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Gyekiczky Tamás

SYSTEM ERROR? A JOG RENDSZERE ÉS 
A DIGITÁLIS TÁRSADALOM

2015-ben egy magasrangú német bíró feltette a kérdést: ha az ipar már a 4.0 állapotában 
van, hogyan lehetséges, hogy az igazságszolgáltatás még 1.5 üzemmódban működik? (Gailer, 
2015) A kérdés célzottan az e-akta bevezetésének évekig tartó igazságügyi huzavonájára 
vonatkozott, azonban a kérdés mögött meghúzódó aggodalom a Digitális Társadalom és jog 
kapcsolatának valamennyi szegmensét érintette. Vélhetően a bírói aggály eltúlzott és egyedi 
volt, az informatikai / digitális társadalommal foglalkozó társadalomtudományi elemzések 
ugyanis nem foglalkoztak a jog hátrányba kerülésével. Szinte észre sem vették lemaradását. 
A jogrendszer oldaláról közelítve pedig a vádat el lehetett utasítani, mivel kommentárok, 
jogszabályok, bírói ítéletek sokasága törődött a Digitális Társadalom szabályozásával. 

A gyanú azonban az elmúlt öt évben sem oszlott el. Egyre többen fogalmazták meg 
azt a véleményt, hogy a jogfejlődés nem tart lépést a Digitális Társadalom menetelésével, 
elmaradt, lassítja a haladást. A megoldáshoz közelebb visz – érvelt néhány szerző –, ha a jog 
semleges szemlélőként viselkedik, így felesleges a jog nyelvezetére lefordítani, és normatív 
parancsként előírni a digitális világ követendő (ezért helyes és preferált) magatartásmintáit. 
El kell vetni a jogi koloncokat, így fenntartható az innováció.

Nem kétséges, aknamezőre léptünk rá, ahol ki kellene jelölni az átjárót. Nehéz feladat, mivel 
figyelembe kell venni a jogi történéseket éppúgy, mint a szabályozási terveket, javaslatokat, 
a bírói gyakorlatot, a különböző nemzeti vagy nemzetek feletti, regionális – esetleg globális – 
jogi tendenciákat. A vizsgálódásokból készült kötetekből egy könyvtárat lehetne megtölteni, 
e lehetőség hiányában, ebben az írásban kizárólag az alapproblémákra összpontosítunk.

A jog rendszeréről

A jogról, mint egységes (homogén) rendszerről csak egy nagyon általános szinten 
beszélhetünk, esetleg a mindennapok kommunikációjában. A jogi rendszer sajátosságait 
feltáró elméletekből (kiemelten: Luhmann, 1983, 1987, 1995) tudjuk, a jogi rendszer 
összetett, maga is több alrendszerből álló intézmények, magatartásszabályok, hagyományok, 
normák, tudások világa. Beilleszkedése a Digitális Társadalom alakzataiba ezért a különféle 
kommunikációs csatornák (hagyományos és közösségi média, politikai kommunikáció), 
egymástól eltérő közvetítőrendszerek (nyelv, jogalkotás) differenciált és bonyolult hálózatán 
keresztül történik. A Digitális Társadalom kihívása számos ponton, eltérő intenzitással és 
ütemezéssel érinti, így a napi jogesetet eldöntő bíró (megvalósult-e rágalmazás a Facebook-
on?) és az alkalmazott jogszabályt előkészítő politikai - állami aktorok (a Facebook-on 
elkövetett rágalmazás speciális tényállását megfogalmazva) egymástól eltérő szinten 
kapcsolják össze a jogi probléma megoldását annak (digitális) rendszerkörnyezetével.

A jog rendszere a modern, Digitális Társadalom globális hálózatának korában túlnyúlik a 
nemzeti keretekbe fogott jogi renden. A regionális, vagy nemzetközi aktorok – a jogba iktatott 
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felhatalmazás alapján – a szupranacionális szabályozási tér bármelyik pontján aktiválhatják 
magukat, nem kizárt e szabályalkotások párhuzamos vagy akár egymással szembefutó trendje. 
A globális hálózati dinamika megjelenhet akár az ítélkezési gyakorlatban (Európai Unió 
Bírósága, nemzetközi állami és választottbírói fórumok), akár a jogalkotásban (Európai Unió 
jogszabályai, nemzetközi szerződések, regionális jogforrások). Strukturálisan, szervezetileg, 
funkcionálisan, értékekben, érdekekben, kulturális környezetben, kommunikációs 
folyamatokban eltérő jogalakítás zajlik. Egy ilyen rendkívül összetett felépítésű rendszer 
esetében melyik szerkezeti egységben, vagy annak melyik részében látjuk az elmaradás, a 
lemaradás, a szabályozatlanság kiépítésének jeleit? A jog alkotása vagy a jog alkalmazása az, 
amely hátrányba került, esetleg mindkettő? Szerencsénkre Gailer az igazságszolgáltatásról 
beszélt, amely ugyan lényeges része a jog rendszerének, de nem az egyetlen centruma. A 
lemaradás azonban ennek ellenére – akár a mára 2.1-es állapotába jutó igazságszolgáltatást 
nézzük, akár a jogi rendszer egyéb összetevőjét –, tagadhatatlanul észlelhető.

