al kal ma zott ér ve lés ha gyo má nyos ma gya rá za tai 
gyak ran úgy mu tat ják azt be, mint ami ki zá ró lag de duk tív kö vet kez te tés kér dé se. A bí ró-
ság dön té sét egy szil lo giz mus konk lú zi ó ja ként áb rá zol ják, mely ben a fő té telt a sza bály, 
az al té telt pe dig az ügy ben kö zö sen vagy hi va ta lo san meg ál la pí tott tény ki je len tés je len ti. 
A pre ce den sek bí ró sá gi al kal ma zá sá nak ha gyo má nyos ma gya rá za tai eh hez ha son ló an 
egy sza bály múlt be li ese tek ből va ló ki eme lé sét in duk tív ér ve lés nek, ezen sza bály nak a 
szó ban for gó eset re va ló al kal ma zá sát pe dig de duk tív ér ve lés nek mond ják.

A szkep ti kus szer zők, a bí rói ér ve lés ezen ha gyo má nyos ma gya rá za ta i val szem-
be ni tá ma dá suk so rán szá mos olyan dol got tár tak fel, ami na gyon fon tos a jo gi 
íté let al ko tás mód sze ré nek mind meg ér té se, mind pe dig bí rá la ta szem pont já ból. A 
jo gi sza bá lyok nak és pre ce den sek nek az el dön ten dő ese tek re va ló al kal ma zá sá nál 
két ség te le nül adód nak olyan dön tő je len tő sé gű sza ka szok, ame lyek nem pusz tán 
lo gi kai mű ve le tek ből áll nak, s ame lye ket már rég óta el ho má lyo sít az a ha gyo má nyos 
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ter mi no ló gia, amit ma guk a bí ró sá gok is el fo gad nak az ese tek el dön té se so rán, és a 
jo gá szok is, mi dőn le ír ják a bí ró sá gok te vé keny sé gét. Az az ál ta lá nos té tel, mi sze rint 
a lo gi ka sze rény vagy sem mi lyen sze re pet nem ját szik az ítél ke zé si fo lya mat ban, a 
ki je len tés egy sze rű és egy ér tel mű lát sza ta el le né re, saj nos ho má lyos és két ér tel mű; 
szá mos kü lön bö ző, s né ha egy más nak el lent mon dó ál lí tás ból áll, me lye ket kü lön-
kü lön kell meg vizs gál ni. E kér dé sek kö zül a leg fon to sab ba kat az aláb bi ak ban meg ha-
tá roz zuk és tár gyal juk. Van azon ban két olyan, a fi lo zó fu sok és lo gi ká val fog lal ko zó 
szak em be rek szá má ra kü lö nö sen fon tos elő ze tes kér dés, amely a jo gi ér ve lés for má-
i nak jel lem zé sé re irá nyu ló min den ko moly kí sér let ese tén fi gyel met kö ve tel.

De duk tív ér ve lés. Azt ál lí tot ták, hogy a jo gi sza bá lyok meg ha tá ro zott ese tek re va ló 
al kal ma zá sát nem le het szil lo giz mus nak vagy bár mi lyen más de duk tív kö vet kez te tés 
faj tá nak te kin te ni, mert sem az ál ta lá nos sza bá lyo kat, sem a konk rét (mint pél dá ul az 
egyé nek nek jo go kat és kö te le zett sé ge ket tu laj do ní tó) jo gi ki je len té se ket nem le het úgy jel-
le mez ni, mint ame lyek iga zak vagy ha mi sak, s így lo gi ka i lag nem vo nat koz tat ha tók sem 
egy más ra, sem a tény ki je len té sek re; ezért az tán nem is le het nek egy de duk tív kö vet-
kez te tés pre misszái vagy konk lú zi ói. E né zet az ér vé nyes de duk tív kö vet kez te tés és az 
olyan lo gi kai re lá ci ók esz mé jé nek, mint a kon zisz ten cia és az el lent mon dás, az igaz ság 
és ha mis ság fo gal ma i ban fel fo gott le szű kí tő meg ha tá ro zá sán ala pul. A de duk tív kö vet-
kez te té sek ér vé nyes sé gi kö ré ből nem csu pán a jo gi sza bá lyo kat vagy a jo gi ki je len té se-
ket zár ná ki, de a pa ran cso kat és sok más olyan ki je len tés for mát is, ame lye ket szo kás 
sze rint lo gi kai re lá ci ók al kal mas tár gyá nak és ér vé nyes de duk tív ér vek al ko tó ele me i nek 
te kin te nek. A lo gi ka szak em be rei ugyan ak kor, bár meg le he tős tech ni kai bo nyo lult ság 
árán, má ra ki dol goz ták azon ér vé nyes de duk tív kö vet kez te tés esz mé jé nek né hány ál ta lá-
no sabb meg ha tá ro zá sát, amely a kö vet kez te tés gon do la tát al kal maz ha tó vá te szi a nem 
igaz ként vagy ha mis ként jel lem zett al ko tó ele mek ből ál ló kö vet kez te tés re. Eb ből kö vet ke-
ző en, mi ként a kor társ jog el mé le ti iro da lom túl nyo mó ré szé ben, fel te szik az ér vé nyes 
kö vet kez te tés ezen ál ta lá no sabb meg ha tá ro zá sá nak ál ta lá nos el fo gad ha tó sá gát is.

