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ROSCOE POUND JOGSZOCIOLÓGIÁJA 

 

OKTATÁSI TANSEGÉDLET A „JOGSZOCIOLÓGIA 2.” CÍMŰ TÁRGYHOZ 

 
PŐDÖR LEA 

 

I. POUND HELYE A JOGI GONDOLKODÁS KÁNONÁBAN 

Roscoe Pound (1870-1964) amerikai jogtudós nevét és munkásságát a 

szociológiai jogelméletek körében lehet elhelyezni. Maga a szocioló-

giai jogelmélet szófordulat is tőle származik, s azzal, hogy Pound en-

nek művelésére vállalkozott, azt hangsúlyozta, hogy jogszociológia he-

lyett szociológiai jogtudománnyal kíván foglalkozni. Az irányzaton 

belül a jogi pragmatizmus jeles képviselője volt; a pragmatizmus ki-

fejezés olyan nézőpontra utal, mely egy elmélet kapcsán mindig annak 

gyakorlatba való átültetési lehetőségeit és sikereit vizsgálja. A jogra és 

a társadalomra vetítve Pound így fogalmazta meg a pragmatizmus sze-

repét (s egyben ezzel adta meg alaptételét is): különbséget kell tenni a „law in books” (papír-

jog) és a „law in action” (jog a való életben) között.
1
 Mondhatjuk, hogy Pound pragmatista 

jogszociológiája éppen a law in action területét teszi vizsgálat tárgyává – a későbbiekben látni 

fogjuk, miként vitte ezt véghez.  

Elméletére nagy hatással volt az amerikai pragmatista filozófia, valamint Auguste Comte tár-

sadalomtudományok módszereivel kapcsolatos álláspontja. Emiatt maga Pound is nagy hang-

súlyt fektet a megfigyelésre, sokkal behatóbban alkalmazza ezt a módszert, mint holmi álta-

lános fogalmakkal való logikai műveleteket. Vizsgálódásainak középpontjában a korabeli 

amerikai társadalom állt, s a társadalmi ellenőrzés eszközei között első helyen a jog szere-

pét hangsúlyozta. Nézőpontja az akkori amerikai szociológiai irodalomból tudott táplálkozni 

(pl. Edmund Ross vagy Graham Sumner hagyatékából), s maga is igen sokat tett azért, hogy a 

szociológia kibontakozhasson hazájában. Érdekes módon hiába állt rendelkezésére az európai 

szociológiai irodalom, annak hatása kevésbé érezhető a poundi írásokon, bár paradox módon 

például pont Pound tette lehetővé, hogy angol nyelven megjelentek és ismertté váltak az eu-

rópai szociológia legjelentősebb eredményei.
2
  

Szót érdemel Pound kora is, ugyanis a jogtudós hosszú életének meghatározó szakasza pont 

arra az időre esett, amikor a joggal kapcsolatban a „laissez faire, laissez passer” elmélete már 

kevésbé talált támogatásra. Világossá vált, hogy szükséges lesz az állami beavatkozás a gaz-

daság és a társadalom életébe egyaránt (például maga Pound is támogatta a New Deal-t), a 

                                                           
1
 Takács Péter: A szabadjogi mozgalom jelentősége a szociológiában és a jogelméletben. Oktatási tansegédlet a 

„Jogszociológia 2.” c. tárgyhoz. Elérhető: 

http://jet.sze.hu/images/Jogszociol%C3%B3gia/~%20A%20SZABADJOGI%20MOZGALOM%20-

%202%20el%C5%91ad%C3%A1s%20-%202017%20febru%C3%A1r%2013%20.pdf  

(Letöltés: 2018. március 1.) 
2
 Maczonkai Mihály: Jogszociológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010. 71-72. o.  

http://jet.sze.hu/images/Jogszociol%C3%B3gia/~%20A%20SZABADJOGI%20MOZGALOM%20-%202%20el%C5%91ad%C3%A1s%20-%202017%20febru%C3%A1r%2013%20.pdf
http://jet.sze.hu/images/Jogszociol%C3%B3gia/~%20A%20SZABADJOGI%20MOZGALOM%20-%202%20el%C5%91ad%C3%A1s%20-%202017%20febru%C3%A1r%2013%20.pdf


2 
 

beavatkozás eszközének pedig elsősorban a jogalkotást tekintették. Ez a változás szükség-

képpen maga után vonta a társadalmi viszonyok tudatos átalakításának gondolatát is.
3
 

Jelen ponton a szerző ötkötetes, Jurisprudence (1959) címet viselő munkáját vesszük forrá-

sul, s ennek segítségével mutatjuk be Pound pragmatista jogszociológiáját.  

