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Irk Fereno1

A. riI..ETLEN sroTŐL >.. szllKsfu..
SZERUSÚ:IG A BtlNTETöJOOBAN

E refer&t,... oflja", ho117 a mar:data filoz6fiil.ban hoaz
azú id6 6ta ered.m6nye■en alkalmazott alapkategóri&k felhaa11-
116.Ua&V11l n6b6.ny, • •'« nem minden vonatkozásban megoldott
~rd6ebez adal6kul azo:i«il.ljon,

Hiei6tt a r6azprobl6mála,, ,tt4rn4nk, ecüka6geenek Ut
•zlk M11onyos ,1talánoeabb JellegU·alapvet6•t ■egtenni, En
nok aoril.n legel6bb ia induljunk IU abb61, hogy a Jogi aza
-...U:,oz!a a fejlett rendszerekben azoroa kapoaolatben ven
egyr6nt a re(llia táreadalmi ig6nnyel, m&er6ezt ezen ig6ny
re,ua lohet6e6g6vel, Holyeeen 11.i~Ji, fel a figyelmet Lukáoe
Gyllrgy arrs, hogy •a jog nem lel\etno az emberek mindennapi
6let6ben a t&raadalmi konfliktusok v6gigvitel6nek fontos
eszköze, ha nem hiV11tko:ahatna ezakadatlanul ugyanezekkel a

tarta1-kl1Bl kaposola toa·, t&raadalmilag spontuul ldala
kul. t meggyi111Gd6eeikre•, 1/

Az emlitett esetekkel ne■ azonoeithat6 az• helyzet,
amelyben a kon!liktoeok tllmeg6vel rengeteg egy6n taúlja
..gllt ezemben, "A Jogi ezablllyozil.a t6.rsadalmilag reil.lia le
h•tGe4g6t oeak az hozza 16tro, hogy az ilyen konfliktuso
kat töm6rdek e516n elkerülheti, mivel az egyedi emberek
- epontlw tllrv6nyek hat&a&ra - lemondanak olyan oeelekede
tekr61, amelyek eaetieg keresztezik • til.raadalmi reproduk.
oi6t•, Z/ Ebb61 a 1111pllapitáab6l teb&t egyenesen követke
zik az, bog)' amennyiben biaonyoa konfliktueok elkerU16e6-
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nek lehet6dge nea reáH•, úiry a jogi •zabályozá• gyakor
latilag kudarr"' van ké.rhoztatva.

Ennek - tehát a re6lh elkerlllheteti..u~~r,,..'k - ékee
páldáit a gondatlan bl!nooelekmények tt,bbdge Upez:l, Ez
nem ast jelenti, hogy az ilyen o•olekmányek elkllTettSi mi.n.
~ -.6tlenek, azonban a mogitUáe a ezándáko•ok több•ágé
hea k6peat alapvet6en eltér& kellene legyen.

A gondatlan bünoaelelcmányek helye• megitélédnál u
gyanoeak nem hagyható figyelmen kivül az a fonto• tény,
hogy a bilnözá• feltételeit véga6 •oron maga a tár•adalom
tereati Mg. )/

I, FILOZÓFL\I HF.GKÖZELITÍ:S

El61J'-r6ban rögzitalll<, hogy az objektiT való•á,r é•
amiak tudati Tiaazatlll<röz6dhe /mint pl. valamely oeele
bdet '8 annak tiraadalomra veazályH megitélé•o Tonatko
záeában/ nam mindig é• 11am felthlenUl e•ik egybe. Ez ter
aáazateeen általáno• probUma, • koránt•ea a bllnözé11 kö
rén belül ár-.ányeaUlll tör-.ényezorlldg.