In duk tív ér ve lés. A ha gyo má nyos jog el mé le ti szer zők azon ál lí tá sát, mi sze rint a 
pre ce den sek bí rói al kal ma zá sá ban sze re pet ját szik az in duk tív ér ve lés, meg le he tős 
ho mály len gi kö rül. Az in duk ci ó ra eb ben az össze füg gés ben rend sze rint úgy utal nak, 
mint a tör vény ho zói sza bá lyok egye di ese tek re va ló al kal ma zá sá ban sze re pet ját szó 
ál lí tó la gos de duk tív ér ve lés sel szem be ni el len tét re. „A bí ró nak, ahe lyett, hogy egy 
ál ta lá nos sza bállyal kez de né, a re le váns ese tek hez kell for dul nia, hogy fel fe dez ze 
az azok ban rej lő sza bályt. … A két mód szer kö zöt ti nyil ván va ló kü lönb ség a fő té tel 
for rá sa; amíg ugyan is a de duk tív mód szer fel té te le zi ezt, ad dig az in duk tív ar ra sar-
kall, hogy egye di pél dák ból fe dez zék fel.” (Paton 1951)

Ter mé sze te sen igaz, hogy a bí ró sá gok min dig hi vat koz nak múlt be li ese tek re, mind 
azért, hogy fel fe dez zék a sza bá lyo kat, mind pe dig azért, hogy iga zol ják azok ér vé nyes 
sza bá lyok ként va ló el fo ga dá sát. A múlt be li ese tek nek, ahogy mond ják, „au to ri tá suk” 
van az azok ból „ki vont” sza bá lyok vo nat ko zá sá ban. An nak, hogy a múlt be li ese tek ilyen 
mó don lo gi ka i lag iga zol ják va la mely sza bály el fo ga dá sát, nyil ván va ló an egy szük ség sze-
rű fel té te le van: a múlt be li ese tek nek a sza bály pél dá já nak kell len nie ab ban az ér te lem-
ben, hogy az eset be li dön tés le ve zet he tő a sza bály ra és az eset té nye i re vo nat ko zó ál lí-
tás ból. Az ér ve lés, amennyi ben e szük ség sze rű fel té tel ki elé gí té sé ről van szó, va ló já ban 
a de duk tív ér ve lés meg for dí tá sa. E fel té tel azon ban, ter mé sze te sen, csak szük sé ges, de 
nem elég sé ges fel té te le an nak, hogy a bí ró sá gok a múlt be li ese tek alap ján el fo gad ják 
a sza bályt, hi szen min den meg ha tá ro zott pre ce dens ese tén lo gi ka i lag vég te len szá mú 
al ter na tív ál ta lá nos sza bály lé te zik, amely ki elé gít he ti e fel té telt. Ezen al ter na tí vák kö ré-
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ből egy sza bály azon sza bály ként va ló ki vá lasz tá sá nak, amely mi att a pre ce denst au to-
ri tás sal bí ró nak te kin tik, ezért a vá lasz tást kor lá to zó más kri té ri u mok tól kell füg ge nie, s 
ezek nem lo gi kai jel le gű ek, ha nem olyan ér de mi szem pont ok [sub stan tive mat ter s], ame-
lyek jog rend szer ről jog rend szer re, vagy ugyan azon rend szer ben idő ről idő re vál toz nak. 
A pre ce den sek bí rói al kal ma zá sát le író né hány el mé let ezért azt hang sú lyoz za, hogy 
a bí ró ság nak az eset szem pont já ból „lé nye ges ként” ke zelt té nyek ki vá lasz tá sa ré vén 
– ki fe je zett vagy hall ga tó la gos mó don – meg kell je löl nie azt a sza bályt, amely vo nat-
ko zá sá ban a pre ce dens au to ri tás sal bír. Más el mé le tek ah hoz ra gasz kod nak, hogy az 
a sza bály, amely vo nat ko zá sá ban a pre ce dens au to ri tás sal bír, nem más, mint amit a 
ké sőb bi, a pre ce denst elem ző bí ró ság vá lasz ta na ki a lo gi ka i lag le het sé ges al ter na tí vák 
kö zül, mi u tán mér le gel te a szo ká sos er köl csi és tár sa dal mi té nye ző ket.

Bár sok jo gi író még min dig az ál ta lá nos sza bály pre ce dens ből va ló ki vo ná sá ról 
be szél, né há nyan in kább azt ál lít ják, hogy a pre ce den sek al kal ma zá sa kor kö ve tett 
ér ve lés lé nye gé ben „pél dák ré vén” va ló, eset ről eset re ha la dó ér ve lés: a bí ró ság 
ugyan úgy dön ti el a je len le gi ügyet, ahogy a múlt be lit el dön töt ték, ha ez utób bi a 

„re le váns” vo nat ko zá so kat il le tő en „ki elé gí tő mér ték ben” em lé kez tet az előb bi re, s 
így a múlt be li ese tet anél kül hasz nál ja pre ce dens ként, hogy elő ször ki von na be lő le 
va la mi lyen ál ta lá nos sza bályt és meg fo gal maz ná azt. Az a ha gyo má nyo sabb ma gya-
rá zat mind azo nál tal, mely sze rint a bí ró sá gok ar ra hasz nál ják a múlt be li ese te ket, 
hogy fel fe dez zék és iga zol ják az ál ta luk al kal ma zott ál ta lá nos sza bályt, kel lő kép pen 
el ter jedt és elég va ló szí nű ah hoz, hogy meg tár gya lás ra ér de mes sé te gye az „in duk-
ció” szó ezen össze füg gés ben va ló hasz ná la tát.