 

II. TÁRSADALOMIRÁNYÍTÁS A JOG ÚTJÁN 

1. A jog feladata 

Kiindulópontul Pound ismert példája áll előttünk, mellyel a mozipénztár előtt sorakozó tömeg 

által generált társadalomszervezési problémákra világít rá, s kiválóan szemléltethető általa a 

jogrend küldetése: „Ha egy új, jól beharangozott és népszerű sztárokkal készült film premi-

erjén a mozipénztár előtt álló sorra pillantunk, megérthetjük a jogrend feladatát. Nagyon való-

színű, hogy sokkal többen szeretnének bejutni, mint ahány embert a mozi befogadhat. Ha a 

bejutni vágyók nem, vagy nem így álltak volna sorba, akkor sokan, vagy talán mindenki kívül 

rekedt volna. Mindenesetre a bejutás hosszú és kellemetlen procedúra lenne, melynek során 

egyesek talán meg is sérülnének. Sokan feladnák a küzdelmet; mások elrettennének a tüleke-

désről, és meg sem kísérelve a csatlakozást megfordulnának és máshová mennének. Igen va-

lószínű, hogy végül amellett, hogy csak a bejutni igyekvők töredékének sikerülne bekerülnie, 

ezek is hasadt ruhában, horzsolásokkal és ütésekkel borítva, az előadás élvezetére alkalmatlan 

állapotban lennének. Hasonlítsuk össze ezt a helyzetet egy lángoló épületből való menekülés 

tolongásával. Ha nincs rendezettség és kevés a kijárat, sok embert eltaposnak. Ha azonban 

szabályozzák a jegyvásárlás vagy az égő házból menekülés útját, a legkevesebb súrlódással és 

veszteséggel a lehető legtöbb embert kiszolgálhatják, ill. megmenthetik.”
4
 

A probléma Pound szerint ott van, hogy „mindnyájan a világot akarjuk”, viszont valamennyi 

emberben rengetegféle igény, vágy és kívánság lakozik. A vágyak, kívánságok kielégítése 

során az egyes vágyak konfliktusba kerülhetnek, s ha nem is lehetséges minden igény kielé-

gítése, akkor úgy kell azt megszervezni, hogy a lehető legtöbb jusson mindenkinek. Ezt dik-

tálja maga az igazságosság, s ennek megjelenítése a jog elsődleges célja. Az igazságosság 

Pound szerint maga a rend, s alatta a következőket érti: „(…) a kapcsolatok olyan rendezését, 

a magatartások olyan szabályozását értjük igazságosságon, amely lehetővé teszi, hogy a lét-

fenntartási javakból, a dolgok birtoklására és a velük való cselekvésre irányuló emberi igé-

nyek kielégítésének az eszközeiből a lehető legtöbb jusson mindenkinek a legkevesebb 

súrlódás és veszteség árán.”
5
 

A fenti idézetből kiviláglott, hogy Pound felfogásában a jog céljaként az igazságosság jele-

nik meg, az igazságosság az érdekek, szükségeltek kielégítése során pedig úgy érvényesülhet, 

hogy a legkisebb veszteség mellett a lehető legnagyobb hasznot juttatják az embereknek. A 

jogrend feladata a szabályozás, célja pedig ezen szabályozási optimum megtalálása. E 
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pont elérése vonatkozó megoldás kidolgozása egy jelentős kihívást jelent, melyet – értelem-

szerűen – a jogászság tud elvégezni. Ám a jogásznak is „társadalmi mérnökké” kell válnia 

ahhoz, a szabályozás megalkotása révén megvalósulhasson a jogrend említett célja, az igazsá-

gosság. 
6
  

Érdekekés jogok  

Az emberek igényeinek, vágyainak, kívánságainak megnevezését le kell fordítani a jog nyel-

vére; ezeket Jhering
7
 óta érdeknek nevezzük, s a jogrendszer csak akkor képes megvalósíta-

ni a jogrend célját, ha elismer ilyen érdekeket. Az érdekek kielégítésére egyénileg, csopor-

tosan, társulás útján vagy viszonyok során lehet törekedni - s ezt a magatartások szabályo-

zása során figyelembe kell venni. Ezek az érdekek Pound szerint egyébként akkor is fennáll-

nánk, ha jogrend nem létezne, vagyis ha nem állna rendelkezése a magatartások befolyásolá-

sára irányuló szabályrendszer. Minden kor minden társadalmára az volt a jellemző, hogy az 