I.Gkáce György ezzel öeazetuggéeben ráautat arr,a,
hogy igen gyakran a Mzvetlen folyamat ezubjektiv tuda
ta a ..,,lódi tányálláe obJektiTe hami• tudatának 1'elalmeg,
au:z •• közntlenlll, gyakorlatilag lezajlott t'olya-t i
p:d hordereJár61 obJektive hami, tudat alakul ki•, A 1'6
problm az, bOjfy a tudat ■ág nem Jutott el m:lndan eset-
1>911 a helyH TÚeza tilkrlJdaig. 4/

.l hallio tudat egyik táplálója a "h:lt• - termáazete
aen 11a11 T&lláHti.kai ártel„b<tn véve. DielyUtt a azak.e■-
beremk a a.a ezakellberok ráadre ezolgáló k:ljelentáae.1-
rlll nn ez6, A.s átlagember /ezúttal minden, • témakörben
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nem szakértGnek számit6 embert idesorolva/ egyszertlon

osak igénybeTeszi, használja a dolgokat, miközben a szak

emberek kijelentéseibe Tatett "hit"-ra és azokra az em

pirikus tapasztelatok:ra tlunaszkodik, nmolyek szerint a

mindenkori konkr6t, fel.haszn416sra kerU16 dolog megbizha 
t6 'Tolt. S/

Ezúttal telán nem Tolna oélszeril a kérdésbe túls{.go
■an mélyen belemeruú, azonban azt szU~~6gee nyomatékl<al

kihangsúlyozni, hogy "amikor Vlllamifélo elmóleti megálla

pitásb61 közvetlen gyakorlati kHvetkeztet6soket vonnak

vagy vonhatnak le, illetve ilyen kUvetkoztetéookot kell

levonniuk••• , a tudományos bizonyitókok helyét ozUkségszo

rűen a bit foglalja el. Nom kétséges IJGY&nekkor az sem,

hogy ez a hit ellentótben áll a tudáual éo a raog.l,smerés

sel, de cindenekel6tt az jellemzi, hotrY nom akar bizGnyi

tani, vagy hiányzik ehhez a konkrét lobetosóg stb. Ilym6-
don azonban az ilyen tevékenység a vélekodóshoz kerül kö

zel, amelyet a logikni terminológia a tudással szokott

szembeállitani". 6/

Al.igba tagadható annak a véleménynek a helytállósá

ga, amely szerint OD1i.kor itéletet alkotunk egy személy

egy tettér61, ezeket a szempontokat nem hagyhatjuk figyel

men kivUl. Nagyonis kótsógoenok tUnik, hogy mind • c■elek
ményre, mind az azt megval6sitó személy viselkedésére, az

okokra feltételekre TOD&tkoz6an akár egyetlen esetben i■, . V
tegadbató volna az ilyen "hit" jelenléte a döntéseknél.

NUI véletlen, hogy ez a fajta, a "hit" elemeivel b6-

aégesen felruházott, e ne■ ritkán az objektiT valóságot

ha■iean ábrázoló vieszatllkr6z6déee éppen ott jut Tezet6

szerephez, ahol bizonytalaneá~ uralkodik egy vagy több 6az

szefUggés tekintetében. Rényi Alfréd rámutat azonban arra,

hogy oeak a felülete• elmék képzelik azt, hogy • téron nem
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kell ttsrekedni • gondoll<odÁ• lehet6 legtelJ•••bb ti■2ta-
16g6.re . B/

Ali epaJr.t , ■4r4aekkel bizonyit hat6 Tan oácol.hat6

tudo""'2 y Tilá& ezerte inert 1:saktek.in télyének &láepont

Ja - logal6bbb vélem,nye■ nerint - • term&ezet- '• t&r
Hdalomtudom&,,,. ok teril let,re azonoe 4rv,nyü. S5t ez at6b

bire annál :lnl<Á bb ir&n :,n,utat6 lehet, mbel it t az iga,iea\«
41 a hamh•'s - a mi.alla, snek • mennyistlgbe T■l6 &talakJ.

tol.aa:lna k kllzi amerten olykor rendkivül nehéz, olykor pecUg

bonyolult Tolta miatt - m,g nehezebben tbzt&zhat61 bizo

nyit bat6, mint • termáazett udományokon belül.