Az a szó hasz ná lat, amely sze rint az „in duk ci ó val” a de duk ció meg for dí tott al kal ma zá-
sá ra utal nak, ami kor is úgy ta lál ják, hogy a múlt be li eset az ál ta lá nos sza bály pél dá ja, fél-
re ve ze tő le het: ha tá ro zot tabb pár hu za mo kat su gall, mint ami a ter mé szet tu do má nyi va ló-
szí nű sé gi kö vet kez te té si mó dok ese tén lé te zik, ami kor is ál ta lá nos tény ál lí tá sok ra vagy 
fi gyel men kí vül ha gyott rész le tek kel kap cso la tos ál lí tá sok ra kö vet kez tet nek, il le tő leg úgy 
te kin tik azo kat, mint ami ket a meg fi gyelt rész le tek meg erő sí te nek. Az „in duk ció” fo gal mi 
za var hoz ve zet het a de duk tív kö vet kez te tés tö ké le tes in duk ci ó ként [per fect induc tion] 
is mert for má já val és az ál ta lá no sí tá sok – oly kor in tu i tív in duk ci ó nak [in tu itive induc tion] 
ne ve zett – va lós vagy ál lí tó la gos fel fe de zé si mód sze re i vel össze füg gés ben is.

Az mind azo nál tal igaz, hogy a de duk ció al kal ma zá sá nak meg for dí tá sa a pre ce-
dens hasz ná la ta so rán a tu do má nyos el já rás nak is fon tos ré sze, ahol hi po te ti kus 
kö vet kez te tés ként vagy hi po te ti kus-de duk tív ér ve lés ként is me rik. Ezért bi zo nyos 
ér de kes ha son ló sá gok lé tez nek egy fe lől a meg fi gye lés és az el mé let össz já té ka 
kö zött, ami kor is egy tu do má nyos hi po té zis nek az el len té tes pél dák ál ta li fal sz i fiká-
ció el ke rü lé sét cél zó fo lya ma tos fi no mí tá sá ról van szó, más fe lől azon mód kö zött, 
aho gyan a bí ró ság ki fi no mít hat ja az ál ta lá nos sza bályt, egy szer re té ve kon zisz tens-
sé azt a kü lön bö ző ese tek szé les kö ré vel, és ke rül ve el az igaz ság ta lan és nem 
kí vá na tos kö vet kez mé nyek kel já ró meg szö ve ge zést.

E ha son ló sá gok el le né re azon ban meg ma rad a lé nye gi kü lönb ség a pél dák ál tal 
va ló szí nű vé tett, de a jö vő be li ta pasz ta la tok ál tal még fal sz i fikál ható ál ta lá nos tény ki-
je len té sek re vo nat ko zó ku ta tás és az ese tek el dön té se so rán al kal ma zott sza bá lyok 
ke re sé se kö zött. Az ítél ke zé si fo lya mat em pi ri kus ta nul má nyo zá sa ter mé sze te sen 
le het sé ges; e tu do mány a bí ró sá gok dön té se i vel kap cso la tos tény ál ta lá no sí tá sa i ból 
[fac tu al gen er al iza tion s] áll na, s je len tős elő re jel ző esz köz le het ne. Egy ilyen em pi ri-
kus tu do mány ál ta lá nos meg ál la pí tá sa it mind azo nál tal fon tos meg kü lön böz tet nünk 
a bí ró sá gok ál tal meg szö ve te zett és al kal ma zott sza bá lyok tól.
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LE ÍRÓ ÉS ELŐ ÍRÓ EL MÉ LE TEK

Az zal az ál lí tás sal, mi sze rint az ügyek el dön té se kor a lo gi ka csak alá ren delt sze-
re pet ját szik, oly kor az ítél ke zé si fo lya mat fél re ve ze tő le írá sa it kí ván ják ki iga zí ta ni, 
míg más kor ezen ál lí tás cél ja a bí ró sá gok ál tal al kal ma zott mód sze rek bí rá la ta, 
amit „szél ső sé ge sen lo gi ka i ként”, „for má lis ként”, „me cha ni kus ként” vagy „au to ma ti-
kus ként” bé lye gez nek meg. A bí ró sá gok ál tal tény le ge sen al kal ma zott mód sze rek 
le írá sát meg kell kü lön böz tet nünk az al ter na tív mód sze rek elő írá sá tól, és azok tól 
el kü lö nít ve kell ér té kel nünk. Meg jegy zés re ér de mes ugyan ak kor, hogy e két dol got 
a jo gi ér ve lést tár gya ló szá mos mun ka gyak ran össze ke ve ri, mert az ítél ke zé si 
fo lya mat té ves ha gyo má nyos le írá sa i nak ki iga zí tá sá ra és ma gá nak a fo lya mat nak 
a ki iga zí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se ket ugyan az a fon tos, de gyak ran el ha nya golt 
tény – ne ve ze te sen a jo gi sza bá lyok és pre ce den sek vi szony la gos meg ha tá ro zat lan-
sá ga – fel is me ré se ösz tön zi. E meg ha tá ro zat lan ság ab ból ered, hogy az ál ta lá nos 
sza bá lyok meg fo gal ma zá sa so rán le he tet len elő re lát ni és elő re fi gye lem be ven ni 
a kö rül mé nyek nek a jö vő ben eset leg elő for du ló, min den le het sé ges kom bi ná ci ó ját. 
Hi szen egy sza bály ese tén, bár mi lyen pon to san szö ve gez zék is meg azt, min dig 
lesz nek olyan tény sze rű kö rül mé nyek, ame lyek kö zött azt a kér dést, va jon az adott 
hely zet a sza bály ál ta lá nos osz tá lyo zó ki fe je zé se i nek fo gal mi kö ré be tar to zik-e, nem 
le het el dön te ni a nyelv ta ni sza bá lyok ra, a ha gyo má nyok ra vagy az írott jog ér tel me-
zé sé nek ká non ja i ra va ló hi vat ko zás sal, de még csak a tör vény ho zó ki fe je zett cél-
ja i ra va ló uta lás sal sem. Az ilyen ese tek ben a sza bályt vagy bi zony ta lan nak, vagy 
két ér tel mű nek ta lál hat ják. Ha son ló meg ha tá ro zat lan ság ke let kez het ak kor is, ami kor 
két sza bály vo nat ko zik egy adott tény ál lás ra, s ami kor a sza bá lyo kat ki fe je zet ten 
olyan kö ze lebb ről meg nem ha tá ro zott ki fe je zé sek kel fo gal maz zák meg, mint az 
„éssze rű” vagy a „le het sé ges”. Az ilyen ese te ket csak azok kal a mód sze rek kel le het 
meg ol da ni, ame lyek éssze rű sé ge nem a konk lú zi ó nak a pre misszá hoz va ló lo gi kai 
vi szo nyá ban rej lik. Ha son ló kép pen, mi vel a pre ce den sek lo gi ka i lag vég te len szá mú 
ál ta lá nos sza bály alá so rol ha tók be, azon sza bályt, amely szem pont já ból a pre ce-
dens au to ri tás sal bír, ugyan csak nem le het a lo gi ká ra hi vat koz va meg ál la pí ta ni.