összes kielégítésre váró érdeket nem sikerült végrehajtani, s ez azért van így, mert az igények 

és vágyak a kielégítésre való törekvés során folytonosan versenyben állnak egymással.
8
  

Pound hangsúlyozza, hogy az érdekek nem a jog által jönnek létre, hanem a jog feladata az, 

hogy részben vagy egészben elismerje azokat. Az érdekeknek három csoportja különíthe-

tő el: egyéni érdek, közérdek és társadalmi érdek. Az egyéni érdek az egyes egyén életéből 

fakadó igényeket foglalja magában, s személyiségi (pl. a személyiség biztonságához és testi 

épségéhez fűződő érdek, az akarat szabad gyakorlásának érdeke, a szerződési szabadság, stb.), 

családi viszonyokhoz fűződő (pl. a házastársak viszonyaiba kívülállók ne avatkozzanak be, a 

szülők sokféle igénye a nevelési kiváltságban, stb.) és vagyoni érdekek (pl. ingók birtoklására 

való igény, ígért előnyök érvényesítésére való igény, stb.) körére tagolódik. A társadalmi ér-

dekek végeláthatatlan katalógusával lehetett találkozni a történelem folyamán, emiatt elég, ha 

csak a leglényegesebbnek ítélt ilyen érdekekre utalunk, mint például a közbiztonságra, a béke 

és rend kívánalmára, vagy éppen a családi, vallási, politikai és gazdasági intézményekhez fű-

ződő megannyi társadalmi érdekre. A közérdekek között említhető az állam méltóságának (és 

ezen belül a társadalom politikai szervezete méltóságának) érdeke, vagy például az állami ha-

tékonysághoz fűződő érdek.
9
 

Ha ilyen formán körvonalazhatóvá válik a szóba jöhető, kielégítésre váró érdekek katalógusa, 

akkor a következő lépés az alábbiak szerint alakulhat: el kell ismerni az érdekeket (vagy 
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csak azok bizonyos körét) és rögzíteni kell határaikat, vagy éppen meg kell tagadni bizonyos 

érdekek elismerésének lehetőségét – ezen feladatok megoldása a jogászokra, mint a társada-

lom mérnökeire vár. Pound szerint előfordul, hogy mindez önkényesen megy végbe, ám érte-

lemszerűen az így elrendelt érdekek nem sokáig fognak fennmaradni. A legfontosabb kérdés 

az érdekek elismerése során az, hogy miként lesznek biztosítva ezek az érdekek? „Az érde-

keket mindenekelőtt úgy biztosítják, hogy ún. jogosultságokat tulajdonítanak annak, aki ér-

vényesíti ezeket.”
10

 A jogosultságot ésszerű elvárásként kell értelmezni, s Pound hosszasan 

elemzi, mely korban és mely szerzőknél milyen jelentéstartalommal bírt (pl.: a görög filozó-

fusoknál, a római jogban, a középkorban, Grotiusnál, Hobbesnál, Spinozánál, Oliver Wendell 

Holmesnál, stb.). Mivel az érdekek és a jogosultság kapcsolatának kifejtésekor Jheringtől me-

rített ihletet, ezért jelen ponton a jheringi jogosultság-fogalmat szükséges megemlíteni. 

Jhering a jogosultság mögött meghúzódó érdekeket hangsúlyozza, s ezzel az elméletével ha-

talmas hatást gyakorolt korára és a későbbi időkre. Jhering szerint a jogosultság mögött meg-

húzódó érdekre kell összpontosítani, mert maga a jogosultság is akként áll elő, hogy a jog 

támogat egy bizonyos érdeket. Fontos összefüggés, hogy nem mindenféle érdekből válhat 

jogosultság, hanem csak azokból, amelyeket a jog elismer és amelyek biztosítására vál-

lalkozik.
11

  

A jogi jogosultságok 

A jogi jogosultság némileg más színezettel lép fel, mint azok a jogosultságok, melyek hátte-

rében különféle erkölcsi vagy éppen politikai érdekek húzódnak meg. A jogi jogosultság 

ugyanis összetettebb ezeknél, s hatféle főnévi jelentésben használatos: 