A Jog te rUleUre 6tt4rTe nem 14tezik megalapozatlan

nak az a kiTmlom, hon min'1 t6bb, a kH ezélall ■ezll Te.gy
pont kllzötti 6tmeneti kateg6riáre Tolna ezükeóg a tudom&

nyok ismeretanyagát lehetll legaz tlleeebben kamatoztatni ld
Tán6 dlln téaekh"".

Hon n az i.rá.nyz at min,1 Jobban meger5elldJtlk, •

•rxhta til oz6fia ismeret- éa togalomanyagát mtlg eré5tel

Juebben kellene alka.lJmzni. Az nyilvánTal6, hon ezeket

a togalaakat nea lehet vált ozatl an tartalomban analogi.Jw

ean telhaazn&lni .

A toTábbi■kben e ezempont Ci.SJ' elembeTételével aze
ratn-■ a két ell enp6lue: a Tál etleneég ée • ez!l.kaégazerU

aég; Talam int a kllzte a kategória I a "TB16ezi.nüaég t'ogalo•

kllr4ben n4há.ay gondole toaat kifejteni.

Lenin enhelyütt talhivJ• a t~ela at arra, hogy •••

a ter■4azetben1 •- a t&readalo■ban ni.ncaenak éa ne■ ia
lehetnek tbzta Jel en.dgek. llegáll apit &aát Mar% di.aleltti
lráJm alapozza , ■■ely Jd■utatJ■, hon maga a tiaztaeq
t'oga1- J1ell •n4b, ain t a t&rgyat nem ai.aden oldal&r61,

uea eg,u: bonyolulh'4r&b■n átt'og6 -beri ■egiemeré• bi•o

rqo• •noldaleíe'«a, ezük volta . 91
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Engel■ i■ nyo-t6koa11n banca6lyozza, hogy a dia lek
tikua mterializmua nem fogadhatja el a v6l~tlon 6s a

ezW<a6gezerU merev szembeállitáeát. A szWuiégazorllaég v6-
letlenek tömeg6blll teTlldik öaaze, T6letlonek aorozatán ke
reaztUl 6rT6nyeaül. lO/

l"ontoe utalni arra , hogy a2 egyee szerzllk tagadjik

'azt az - elöbbihez igen lclSZel áll6 - felfogáat, amely aza
rint a ezllke6gozerüa6g a véletleneken keroaztül jeleni.k

11eg /h megforditvo./, K6zenfeltvl! indokk6nt azoJ.«ál a Tal6-
a'8oa helyzet túlzott leegyezorllait6ae. Itt IJ6Y&ni• 11

"ozüke6gazerlls6g a maga fajtáiban jelenik meg, különbözll

fajtái a véletlen m~folelll fajtáit hordozzák~ 61 fordit
TB, 11/

A v6lotlen eaem6nyek legfőbb mochatároz6jo, hogy nagy
számú ok bonyolult 6a általában áttekinthetetlon láncolata

lép fel, melyek r6szletekbe menll iamerota a gyakorlatban

nem mindig lehete6geo, A főbb okok viszont m6g nem határoz

zák meg efn'6rtel.mllon • jelena6c lefolyáaát, azok még több
lehetöo6got eneednek meg, a ez6rt nem teszik lehetővé annak

pontoa el6re1'that6ságát aem. 121 Ez nyilvánvalóan azt je- ·

lenti, hogy - amint arról már érintolegeaen eddig sz6 esett -
a véletlen, de 6pp igy II aZUkaégazorll jolenaé~ok sem tisz

tán ilyenek: a.mi valamely aikon véletlen, az m&a aikon aZUk
a6gszerll éa forditva. l)/