Állításunk alátámasztásának legjobb példája a Mesterséges Intelligencia (MI) jogi 
szabályozásának kísérlete. A szabályozási célok sokrétűek, attól függenek, melyik 
szabályozási központ mit vár el a jogszabálytól, ami arra vezethető vissza, milyen követendő 
magatartást preferál, milyen értékek mellett döntenek a szabályozás során. Az Európai Unió 
Bizottságának 2020-as Fehér Könyve például a versenyképesség növelését, a kiválósági 
és a bizalmi ökoszisztéma megteremtését, a polgárok alapjogainak védelmét kiemelve a 
beruházásösztönző, az innovációt előremozdító keretszabályozást támogatja. Nemzetek 
feletti szabályokat kell teremteni, mert az egyes nemzetállamokra rábízott szabályozás – 
érvelnek – csak a káoszt teremti meg az uniós piacon. Kutatás, integratív tudományszervezés, 
határokon átnyúló innováció szerveződés, uniós intézmények. A szabályozás alapja az MI 
kockázati erőssége, ezért gondoskodni kell a vagyoni és nem vagyoni károk elhárításáról, a 
kockázatok minimalizálásáról, bárhol jelenjék az meg.

Az egyik szabályozó központ (EU Bizottság) tehát bejelentkezett, céljai eléréséhez 
rendelkezésére állnak az uniós jog intézményei. Jogot alkothat (rendeletet, azaz közvetlenül 
kötelező normát, jogharmonizációra kötelező szabályokat, azaz irányelveket, és a közösségi 
jog alapján működő intézményeknek különböző jogi minősítésű előírásokat), jogalkalmazással 
garantálhatja az egységes jogi gyakorlatot (Európai Unió bírósági rendszerével), végül uniós 
intézmények révén biztosíthatja az előírások érvényesülését (Európai Uniós Kiberbiztonsági 
Ügynökség és más tervezett intézmények) (Várnay-Papp, 2010). A javasolt jogi szabályozás 
kettős jellegű, egyik része a már működő jogszabályok továbbfejlesztése (online téri 
fogyasztóvédelem, termékfelelősség, a közlekedés és más nevesített területen – pl. orvosi 
műszerek – a meglévő előírások reformja), a másik része azonban radikálisan új. Az 
utóbbiak körébe tartoznak az MI termékbe történő beépítésének, a szoftverfrissítésnek, a 
gépi tanulásnak, a felelősségi lánc kialakításának, a hálózati összekapcsolhatóságból eredő 
kockázatviselésnek a szabályai.

Az EU csúcsszerveinek jelentései és állásfoglalásai mellett az Unió két nagy tagállama 2018-
ban és 2020-ban elkészítette a maga digitális stratégiáját. Franciaországról és Németországról 
van szó és mindkét országban az állam legfelsőbb vezetői mutatták azt be (Villani et. al, 2018). 
A francia elképzelések globálisak, befogják a külső és belső társadalmi kapcsolatrendszerek 
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összességét. Nem becsülik le az Európai Unió törekvéseit, ám egyértelműen egy EU-
Franciaország tandem globális helytállására hívnak fel. A kulcsfogalmak ismerősen hangzanak 
(átláthatóság, ellenőrizhetőség), azonban a francia állam szervezetének és szolgáltatásainak 
reformja, az MI-ra alapozott innovatív tevékenységek kibontakoztatása újdonságnak számít. 
Kiemelték, változtatni kell a munka világát, az igazságszolgáltatást és a digitális gazdaságot 
szabályozó jogi kereteken. A digitális platformokkal, MI alkalmazásokkal összefüggésben az 
anyag a „jog forradalmáról” beszél, elismerve ugyanakkor a GDPR vagy a jogállam digitális 
jogvédelmének már elért (európai) eredményeit. A jogalkotóra a jogvédelem biztosítása és 
az innováció elősegítése vár, ami érdekes együttes feladat.