1) a különféle jognyilatkozatokban biztosított jogosultságok (vagyis: érdek); 

2) tágabb értelemben vett jogi jogosultság: a jogilag elismert és korlátozott érdek, illetve 

a biztosítására szolgáló jogi gépezet együttesen való jelölése (vagyis: érdek és az ezt 

biztosító jogi apparátus együttesen – Pound megjegyzi ennél, hogy sajnálatosan nincs 

rá külön terminus, amely egy-két szóból állna); 

3) képesség, amellyel másokat vagy mindenkit a politikailag szervezett társadalom erejé-

re támaszkodva bizonyos tevékenységre vagy attól való tartózkodásra bírnak (vagyis: 

hatalom); 

4) a jogi jogosultságok keletkeztetésének, megváltoztatásának és megszüntetésének a ké-

pessége, ami nem más, mint amit jogi hatalomnak nevezünk (vagyis: szűk értelemben 

vett jogi jogosultság); 

5) jogi mentesség (vagyis: szabadság); 

6) tisztán etikai értelemben maga a „helyes” (vagyis: kiváltság).
12

 

2. Az értékek problémája 

Pound szerint a jogtudománynak mindig is szembe kellett néznie az értékek problémájával. A 

társadalmi együttélés megannyi formája során a magatartások szabályozása mögött meg-

húzódott a különféle érdekek valamilyen értékelési rendje. Míg a korábbi időkben az 
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egyes értékrendek alkalmazása kevésbé volt tudatos, a törvényhozók és különféle jogászi hi-

vatások fellépésével azonban egyre rendszeresebben került sor megfogalmazásukra és fejlesz-

tésükre. Ami általánosságban megfigyelhető volt, az az a tendencia, hogy mindig az adott ér-

tékrendet adaptálták a kor jogászi feladataihoz, majd összhangba hozták azt a kor és 

hely társadalmi eszményével. Fontos látni, hogy szinte lehetetlenség olyan értékmérőt talál-

ni, ami mindenki számára elfogadható lenne – a másik oldalon viszont, e kudarc miatt nem 

lehetséges a jogrendet felfüggeszteni, míg a cél meg nem valósul. A jog igencsak gyakorlati 

dolog, s a tapasztalatokból mindig tudható, miként lehet túllendülni egy-egy holtponton és 

szárnyakat adni a fejlesztésnek. „Einstein azt tanította, hogy görbült világegyetemben élünk, 

melyben nem található egyetlen egyenes vagy merőleges vonal vagy sík sem. Ám emiatt 

mégsem adjuk fel a kutatást. Mert ha nem is léteznek egyenes vonalak és síkok, mégis a gya-

korlati tevékenység posztulátumaiként csaknem elégséges az igazságuk a gyakorlati tevé-

kenység gyakorlati szükségleteihez. Nos, ugyanígy állunk a modern jogrendszerekben elfoga-

dott vagy posztulált értékmérőkkel. Ha nem is bizonyíthatjuk ezeket, használhatjuk, mert 

gyakorlati céljainkhoz elégséges igazsággal rendelkeznek.”
13

 

Égető kérdés tehát, hogy miként képes megoldani a jog a gyakorlatban az értékmérő 

problémáját? Pound szerint erre három megoldás adott, s ezek közül is az első helyen téte-

lezett megoldás módszere így ragadható meg: a tapasztalat segítségével ki kell dolgozni, hová 

vezet az ellentétes, átfedő érdekek rendezése az értékrendszer lehető legkisebb károsodása 

mellett, tehát itt értékesnek az számít majd, ami a legkisebb kárral és veszteséggel rendezi a 

kapcsolatokat és szabályozza az emberi magatartásokat. Tulajdonképpen ezt tartották szem 

előtt a jogfejlődés során a bírók, a jogalkotók és a jogtudósok is, s arra törekedtek, hogy ha 

több nem is érhető el, legalább valamiféle kompromisszumot ki tudjanak alakítani az ellenté-

tes érdekek viszonyában.   