A vóletlen.e6gtől a azl.lkségazerüa6g fol.é vezető logikai

úton az el.aő állomás a lehetl!aég. A lehetös6gnek k6t olda

l.ár61 beazélllnk. A minllségi jellemzője azt fejezi ki, hogy

a m'-r 11egval6sult. ·tnlajdon.s6,eok 4„ a fennálló 1'eltételek •

lapot nyúJtan.ek bizonyo" ÚJ tulajdonaágok 16trejött6hez. A
mennyia6gi oldal a lehetőa6g megalapozott..ágának nagyéága.,

m6rUke, A megal,apozotteág nagyeá&a Táltoz6 /ni! vagy osök

ke°tl/ 6a ennek megfelelőon "ld1'eJez6ere Juttatja a 1ehet&.,ég

nek a.int a Jelendg minl!ségi k.arakteriaztiltÁj6.nak • ..,.16eág-
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ho• '• a eztlkaégezertldghez való J<ö,seleégét. A lehat6eég
nek ezt • aennyieégi aeghaU.rozottsóg&t nevezzük val6ezi
nllo,gnek • az6 6.ltal&noa értelmében". 14/

A Tlll6oziDUaés lényegét plasztikusan formálja mog az
• t'olfagh, a■ely ozerint minden olyan eseménynek, •mely
nek boklSTetkedo6ben ne11 lehetünk biztoaal<, da nem i• te
kinthetjük kizfirtnak, máo az6val minden olyan eaeouSnynek,

'amely a véletlentl5l !'Ugg3en ie bekövetkezhet meg nem is,

a ftl6nintl1óge egy •e~határozott - nulla éa agy k.özé ••6
■c&-1 feJezhet6 ki. Aaoknak. az eaenényel01ek, amelyeket •
llindennapi sz6haaznál■twtk szerint vel6szinUnak nevaZUnk,
a ftl6ozinUaége egyhez /a teljes bizonyoasóg val6azinüeé
.r'h•z/ ftn közel, ■ig azoknak az eaeményeknel<, amelyeket
a llindennapi '1etben val6aziniltlennel< nevezllnk, val6ezinU
aége nallihoz /• lehetetlen enmény •va16ezinileágéhez•/ TAD

Jrazal . l~/
Fontoe azt ie leaz!lgezni, hogy IIW!.den TA16ezinlle6g

t'elthele■• A.a eeemtiny tényleges megnlóaulá■ainak ezáaa
kllzellt6leg óeY viszonyul az H••••• aegval6auláai lahat6-
■ég ■záúhoz, mint az esemény valóazinU1lli_e egyhez, tahllt
• telJea bizonyouág valóazinU8'géhH. 16/

Ha a azük.dgazertleégat • telJ•• determinálta'« azuio
niáJak.ént f'ogJuk fel, akkor •• utóbbi "a va16esinileágak
objelttiYitáea elvllnok határesete•, olyan ideálie határeaat,
uely a ftlóaágban tulajdonképpen ■ohase■ valósul aeg tel
Juen, o■ak l<l!zelitl51eg. Ennek oka az, hogy•• ftffY Jelen
■"1:re bot6 HaaZH körUl■ényekat telju ponto-■'4r,.1 aoba
na■ i-rh•tJWt '8 na vehetjük. azá■Uáebe. l?/

. A -t-tiJwa f'■lt'op„ te1Jeu6gg■l agye•ik a -rxi.•
ta tiloz6t'aaml. Lultáoe György - aikl!sben •es'llapitJa,
bogy a lét olyan f'olya-toaan ■13re haladó k.oapl■xuaok T's
t■l■n l<öloallnll■ kapoeola taib61 tav&dil< öus■, -■elyek bel
■61eg h■t■rog,ln ter■éezetUel< '8 -■ly■I< r4••1eteikben i• T~-
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azonylagoe totalit &saikban ogyar6.nt konkr6t, J.rrevorzibi-

11• folyumatokat erodm6nyoznok -, r&mutat arra, hogy 0•

zek a folyumatok osRk stotisztikai m6dazerok.kel. rngadha

t6k meg valódi mozgalmosetl.gukban. Ebb<ll viszont az ie kll
vetkezik, hogy az eredmény csak a mindenkori kllrülm6nyek

nok mecfelel6en magasnbb vagy aloceonyabb stotieztikni va-

16azinüség lohst. Ez Tiazont az ombori gyakorl.a t szompont

Jáb61 /idoőrtve II tudományt 6a o technikli t/ Bzzol J&r, hogy

en folyumet lefolyósánnk nna val6ezinilség,H azllkségsze

rilnok tokintik. A gyakorlatban ez nom eredm6nyoz hib&t,

minthogy az eltérések a várt vagy ki tliz5tt nonufl t61 a gya
korla t az&m&r a nem J6hotnok d6nt3on szlunit&sbo. Kin don, •

mit azükségszerüaégnok ""'oktnnk nevezni, lényog6bon e(!;Y i

lyen konkr ét folyua,a t vó~bom~"'' lol6nok logÁl ta l.ó.nosi to t-
ta bb rorm&Ja. lS/