A francia stratégia közös európai és nemzeti jogi keretről értekezik. Szemléletében nem áll 
távol az uniós megközelítésétől, de a jelentés készítői súlyos kritikát fogalmaztak meg a világos 
uniós jogi keret hiánya miatt. Szerintük az európai kutatási versenyképesség és innovációs 
potenciál messze elmarad a világ más részeitől. Számunkra fontos, hogy kimondták, miszerint 
az MI forradalma megköveteli a jogászi szakma megújítását, integrált, több szakma tudásából 
álló jogász társadalomra van igény. Nem hagyhatjuk az MI működésért vállalt felelősséget a 
kutatókra és mérnökökre – érvelnek –, ám ehhez az MI működéséhez értő és azt megértő 
jogászok kellenek. Jogászi, jogi tudatosság, rugalmasság és integrált jogi szaktudás – foglalják 
össze a törekvéseket.

Előttünk áll tehát két szabályozási központ, a maga versengő érdekeivel, értékeivel, 
szabályozási stratégiájával. Rövid átgondolás után látható, a két stratégia egymással szembe 
fut, még akkor is, ha a francia az uniós szabályozás megtartása és továbbépítése mellett érvel. 
Az EU Bizottság Fehér könyve éppen azt akarja elkerülni, amit a francia stratégia jelent, a 
tagállami szabályozások beindulását. A jog rendszere ezért nem pusztán a homogenitást 
nem képviseli, hanem egymással versengő belső szabályozási teret épített fel. Fontos 
megjegyeznünk, ez korunk, a hálózati társadalmak (Castells, 2005) jogrendszere, néhány 
évtizeddel korábban nem beszélhettünk volna egy ennyire strukturált és összetett jogi térről.

Talán e versengésnek köszönhető – nem tudjuk, csak feltételezzük –, hogy eddig a 
szabályozásnak inkább az elveit, semmint a jogi normák tényállásait és magatartás szabályait 
dolgozták ki. A regionális (európai) jogrendszer egy másik szegmensében viszont nagyobb 
az összhang, az igazságszolgáltatás szervezeti folyamatainak szabályozásában ugyanis már 
nem pusztán elvek, hanem rövid és hosszú távú konkrét megoldások, javaslatok találhatók. 
Az Unió részéről e programot nem a Fehér Könyv, hanem a Bizottság Közleménye (Bizottság 
Közleménye, 2020.12.2.), illetve az Európai Unió Tanácsának következtetései (Tanács 
Következtetések, 2020.06.16. és 2020.10.14.) tartalmazzák, és emlékezzünk: a Villani jelentés 
expressis verbis sürgette a jogi kultúra egészének reformját. Az uniós szervek rendkívül 
kritikusan azt állították, hogy az igazságszolgáltatás néhány területén (nyilvántartások, 
adatbázisok) lassú az előrehaladás, az ügyek többségében papír alapú az ügyintézés, diffúz a 
szabályozás, elégtelen a jogi eszközök használata, túl sok az uniós hivatal.

A Tanács az igazságügyi digitalizáció stratégiáját az igazságszolgáltatás digitalizációjaként, 
valamint a mesterséges intelligencián alapuló digitális igazságszolgáltatás felépítésével képzeli 
el. Az első kör a technológiai lehetőségekre összpontosít, elősegítve az igazságszolgáltatás 
szereplőinek kommunikációját, a dokumentumok elektronikus továbbítását, az audio-
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vizuális eljárási cselekmények lebonyolítását. Velük szembeni követelmény a hatékonyság, a 
gyorsaság, a biztonság, az interoperabilitás, de a technikai megoldások nem kérdőjelezhetik 
meg az eljárási alapelveket. A digitális eszközökhöz való hozzáférést széles körűen kell 
kiépíteni mind a hozzáférés terében (a távoli és a vidéki területeken élők számára), mind 
a lehívott információk szerkezetében. E technológia használatakor a kiberbiztonságot, az 
információk áramlásának biztonságát egységes és megfelelő szabványokkal kell biztosítani.