A jogi posztulátumok 

A tapasztalat nem mindig elég a rendezéshez, s egyszer elérkezik a pont, amikor az értelem is 

főszerepet kap a gyakorlat mellett. A jogászok feladata, hogy kidolgozzák az adott hely és idő 

társadalmának megfelelő jogi posztulátumokat,
14

 vagyis a viszonyokat és a magatartásokat 

illető előfeltételeket.” Itt érkezünk el a második poundi megoldáshoz, ahol tehát az értelem 

próbaköve a gyakorlat lesz. A jogi posztulátumok segítségével megragadhatóak a társa-

dalmi együttélés legáltalánosabb formái. Ezek a posztulátumok kifejezetten Pound korára 

és tartózkodási helyére érvényesek (vagyis: 1919-1943, Amerikai Egyesült Államok)
15

. A 

szerző így fogalmazta meg ezeket: 
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 Szigeti Péter: Roscoe Pound pragmatista jogszociológiája: a társadalmi mérnökösködés eszméje a korhoz kö-

tött, relatív természetjogban. In Szigeti Péter: Jogelméleti jogesetek, portrék, szemelvények. Rejtjel Kiadó, Buda-

pest, 1998. 37-43. o., 42. o.  
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1) „A civilizált társadalomban az embereknek feltételezniök kell tudni azt, hogy mások 

nem támadják meg szándékosan őket. 

2) A civilizált társadalomban az embereknek feltételezniök kell tudni azt, hogy amit saját 

használatukra felfedeztek és elsajátítottak, munkájukkal létrehoztak, a fennálló társa-

dalmi-gazdasági rend értelmében megszereztek, azt előnyös célokra felhasználhatják. 

3) A civilizált társadalomban az embereknek feltételezniök kell tudni azt, hogy akikkel 

az általános társadalmi érintkezés során kapcsolatba kerültek, jóhiszeműen járnak el, 

és ennélfogva 

a. teljesítik azokat az ésszerű elvárásokat, amelyek ígéreteikből vagy más maga-

tartásukból értelemszerűen keletkeztek; 

b. vállalkozásaikat ama elvárásoknak megfelelően fogják végrehajtani, amiket a 

közösség erkölcsi érzéke azokhoz fűz; 

c. természetben vagy ellenértékben visszatérítik azt, ami tévedés, előre nem látott 

vagy nem egészen szándékolt helyzet folytán hozzájuk kerül, amelynek révén 

tehát más költségére olyasmihez jutottak, aminek megszerzését az adott kö-

rülmények között értelemszerűen nem várhatták volna. 

4) A civilizált társadalomban az embereknek feltételezniök kell tudni azt, hogy akik bi-

zonyos tevékenységet folytatnak, kellő gondossággal járnak el és nem tesznek ki má-

sokat a károsodás ésszerűtlen kockázatának. 

5) A civilizált társadalomban az embereknek feltételezniök kell tudni azt, hogy akik 

olyan dolgokat tartanak, amelyekről feltehető, hogy az ellenőrzés alól kikerülve vagy 

elszabadulva kárt okozhatnak, visszatartják vagy megfelelő feltételek között tartják.”
16

 

A posztuláumok azt is sugalmazzák, hogy a jog meghatározott célok érdekében tölt be és tel-

jesít funkciókat, s végső soron a jog megítélése összefügg azzal, hogy a funkciók milyen szé-

les körben fognak kiteljesedni.
17

 (Pound utal arra, hogy a posztulátumokat hiába a XX. század 

közepi viszonyokra véli alkalmazhatnak, azok valójában a múlt századvég jogából 

merítkeztek. Nyilvánvaló ezért, hogy a fejlődő viszonyok következtében vannak bizonyos to-

vábbi tételek, melyeket egyelőre még korántsem könnyű vállalkozás formába önteni. Ilyen 

például a munkavállaló igénye a biztosított munkára, az üzemi baleseti kártérítési törvények, a 

felelősségbiztosítás, stb.) 

Az értékek harmadik mércéje pedig egy olyan módszer, amely már a római jog idején is hasz-

nálatos volt. Ez nem más volt, mint egy elfogadott és autoritatívnak tekintett eszmény, mely a 

társadalmi és a jogi rendről alkotott egy „milyennek kell lennie” képet. Azonban az ilyen 

eszmények nem adott hely és idő társadalmi rendjéről képszült fényképe, még csak nem idea-

lizált fényképek; sokkal inkább a múlt társadalmi rendjének az idealizált képmásai, melyek a 

jelen társadalmi rend jellegzetes részletei figyelembevételével fokozatos retusálási folyamaton 

mennek keresztül.
18

 