A bí rói íté let al ko tás fo lya ma tá nak ha gyo má nyos le írá sa i ra vo nat ko zó ezen bí rá la tok 
ál ta lá ban in do kol tak. A jo gá szok és a bí rók ugyan is, mi dőn a jo gi sza bá lyok vagy pre-
ce den sek dön té si fo lya mat ban va ló al kal ma zá sát ma gya ráz zák, kü lö nö sen az olyan 
jog rend sze rek ben, ahol tisz te lik a ha tal mi ágak el vá lasz tá sát, gyak ran el rej tik vagy 
mi ni ma li zál ják azok meg ha tá ro zat lan sá gát. Más fe lől vi szont ar ra pa nasz kod nak, gyak-
ran ugyan azok a szer zők – s ezt ke vés bé könnyű meg ér te ni és meg in do kol ni –, hogy 
a for ma liz mus és a lo gi ka túl nagy sze rep hez jut a bí rói íté let al ko tás fo lya ma tá ban. 
Amit a bí rá lók e ki fe je zé sek kel meg kí ván nak bé lye gez ni, az az, hogy a bí ró sá gok a 
jo gi sza bá lyok és pre ce den sek al kal ma zá sa so rán nem él nek azok vi szony la gos meg-
ha tá ro zat lan sá gá nak elő nye i vel an nak ér de ké ben, hogy tár sa dal mi cé lo kat, po li ti kai 
el kép ze lé se ket és ér té ke ket ér vé nye sít se nek. E kri ti ku sok sze rint a bí ró sá gok – ahe-
lyett, hogy ki ak náz nák az írott sza bá lyok je len té se bi zo nyos pon to kon va ló meg ha tá-
ro zat lan sá gá nak té nyét – a je len tést pusz tán azért te kin tik meg ha tá ro zott nak, mert a 
ha son ló szö ve get va la mely más jo gi kon tex tus ban egy bi zo nyos mó don ér tel mez ték, 
vagy mert a hasz nált sza vak „szo ká sos” je len té se egy meg ha tá ro zott ér tel me zés.

A jo gi sza bá lyok meg ha tá ro zat lan sá gá nak el nem is me ré sét (amit gyak ran és té ve-
sen az ana li ti kus jog el mé let nek tu laj do ní ta nak és fo ga lom-jo gá szat ként bé lye gez nek 
meg) oly kor azon az ala pon vé del me zik, hogy az a le he tő leg na gyobb mér ték ben 
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nö ve li a bi zo nyos sá got és a dön té sek előre jelezhetőségét. Né ha azért is üd vöz lik, 
mert elő moz dít ja a jog rend szer olyan esz mé nyét, amely ben az egy más tól füg get len 
sza bá lyok és osz tá lyo zó ki fe je zé sek szá ma mi ni má lis.

A sza bály al kal ma zás ilyen mód sze re i nek nagy hi bá ja ab ban áll, hogy el fo ga dá suk-
kal elő ze te sen el dön tik, mi a te en dő azon egy más tól kü lön bö ző ese tek szé les kö ré-
ben, ame lyek al ko tó ele mei nem is mer he tők meg ki me rí tő mó don elő re: olyan me rev 
osz tá lyo zá so kat és fel osz tá so kat ala kí ta nak ki, ame lyek fi gyel men kí vül hagy ják a 
tár sa dal mi és er köl csi fon tos ság kü lönb sé ge it és ha son ló sá ga it. Ez azon pa na szok 
lé nye ge, ame lyek sze rint a bí rói dön té si fo lya mat ban túl zott mó don al kal maz zák a lo gi-
kát. A „lo gi ka el túl zott al kal ma zá sa” azon ban sze ren csét len ki fe je zés, hi szen ami kor a 
jo gi sza bá lyok ér tel me zé se és a rész le tek osz tá lyo zá sa so rán fi gyel men kí vül hagy ják 
a tár sa dal mi ér té ke ket és a fon tos meg kü lön böz te té se ket, ak kor az így meg ho zott dön-
tés nem lo gi ku sabb an nál, amit e té nye zők meg fe le lő fi gye lem be vé te lé vel hoz tak: a 
lo gi ka nem ha tá roz za meg a sza vak ér tel me zé sét vagy az osz tá lyo zá sok al kal maz ha-
tó sá gi kö rét. Igaz vi szont, hogy ab ban a rend szer ben, ahol az ér tel me zés ilyen me rev 
mód sze rei meg szo kot tak, több al ka lom adó dik ar ra, hogy a bí ró úgy te kint hes sen 
ma gá ra, mint aki konf ron tá ló dik egy elő ze te sen meg ha tá ro zott tar tal mú sza bállyal.