A másik csomag a digitális igazságszolgáltatás. Digitális igazságszolgáltatás esetén az 
MI alkalmazások és a blokklánc technológia maguktól végzik el az igazságügy feladatait: 
„az ügyek tárgyára vonatkozó információk elemzése, strukturálása és előkészítése, szóbeli 
meghallgatásokról készült felvételek leiratának automatikus elkészítése, gépi fordítás 
felkínálása, jogi dokumentumok és bírósági ítéletek elemzésének és értékelésének támogatása, a 
pernyerési esélyek becslése, az esetjog automatikus anonimizálása és jogi csetbotokon keresztül 
történő információnyújtás.” A stratégia lényege a MI alapú döntéstámogató rendszerek 
elterjesztése azzal, hogy ezek a rendszerek nem befolyásolhatják a bírák döntéshozatali 
hatáskörét és a bírói függetlenséget. „A bírósági határozatokat minden esetben embernek kell 
meghoznia, és e feladat nem ruházható át egy mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközre.”

A szemhatár horizontját kibővítve utalnunk kell az USA bírósági gyakorlatában éppen a MI 
alkalmazások miatt megjelent konfliktusokra, a diszkrimináció különböző gépi alakzatainak 
kialakulására, a kockázati becslések tévedéseire (Gyekiczky, 2020). A Tanács válasza: az 
ember és a gépi intelligencia kollaborációja, az emberi (bírói, jogi döntéshozói) döntések 
megtartása. Minden MI rendszerrel szembeni elvárás a fekete-doboz hatás megakadályozása, 
a felelősségvállalás, a transzparencia, a működési eredmények ellenőrzése, különösen akkor, 
ha ezek a jogorvoslati jog biztosításának garanciái. A MI rendszerek nem tartalmazhatnak 
semmilyen diszkriminációt, semmilyen formában nem eredményezhetik a döntéshozatal 
torzulását, átláthatatlanságát, ki kell iktatni a jogsérelemhez vezető megoldásokat. 

Az igazságszolgáltatásba kötelező jogi követelményeket kell bevezetni a mesterséges 
intelligencia-rendszerek tervezésére, fejlesztésére, telepítésére, használatára és értékelésére 
vonatkozóan, az alapvető jogokat érintő potenciális kockázatok hatékony kezelése 
érdekében. A szabályoknak ki kell terjedniük a bírósági döntéshozatalt átláthatatlanná tévő 
automatizálás tilalmára; az átláthatóság, az érthetőség, az ellenőrizhetőség, a robusztusság, 
a pontosság, a biztonság és az elszámoltathatóság megfelelő fokának biztosítására, a 
megkülönböztető hatások megelőzését célzó követelményekre. Az igazságszolgáltatásban 
alkalmazott – különösen a bírósági eljárásokban bevetett – MI rendszereket előzetes értékelési 
eljárásnak kell alávetni, többek között a rendszer megbízhatóságának, érthetőségének, 
robusztusságának és biztonságának vonatkozásában. Szükség van az alkalmazások nyomon 
követésére, felülvizsgálatára és hatékony ellenőrzésére.

A digitális eszköztár bővítéséhez jogalkotási kezdeményezésekre és az informatikai 
eszközpark fejlesztésére van szükség, valamint a monitor tevékenységre alkalmas eszközök 
bővítésére. Kritérium: mindez nem csökkentheti a jogvédelem szintjét, a jogi alapértékeket.

A határon átnyúló ügyekben a tagállami jogi együttműködést kell erősíteni, elő kell írni a 
digitális csatornák használatát, a papír alapú kommunikációt ki kell váltani az elektronikus 
kommunikáció formáival. El kell érni, hogy a tagállami jogi eljárásokban az elektronikus 
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dokumentumok joghatása és bizonyítékként való felhasználása ne legyen visszautasítható 
pusztán azért, mert az nem papír alapú. Ehhez biztosítani kell a digitális infrastruktúrát 
az elektronikus aláírások, hitelesítések, személyi adatkezelés területein, ki kell dolgozni a 
mindenki számára elérhető informatikai architektúrát, a szabványokra, a rendszerműködésre 
vonatkozó javaslatokat. Ezért került már sor az e-CODEX, az eEDES kialakítására, illetve 
reformjára.

El kell terjeszteni a „My e-Justice tér” megoldását, amely egy, a nemzeti és a határon átnyúló, 
személyes használatra kialakított digitális tér, megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést a határon átnyúló uniós eljárásokban. A digitális térszerveződési forma nem 
váltaná le a nemzeti e-Justice szolgáltatásokat, hanem egymásba épülve, egymást támogatva 
működne. Az igazságszolgáltatás digitális társadalma voltaképpen itt kezdődik, akkor, amikor 
az áthelyeződik az online térbe, és leváltja a hagyományos igazságszolgáltatási tereket.