II. JOGI MEGKÖZELrr~s

Témak6rllnk azempontJáb61 az o16z5ekbon folv&zol tak
gyakorla tilag voltaképpen akkor kozdonek órdek.essé válni,

amikor i téleta l.k ot6.ere Jwnyazorülünk - annak okár Jogi,

akár psziohol6giai 6rtolmébon. A bilntet5Jog tudom&ny&nak

területén - többek között - a k.övetkez<Í o,ootokbon talfll

kozunk a véletlontöl. a l.ohet5eégon, a val6ezinils6gen ke

resztül a szükségazorü,oégig terJed6 döntési, ill.otve it6-

l.eta l.ko tás1 kén;yezorrel.:

!.• A oeelekvéero ir&nyul6 d6nt6s meghozata lakor. E

körbe olyan, a bllntet<l anyagi h elJtl.ráei Jogot oaarnn t

fogla lkozta tó kérd6,ook tartoznak, mint a osolekVI! ember

tudat&nak képzete valamely ceelekedeto káros kllvetkezmé

nyér&l, cselekménye t&rsBdelomre voszól.yo,oségér31. Vala

mely oaelskedet és a vele e(!;Yiltt Jár6 erodmény k6z6tt1
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kapoaolat, Val6szinUa6gi elomek szinezik át a ezánd,.ko8-
•á«ot oeaJw«y, mint • gondatlanaá«ot,

!• A jogalltot6 Yalamely általános vagy részlehzab&l.y
16trehoz"9akor szintén " kor&bban emlitett togalomk!Srben
1!ozza meg dönt6oeit, S6t - amint arra Pint.Sr Jen6 hlvja f'el.
• figyelmet - a Jogal.kotó aszerint sorol egyazon magatar
tÁat a b!lnosalielllllónyek vagy a szabálysértések köz,, hogy a
konkrét 111Dgatartás lllilyon valószinilsé&&el Jár káros ered
ménnyel, 19/

1• A legbonyolultabb - és a helyes döntés szempontjá
ból a legkényesebb - a helyzet a jo«all<a1-z6.skor, 1:.'bel.yUtt;
agyania a 2, pont alatt vázolt szempontok al.apJán kialaki
tott f'el.tog&st kell allalmazni az 1. alatt jelzett körben
éa az ott érintett szomélyekkel kaposolatban, SzUkebb tár
gyunllnAl, a bilntetél eljárásnál maradva tehát egyazon prob
l•~r kétszeresen korlll val6ezinüségi me(l'it,léare. El5azör
a caelekedet al.kalm6.val, másodszor e caelekedetr61 alkotott:
f'eltogás kialakitása alkalmával,