A FEL FE DE ZÉS MÓD SZE REI ÉS AZ ÉR TÉ KE LÉS MIN TÁI

A bí rói ér ve lés le író és elő író el mé le te i nek szám ba vé te le so rán fon tos meg kü lön-
böz tet nünk (1) az azon szo ká sos gon dol ko dá si fo lya ma tok kal vagy be ideg ző dé sek kel 
kap cso la tos ál lí tá so kat, ame lyek alap ján a bí rák tény le ge sen meg hoz zák dön té se i ket, 
(2) a kö ve ten dő el já rás sal kap cso la tos aján lá so kat, va la mint (3) azo kat a min tá kat, 
ame lyek alap ján a bí rói dön té se ket ér té kel nünk kell. Ezek kö zül az el ső a le író pszi cho-
ló gia tár gya, s az e te rü le ten tett ál lí tá sok, ab ban a mér ték ben, amely ben túl men nek a 
vizs gált ese tek le írá sa in, em pi ri kus ál ta lá no sí tá sok vagy pszi cho ló gi ai tör vény sze rű sé-
gek; a má so dik a jo gi íté let al ko tás mű vé sze té re vagy mes ter sé gé re vo nat ko zik, s az 
e té ren tett ál ta lá no sí tá sok a jo gá szi mód szer [ju di cial tech nol o gy] el vei; a har ma dik 
pe dig a dön té sek ér té ke lé sé vel vagy iga zo lá sá val kap cso la tos.

E meg kü lön böz te té sek azért fon to sak, mert né ha ha tá ro zot tan azt bi zony gat ják, 
hogy mi vel a bí rók gyak ran anél kül hoz zák meg dön té se i ket, hogy a jo gi sza bá lyok ra 
vagy a pre ce den sek re fi gye lem mel lé vő gon dol ko dá si vagy kö vet kez te té si fo lya ma-
ton men né nek át, té ves az az ál lí tás, mi sze rint a jo gi sza bá lyok ból tör té nő de duk ció 
sze re pet ját szik a dön tés ben. Ez az ér ve lés za va ros, hi szen ál ta lá ban vé ve a kér-
dés nem ar ra a mód ra vo nat ko zik, aho gyan a bí rók el jut nak vagy aho gyan el kell 
jut ni uk dön té se ik hez, ha nem azok kal a min ták kal kap cso la tos, ame lye ket dön té se ik 
iga zo lá sa so rán tisz te let ben tar ta nak, bár ho gyan is hoz ták meg azo kat. A dön té sek 
ér té ke lé se kor a lo gi ka va ló sá go san je len le het vagy hi á nyoz hat, at tól füg gő en, hogy 
a dön té se ket kö vet kez te tés vagy in tu í ció ré vén hoz ták-e meg.

EGY ÉR TEL MŰ ESE TEK ÉS MEG HA TÁ RO ZAT LAN SZA BÁ LYOK

Ha a fent meg ha tá ro zott kü lön bö ző prob lé má kat meg kü lön böz tet jük, a kér dé sek két 
kö ré vel ke rü lünk szem be. Az el ső az „egy ér tel mű” ese tek ben [„clear” cas es] ho zott bí rói 
dön té sek re vo nat ko zik, ami kor is nem érez nek ké telyt va la mely egye di jo gi sza bály je len-
té sé vel és al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat ban, a má so dik pe dig azok ra a dön té sek re, 
ahol fel is me rik a vo nat ko zó jo gi sza bá lyok és pre ce den sek meg ha tá ro zat lan sá gát.
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Egy ér tel mű ese tek. Né hány gon dol ko dó sze rint, még ha a bí rók más ként is lát ják, 
le he tet len, hogy egy elő ze te sen lé te ző jo gi sza bály egy ér tel mű en meg ha tá roz zon 
va la mely konk rét ered ményt, s a bí rók nak min dig „van vá lasz tá suk”, az ez zel el len té-
tes ál lí tá sok pe dig csak ex post facto ra ci o na li zá ci ók le het nek. E szkep ti ciz mus gyak-
ran a fel fe de zé si mód sze rek és az ér té ke lé si min ták fent jel zett kér dé sé nek össze ke-
ve ré sé ből ered. Ám oly kor ezt ar ra va ló hi vat ko zás sal tá maszt ják alá, hogy még ha a 
bí rók el is mu laszt ják az egy ér tel mű en al kal maz ha tó és meg ha tá ro zott ered mény re 
ve ze tő sza bály al kal ma zá sát, ez nem bűn cse lek mény, s az így ho zott dön tés et től 
még autori tatív és – amennyi ben va la mely leg fel sőbb bí ró ság hoz ta – vég le ges. 
Ezért az tán, ér vel nek, a bí rók dön té sei bi zo nyos mér té kű sza bá lyos sá got mu tat hat-
nak ugyan, de eb ben so ha sem le he tünk biz to sak: min dig mód juk ban áll más ként 
dön te ni, mint ahogy dön te nek. Ezen utób bi ér vek a dön té sek vég le ges vol tá nak és 
té ved he tet len sé gé nek össze ke ve ré sén, va la mint a jo gi sza bá lyok be tar tá sá ra irá nyu-
ló „kö te le zett ség” esz mé jé nek vi tat ha tó ér tel me zé sén ala pul nak.