„Az érdekek értékelésének a jogalkotók, bíróságok és jogászok előtt nyitva álló három módo-

zata közül, mint láttuk, a jogászok nagy részének bizalmát élező harmadik s a számunkban 

                                                           
16

 Pound, Roscoe: i. m. 324-325. o.  
17

 Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Vince Kiadó, Budapest, 2005. 45. o.  
18

 Pound, Roscoe: i. m. 326. o.  
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annyira sürgetett második már kevésbé hasznos, - és igénybevételük valójában akadályokba 

ütközik. Ennek okát abban látjuk, hogy az a társadalmi rend, amelyre egy elfogadott esz-

ményt kialakítottak és amelynek a jogi posztulátumait világosan felfogták, egy olyan rendnek 

adta át a helyét, amely mindezideig nem volt képes arra, hogy mindenki számára kielégítő 

módon elfogadható eszményt nyújtson. A múlt század eszményét minden korabeli iskola el-

fogadta. Ám jelenleg nincsenek olyan jogi posztulátumok, amelyek érvényességéről min-

dannyian meg lennénk győződve. A viszonyok rendezésére s a magatartás szabályozásá-

ra irányuló gyakorlati bírósági munkának azonban tovább kell folynia. A jogrend nem 

várhat addig tétlenül, míg a filozófusoknak végre sikerült a múlt századihoz hasonlatosan egy 

eszményben megegyezni, és a gyakorlat i jogászokat s bíróságok arra rábízni vagy rávezetni, 

hogy ezt iránymutatóként elfogadják. A jogrend nem várhatja meg, hogy a társadalmi rend 

időlegesen labilizált feltételek között olyan rendezettséget érjen el, amiben már lehetséges a 

jog posztulátumok felismerése és megfogalmazása, és amelyben a belőlük levont elveket a 

jogviták eldöntése autoritatív iránymutatóként elfogadják. Addig is, amíg erre sor kerül, a bí-

róságoknak – akár csak a múltban – tovább kell haladniok abban az irányban, hogy a tapaszta-

latra építve s az értelem révén fejlesztve kialakítsák a viszonyok rendezésének és a maga-

tartás szabályozásának azokat a módjait, amelyek az érdekek szövevényes összessége 

számára a legkevesebb sérelemmel s veszteséggel a legteljesebb kielégítést biztosítják.”
19

 

 

III. POUND NÉZETEI A HATÉKONY JOGALKOTÁSRÓL 

Végezetül tekintsük át röviden, hogy Pound miként nyilatkozott a jogalkotás hatékonyságáról.  

A fent leírtak kapcsán adódik az a megállapítás, hogy az érdekek változásához a jogalkotás 

segítségével lehetséges alkalmazkodni. Megfogalmazza a jogalkotás három lényegi korlát-

ját: a jognak a külsőleg is megnyilvánuló magatartások lehetnek szabályozási tárgyai; bizo-

nyos területeken a precíz szabályozás kidolgozása az elvárás, ám ha ez nem lehetséges, akkor 

az egész szabályozási anyag létrejötte komoly akadályba ütközik; végezetül pedig számolni 

kell azzal, hogy ritkán lehet úgy megfogalmazni a szabályokat, hogy azok önmagukat hajtsák 

végre, s ha ez így van, az érvényre juttatás érdekében szükséges bizonyos ösztönzőket támasz-

tani az érdekeltek számára.
20

 

Pound emellett vizsgálta azt is, hogy milyen követelmények sorolhatók a hatékony jogalko-

tás technikai feltételei közé. Ezeket a következőképpen fogalmazta meg: 

1) a jogforrási szint helyes megválasztása; 

2) az újonnan alkotott jog célja igazodjék az adott közösségben már elfogadást nyert kul-

turális és jogi elvekhez; 

3) az új szabályozás legyen pragmatikus, vagyis tegye világossá céljait és jelentőségét; 

4) az időtényező hangsúlyozása két értelemben: egyrészt tudniillik, hogy minél gyorsab-

ban vezetnek be egy új szabályt, annál kisebb az esély, hogy ellenvetéseket fogalmaz-

                                                           
19

 Pound, Roscoe: i. m. 331-332. o.  
20

 Maczonkai Mihály: i. m. 74-75. o.  
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zanak meg vele kapcsolatban, másrészt pedig fontos, hogy a végrehajtás a szabály 

életbelépését követően szigorúan történjen.  