.l TB16azinilsé(I' éa a bizonyoaaág /ez utóbbi lényegében
aegt'elel a f'ilozótiai •azUkdgszerllség• f'ogalmának/ közl!t
ti llaazetüggéseket a bilntetlí eljú,ásban, a blinte t6 i t,let
-ghozatalában Király Tibor igen nagy rhzletesaéggel tár
&YBlta. Ahhoz hozzátenni meglehetlíaen neh.!z bármeDDYit ia,
.l bizonyouág la-idri.-iról alkotott gondol.atai Jogpol:l.t:1.
lmilag-pedagóg:1.ailag egy.!rtelmllen böloHk, Magam :l.a azt val.
,..._, hogy aaU<or egy it.!let megszületik, annak a bizonyos
ság kllntl!sében kell aegjelenni• a nyiln.nouá« el6tt. Ezt
ltiTÁDja a •peciál-, de ldlll!nöun a genarálpreTenoi6 eszméje.
•I01'e1'• edrt helyeanek tartható az a tel.tog&a, amely eze
rint a b<lntet6 elj4r'aban a bizonyitás közben találkozimk .,,._
l.6azinllaé(l'gel, a„1„ azúiazerllen nl6azinü8'g, gyakorl.atilag
~dig átTáltozi.1' bizonyosaá«gá, 20/
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Ily•n -llllzelit'••el h•lY•••lhet6 az is, hogy •a szooia
lieta Jo1 .ia,leUben h a ,n-akorlatban egyetért,e T11n ab
ban, hon-• -ridlott bUnll••'g• ne■ mondható ki ""'16ezi.nU•'g
alapJu•, 21/ Vel6ban, ha a bUntet6 elj6.cle folyunrán a V11-

16ninU•'a igen •g•H folaUt mondJ6.k ki a bUntleellget, akkor
ez, - ■int • ár idézett lukácsi 4116.e.foglal.Aeból is k.itllnik -
gyakorlatilag bbo~ou&BD8k tokinthot6. Jolfl)olitlkailag h
helyes erre az 4116.epontra holyazkodni, hiazen ollenlc.ez6 •
••tben • bllntet6 elJ4cle kllptelen volna b~tölteni m&r idé
zett kett6e feladat4t. Ebb61 a azempontb61 ■eaazemen6en i
gaz, ho«Y mivel• bela6 bi11onyoes6.g norn azonoaithat6 az ob
Jektiv bizonyoaell.ggal, •az itélet logJobb oeetbon az ember
4ltal elérhet& ma:dmáli• val6azinUe6get tartalmazza•, 22/
Valóban helyao az a kivá.nalom, ho5Y a bir6 a val611zinU11ég
4llapoúban ne hozzon b!lnö11aéget meg6.llapit6 itéletet, ha

nem az elérhet6 aazközllkl<.al /kiemalllar I,F./ a bizonyoee4-
got érJ• el. 2)/

Halytolan volna azonban akár agyotlon pillanatra ie
.figyelmen ldvUl bogyni, hogy • bUntet6 eljú-6.e aorán /da
nemoeak • birói d!SntéekDr, hanem a helyezini ezemlét61 kaad

ve a tanukihallget&aokon keraeztUl a ezokér~6i vélemllny meg

togalmazáaUgJ mindenhol! toh&t, ahol az adott ügyben elj6.
r6k d!Sntéere kényazerül:n•JtÍ ezek a dllntéaek oaak kieebb-na
gyobb val6ezi.mieéggel fogJ&k al&t&a.eztani az obJektiv bi
zonyoHll.got,

Amennyiben a b!lnoeelekmények körét egy ki.,,, azUkit
JUk, a problémák még kézzel.foghat6bban jelentkeznek. Ha

oeak az ún. ezituativ bllno•elekményekr61 beezélUnk, ún a

Jogilag relevána tmi.yekat k6t nagy oeoportba oaztbatJuk,

a4gpedig:
- obJaktiY tolyamat'okrtl vagy t11rténéael<ra,

_ •zubJektiY toly.-tokra /tudati allklldé■re/.
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1s el1ti1<4Dt •litett oeoportba tartozik a oeelelaa,ny
laf'o17'M, •le • aéaodiltba • coelekmény letolyia1U1ak Jogi
-■M('Onlb&l nl6o'«hü reltonatru.'1.hat6aAp ,., Unylegee re
lto,atrm.l.ha. l:s 1>t6bbi rénleteoebb elemmhe annál ie iz
g,,1-aabb feladat, hinen innon Jutwik el a logikailag, t:i
lo16fiailag 4o ebb6l ltö-retltezélon Jogilag iB helyee vagy

holytolen Tégklr<etkntoU•haz, Az nyilvánvaló, hogy az ob

Jektl-r •• uubJaktiT lm teg6riál< ooak viozonylagoaak, hi
nen eai a biró ozempontJáb61 obJektiT /pl. agy tanUT11llo
aéo/, aa 11b ezomazögb61 /a tanuéb6l/ nagyonia azubJektiT.
Do oz éppigy igaz a ozakérUli v'1eményekra 18,

Ha mrmoot a birói dönUet tekintjük egyedül. Bzubjelr,.
tiffl8k, • llindan máet - mint már moglclvilt, rendel.kezéare
állót, obJektiTként kezelünk, akkor a döntés al.apJáúl ezol
«{16 bizonyiUkoknak.