Az ef fé le szkep ti ciz mus, le gyen bár mennyi re is el fo gad ha tat lan, an nak hang sú-
lyo zá sát szol gál ja, hogy bi zo nyos mér té kig ne héz do log ki me rí tő en meg ma gya ráz-
ni, mi te szi az „egy ér tel mű ese tet” egy ér tel mű vé, vagy mi tesz nyil ván va ló an és 
egy ér tel mű en al kal maz ha tó vá egy ál ta lá nos sza bályt va la mely egye di eset re. A 
sza bá lyok nem fo gal maz hat ják meg a sa ját al kal ma zá si pél dá i kat, a tény ál lás ok 
pe dig nem a rá juk al kal maz ha tó sza bállyal fel cím kéz ve vár nak a bí ró ra. A sza-
bá lyok nem ren del kez het nek a sa ját al kal ma zá suk ról, s még a leg egyér tel műbb 
eset ben is em be ri lé nyek nek kell al kal maz ni őket. Az egy ér tel mű ese tek azok, 
ame lyek az ál ta lá nos egyet ér tés sze rint egy sza bály ha tá lya alá tar toz nak, s kí sér-
tő le he tő ség, hogy az ilyen egyet ér tést egy sze rű en an nak a tény nek tu laj do nít suk, 
hogy a kö zös nyel vi kon ven ci ók hasz ná la tá ban szük ség sze rű en lé tez nek ilyen 
egyet ér té sek. Ez azon ban a dol gok túl sá gos le egy sze rű sí té se len ne, mert ez nem 
te szi le he tő vé a jo gi szó hasz ná lat sa já tos, az ál ta lá nos tól eset leg el té rő kon ven-
ci ó it, vagy azt, hogy a sza vak je len té se egy ér tel mű en meg ha tá roz ha tó va la mely 
jog sza bály cél já ra va ló hi vat ko zás sal, amit vi szont vagy ki fe je zet ten rög zí tet tek, 
vagy amely ben ál ta lá no san egyet ér tet tek. E kér dé sek tel jes ki fej té se a tör vény ér-
tel me zés tu do má nyá nak tár gya.

Meg ha tá ro zat lan sza bá lyok. Azo kat a jo gi dön té se ket, ame lye ket nem le het 
meg ha tá ro zott jo gi sza bá lyok ból va ló de duk ci ó ként fel mu tat ni, gyak ran ön ké nyes-
nek ne ve zik. Bár az ítél ke zé si fo lya mat em pi ri kus ta nul má nyo zá sa te rén még sok 
a te en dő, az nyil ván va ló, hogy a lo gi kus és az ön ké nyes dön tés ezen le írá sa és 
dichotómiá ja, ha ki me rí tő nek te kin tik, fél re ve ze tő. Ami kor a jo gi sza bá lyok nem ha tá-
roz nak meg va la mi lyen konk rét ered ményt, a bí rók ál ta lá ban nem sa ját sze mé lyes 
pre fe ren ci á i kat eről te tik rá az ügy re, vagy nem va kon vá lasz ta nak az al ter na tí vák 
kö zül; s ami kor a dön té sek jel lem zé sé re olyan sza va kat vagy ki fe je zé se ket hasz nál-
nak, mint „vá lasz tás”, „mér le ge lés”, „al ko tó te vé keny ség” és „jog ala kí tás” [in ter sti tial 
leg is la tion], ezek nem azt je len tik, hogy a bí rók ön ké nye sen, a dön té se ik hez szol-
gá ló ér vek ki dol go zá sa nél kül hoz nak íté le tet, s még ke vés bé azt, hogy bár mely 
jog rend szer hi va ta los sá te szi az ef fé le dön té se ket.

Rop pant fon tos, hogy az el dön tés re vá ró ese tek nem va la mi lyen vá kuum ban 
ke let kez nek, ha nem a sza bá lyok ele ven rend sze ré nek mű kö dé se so rán, s e mű kö-
dés ke re té ben a vál to za tos meg fon to lá sok so ka sá gát fo lya ma to san úgy is me rik el, 
mint jó szem pon to kat [good rea son s] a dön tés hez. Ezek az egyé ni és tár sa dal mi 
ér de kek, a tár sa dal mi és po li ti kai cé lok, az er köl csi és igaz sá gos sá gi min ták igen 
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vál to za tos kö rét fog lal ják ma guk ban; s az ál ta lá nos fo gal mak ke re té ben meg fo gal-
maz ha tók mint el vek, po li ti kák [poli cies] és ge ne rál kla u zu lák [stan dard s]. Né hány 
eset kap csán eset leg csak egy ilyen meg fon to lás bír je len tő ség gel, és ez ugyan-
olyan egy ér tel mű en meg ha tá roz hat ja a dön tést, mint egy meg ha tá ro zott tar tal mú 
sza bály. Sok eset ben azon ban nem ez tör té nik, s dön té se ik alá tá masz tá sa so rán 
a bí rók több ilyen meg fon to lást is szám ba vesz nek, me lyek re úgy te kin te nek, hogy 
együt te sen elég sé ge sek dön té sük alá tá masz tá sá ra, no ha kü lön-kü lön egyi kük 
sem vol na az. E meg fon to lá sok gyak ran össze üt kö zés be ke rül nek egy más sal, s 
bí rók ar ra kény sze rül nek, hogy egyen súly ba hoz zák vagy el len sú lyoz zák azo kat, 
és rang sort ál lít sa nak fel kö zöt tük. Ugyan ezek a meg fon to lá sok (konf lik tu suk ese-
tén pe dig a sú lyo zá suk irán ti ugyan ezen igé nyek) je len nek meg a pre ce den sek 
al kal ma zá sa so rán, mi dőn a bí rá nak az azok ból ki von ha tó al ter na tív sza bá lyok 
kö zött kell vá lasz ta nia, vagy ami kor azt mér le ge lik, hogy a je len le gi eset a re le váns 
szem pont ok ból kel lő kép pen em lé kez tet-e va la mely múlt be li re.