• egyr'8zt 11aglahatileen azövaTánye1 hál6jll.val találjuk
agunkat nemben,

• Ú•r'-zt • bizonyitbok is át meg b vannak az6ve ezub
Jek.tiT alemaldlel,

Ha ak.11.r a tanUTBllomáaol<at, akll.r a nal<ért8i T,Uam.S
zryeket ale11ez%Uk, az itt kapott adatok 14nyagében a kill.vi-
1'g -riuzatUkrözéldáaai, A.hogy azonban ez a vbazatu.krtlzé5-
dáa v6g-•gy, az aagymértékban ttlsg a TiaazatUkrt1z8 eze
lltly á1 tal tuda toean átélt á111"1yaktill, a azubjektumt61 al
Tárhat6t61 éa a nubJaktumnak a úa által alrirhat6r61 al
kotott kápzetérill, Az, hogy n a viaazatukrtlda ~•z-e vagy
haaia, 1261101 t"1yaziltill függ, I«Y pl, az agyú. a18it.Slete
itill, beálllt6dha1t61 atb,

Mindezzel oaak azt akarta■ érzákeltatni, hogy a b1.r6i
danUa /ahol a dantll azea'1y a:a i■ént e■litatt tllrTényaza
riaágnek. korinhaa ki„bb ■érUkben azintúgy alá TIID TatTe/
edatalan bizozrytalanaági, uubJaktiT, •• objaktiT T1116e•-
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got 01ak tllbb-keveaabb aredm"1..,.el hüan TI.HzatWtrtlz5 bi
zony!t,kon alap,zik, Mindezek ut&n ka tegori.kuaan azt &l.l.i
tani, hogy a birói it'1etben Tal6j&ban a t&raadaloamak a
Jogalkot6 által meg1'069l.aazott akarata tUkrllzl5dik Yi1az11,
meglahet&,en YB16e&gidegen kiJelent,,k,nt hat. Ez osak a
YBl61zinüs6g magas tok&.n képzelhet& el.

A helyzet tonbb bonyol.6dilr., ha a bünoael.ekm6nyek ltll
rét • gondatlana&gb61 elkövetettekre eo:tllütJük. Meglehet6-
1en gorombe leegyszerUsit6a1el azt ia mondhatnánk, hogy a
mic a 1zánd6k.os bllnoselokmények kllr6ben tipikusan •csak"
azt kell bizonyi tani, hogy YBlaki '1"8l.ami t megtett-e, addia'
a gondatlanság kör,ben ehhez e,:y ia'•n sok bizonytal.ana&gi
t6nyezót 11 mgáben reJt5 további dllnt,ei k6nyazer ia J&
rul /YB,ry legalábbis kel.lene Járulnia/. M6gpedia' az, ho,:y
az e,ry6nnek egyáltalán m&sk6nt kel.lett vol.na-e tennie, lllint
aho,ry cselekedett; aót: vol.t-e lehot6a&ge m&a -gatart&at
tanudtani, mint ahOt,T viaelkedett.

Sz6.momra 6n tünik, ho,:y az iUleteknek - legal&bbia
a gondatlanság kl!r6ben - ez a legnag-yobb bizonytalana&got
okoz6 tényoz3Je, Mégi1 ezt a szempontot visag&lJ&k a legka-·
véabé, Axi6maként togadJ&k el, hogy a Jog /a bllntetllJog/
által el&irtakat mindig be lehet tartani, sohaaem tordulhat
elő, hogy a tilalmakat e,s adott körülmények között e,:yaze
rüen lehetetlen betartani.
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