A jo gi sza bá lyok bi zony ta lan sá ga ese tén e pon tig ta lán a leg több mo dern szer ző 
egyet ér te ne a bí rói dön tés ezen ma gya rá za tá val; ezen túl azon ban el tér a vé le-
mé nyük. Né hány gon dol ko dó sze rint a dön tés szem pont já ból je len tős té nye zők 
he te ro gén és gyak ran egy más sal össze üt kö ző jel le ge el le né re is van ér tel me egy 
dön tés ről úgy be szél ni, mint az egyet len he lyes dön tés ről va la mely ügy ben, a bí ró 
kö te les sé gé ről pe dig úgy, mint ami en nek fel fe de zé sé ben áll. E szer zők azt ál lít ják, 
hogy a bí rói vá lasz tás vagy pre fe ren cia nem vá lik ra ci o ná lis sá azért, mert el ha lasz-
tód va azu tán ke rül sor rá, il le tő leg azu tán nyil vá nul meg, mi u tán a bí ró fon to ló ra 
vet te a mel let te és az el le ne szó ló té nye ző ket.

Más gon dol ko dók el uta sít ják azt az esz mét, mely sze rint az ilyen ese tek ben 
min dig van egye dül ál ló an he lyes dön tés, bár ab ban ter mé sze te sen egyet ér te nek, 
hogy sok dön tés nyil ván va ló an hely te len ként ki zár ha tó. Ők azt ál lít ják, hogy mind-
az, amit a bí rók a je len tős szem pont ok hű vös és pár tat lan meg fon to lá si fo lya ma-
tá nak vé gén tesz nek és te het nek, egy al ter na tí va ki vá lasz tá sa, mely meg lá tá suk 
sze rint a leg ha tá ro zot tab ban alá van tá maszt va, s ez tel je sen meg fe le lő szá muk-
ra an nak ki je len té sé hez, hogy egy má sik, ugyan olyan ké pes sé gek kel ren del ke ző 
és pár tat lan bí ró eset leg a má sik le he tő sé get vá lasz tot ta vol na. Ezek az el mé-
le ti prob lé mák nem kü lön böz nek azok tól, ame lyek az er köl csi ér ve lés fi lo zó fi ai 
tár gya lá sa so rán sok he lyütt fel ve tőd nek. Még az is le het sé ges, hogy az olyan 
ki fe je zé sek, mint a „vá lasz tás”, mér le ge lés” és „bí rói jog al ko tás” nem tesz nek 
ele get a meg fon tolt dön tés fe no me no ló gi á já nak, az ilyen dön tés ön kén te len nek, 
sőt el ke rül he tet len nek ér zett jel le gé nek, mely gyak ran az egy más sal el len té tes 
szem pont ok mér le ge lé sé nek vé gét jel zi. Azt a dön tést, amellyel a sza bály ha tá-
lya alá von nak vagy ki zár nak on nan egy új ese tet, igen sok szor az az ér zés kí sé ri, 
hogy ez a dön té sek so rá nak „ter mé sze tes” foly ta tá sa, vagy a sza bály „szel le mét” 
va ló sít ja meg. Az is igaz, hogy ha a dön té se ket ily mó don meg kö ze lí tő jo gá szok 
emel lett nem ér te né nek egyet je len tős mér ték ben az íté le tet il le tő en, ak kor az 
ilyen dön té sek nek nem tu laj do ní ta nánk je len tő sé get és ér té ket, vagy nem gon-
dol nánk azok ra úgy, mint ame lye ket va la mi lyen ra ci o ná lis fo lya mat ré vén hoz tak 
meg. Akár hogy is le gyen azon ban az er köl csi ér ve lés te rén, a jog ban ne héz nek 
tű nik ér de mi leg meg ala poz ni [sub stan ti ate] azt az ál lí tást, amely sze rint az egy-
más sal el len té tes szem pont ok hal ma zá val szem be sü lő bí ró nak min dig fel kell 
té te lez nie, hogy a konf lik tus nak van egy egye dül ál ló an he lyes meg ol dá sa, s meg 
kell pró bál nia be bi zo nyí ta ni, hogy fel fe dez te azt.
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BI ZO NYÍ TÁ SI SZA BÁ LYOK

A bí ró sá gok ta nú val lo má so kat vesz nek ki és ér té kel nek, tény ál lí tá sok ra kö vet kez tet-
nek ki je len té sek ből, bi zo nyos ál lí tá so kat pe dig va ló szí nű, má sok nál va ló szí nűbb vagy 
„az éssze rű ké te lyen fe lül ál ló ként” fo gad nak el. Ami kor azt mond ják, hogy e te vé keny sé-
gek ben a jo gi ér ve lés sa já tos mód jai mu tat koz nak meg, s hogy a jo gi bi zo nyí ték kü lön-
bö zik a ren des bi zo nyí ték tól, ak kor ez zel rend sze rint vagy a jo gi bi zo nyí tás ki zá rá sos 
sza bá lya i ra kí ván nak utal ni (me lyek gyak ran azt kö ve te lik a bí rák tól, hogy a tény kér dé-
sek meg ha tá ro zá sa so rán ne ve gye nek fi gye lem be lo gi ka i lag re le váns dol go kat), vagy 
pe dig azok ra a vál to za tos vé lel mek re [pre sump tion s], ame lyek a ren des ér ve lé si mó dok-
nál ki sebb vagy na gyobb súlyt tu laj do ní ta nak a lo gi ka i lag je len tős szem pont ok nak.

A ki zá rá sos sza bá lyok leg hí re sebb pél dái a „szó be széd” el le ni sza bá lyok [hearsay 
rules], me lyek (bi zo nyos ki vé te lek kel) nem te szik le he tő vé az olyan val lo más té nyek-
re vo nat ko zó bi zo nyí ték ként va ló fel hasz ná lá sát, le gyen az bár mily hi he tő, amely ben 
a ta nú más sze mély ál tal tett ki je len té sek ről szá mol be. Egy má sik pél da az a sza-
bály, hogy ami kor va la kit bűn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol nak, múlt be li meg győ-
ző dé se i nek és az ar ra irá nyu ló haj la má nak, hogy ha son ló bűn cse lek mé nye ket fog 
el kö vet ni, nem hasz nál ha tó fel ar ra vo nat ko zó bi zo nyí ték ként, hogy el kö vet te azt a 
bűn cse lek ményt, ami vel vá dol ják. Azon sza bá lyo kat, ame lyek a szo ká sos nál ki sebb 
vagy na gyobb bi zo nyí tó erőt köl csö nöz het nek bi zo nyos té nyek nek az a vé le lem 
pél dáz za, hogy a há zas ság ide je alatt szü le tett gyer mek, el len ke ző jé nek éssze rű 
ké telyt meg ha la dó bi zo nyí tá sá ig, a há zas fe lek kö zös gyer me ke.

Az ilyen sza bá lyok és ki vé te le ik al kal ma zá sa olyan ered mé nyek hez ve zet, ame-
lyek eset leg pa ra dox nak tűn nek, no ha iga zol ha tók azon igen vál to za tos tár sa dal mi 
szük ség le tek alap ján, ame lye ket a bí ró sá gok nak az ese tek el dön té se so rán ki kell 
elé gí te ni ük. Pél dá ul a szó be széd re vo nat ko zó sza bály egyik jól is mert ki vé tel ének – 
mi sze rint a ki je len tés ről adott be szá mo ló té nyek re vo nat ko zó bi zo nyí ték ként fel hasz-
nál ha tó, ha el len té tes an nak a sze mély nek az ér de ke i vel, aki be szá molt ró luk – egyik 
kö vet kez mé nye az, hogy a bí ró ság meg ál la pít hat ja: egy fér fi há zas ság tö rést kö ve tett 
el egy meg ha tá ro zott nő vel, ám nem von hat ja le azt a kö vet kez te tést, hogy az il le tő 
nő há zas ság tö rést kö ve tett el a fér fi val. A lo gi ka mű ve lő je e pa ra do xon meg ol dá sát 
így fe jez het né ki: ab ból, mi sze rint p ma ga után von ja q-t, nem kö vet ke zik, hogy a 
„jo gi lag bi zo nyí tott, hogy p" ma ga után von ja a „jo gi lag bi zo nyí tott, hogy q"-t.

E pa ra do xo nok tól el te kint ve a bi zo nyí tá si sza bá lyok al kal ma zá sa olyan meg kü lön-
böz te té sek meg ál la pí tá sá val jár együt t, ame lyek fi lo zó fi ai je len tő sé ge szá mot te vő. 
Így pél dá ul, bár a té nyek re vo nat ko zó bi zo nyí té kok kö ré ből a jog ál ta lá ban ki zár ja a 
ki je len té sek ről adott be szá mo ló kat, más cél ból el is mer he ti azo kat, sőt kü lönb sé get 
tesz a té nyek re vo nat ko zó ál lí tá sok és akö zött, amit J. L. Aus tin per for matív ki je len té-
sek nek ne ve zett. Ezért ha az a kér dés, hogy egy meg ha tá ro zott sze mély tet t-e ígé re-
tet vagy fo ga dott-e va la mi re, az ar ról szó ló be szá mo lók, hogy ki mon dott-e bi zo nyos, 
az adott kö rül mé nyek kö zött ígé re tet vagy fo ga dást je len tő sza va kat, bi zo nyí ték ként 
fel hasz nál ha tók. Va la ki nek a sa ját je len le gi el me ál la po tá ról vagy ész le le te i ről tett 
ki je len té sé re vo nat ko zó be szá mo lók ugyan csak fel hasz nál ha tók bi zo nyí ték ként, s 
né hány gon dol ko dó ezt azon az ala pon iga zol ja, hogy az ilyen egyes szám el ső 
sze mély ben tett ki je len té sek nek be le kell ol vad ni uk ab ba a ma ga tar tás ba, amely 
ki fe je zés re jut tat ja a kér dé ses el me ál la po tot vagy ész le le tet. (Hart 1967.)
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