Nem túlzó azt állítanunk, e lépések felrobbantják a jogi rendszer hagyományos szerveződési 
formáit. Az uniós jogi stratégia mellett ugyan nem elemeztük részletesen az esetlegesen 
megjelenő tagállami elképzeléseket, így a fantáziára bízzuk annak belátását, hova vezetne 
el egy, a részleteiben kimunkált és így diffúzzá váló szabályozási gyakorlat. Kialakulhat 
annak a veszélye, hogy a jog rendszere a társadalmi stabilitást biztosító funkcionális 
szerepének nem tud eleget tenni, mert elfoglalt az új kihívásra adott saját válaszainak 
kidolgozásával. Valószínűsíthető, hogy a gyors és mindent megváltoztató explozív innováció 
számára elégtelen a lassabb reakcióidő, a szabályozási alapelvek kidolgozásán fáradozó 
stratégiaalkotás, az egyelőre jogi norma nélküli jogászkodás. A temporalitás és funkcióváltás 
eltolódása mellett azonban megjelentek olyan tünetek, amelyek arra utalnak, hogy a (vélt 
vagy valós) „rendszerhiba” forrása a jog hagyományos „mélyszerkezetében” is keresendő. 
A tünetegyüttes az évszázadok óta tartó, majd a XX. században kiteljesedő jogként ismert 
társadalmi alrendszer belső világában, annak „forráskódjaiban” fedezhető fel.

Programozott rendszerhibák

Az uniós és a tagállami dokumentumokban szinte hemzseg a jövőidőben fogalmazott 
szükségesség, a terv, az elképzelés. Bemutattuk, már ezen a szinten olyan komoly problémák 
merülnek fel, amelyek megakadályozhatják a technológiai fejlődésre adott gyors reagálást. 
A szabályozási centrumok pluralitása, a kettős jogalkotási stratégia (jogfejlesztés és új 
szabályok) a hálózati terek összetett szerkezetének kialakulása eltér a jogi rendszer XX. 
században bevált innovációs formáitól. Nem véletlenül írunk és beszélünk még mindig 
projektekről, tervekről, ideákról, kész jogi normák és működő jogintézmények helyett. Fel 
kell tenni a kérdést, a jogi rendszer összetétele – hagyománya, trendjei, aktorai – egyáltalán 
alkalmasak-e a megkövetelt magas fokú innovációra? Nemleges válasz esetén pedig 
találunk-e olyan jogterületet, ahol az innovációt támogató rendszerszerveződés elképzelhető. 
Természetesen a kérdésre adandó igen válasz sincs kizárva.

Az egyik legfontosabb jogelméleti és jogszociológiai kérdés időtlen időktől, vajon mit 
szabályoz a jog? A leginkább elfogadott válasz szerint: az emberi magatartást. A kapcsolat 
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visszafelé szintén működőképesnek látszott, az emberi magatartást a joggal, annak normáival 
lehet szabályozni. A tétel leginkább a jogászok számára volt egyértelmű, ám időközben 
kiderült, a jog mellett működnek más szabályozási síkok, így az erkölcs, hiszen az erkölcs 
parancsai számos esetben felülírják a jog elvárásait (gondoljunk Antigoné konfliktusára), 
vagy említhetnénk a hagyományok (szokások) erejét. Léteznek tehát a jogtól eltérő típusú 
magatartást szabályozó rendszerek, hatáskörük, megoldási logikájuk, eszköztáruk egyre 
bővül (Janky, 2020). Az informatikai társadalom – és a Digitális Társadalom – alakzatainak 
új magatartásszervezője az algoritmus, a kód, amely egy, cselekvésre késztető technológiával 
kényszeríti ki az elvárt magatartást (Zödi, 2018) Zödi Zsolt szerint a következő lépés, hogy a 
magatartás közvetlen szabályozása kimarad, egyből a kódot írják elő. Ez az un. technológiai 
szabályozás, amire volt már példa a jogtörténetben, hiszen az energiaszolgáltatásra, vagy a 
műszaki létesítményekre vonatkozó „jogszabályok” széles körben éltek ezzel a lehetőséggel.

A kód általi szabályozás látszólag jobban szinkronizálható a Digitális Társadalommal, 
mind a különféle magatartási normák előírására koncentráló megoldások. A magatartások 
közvetlen szabályozása azonban még e módszerekkel sincs kizárva, mivel számos, a digitális 
technológiákra vonatkozó jogszabály (digitális térben elkövethető bűncselekmények 
meghatározása) egyenesen megköveteli az érintett magatartások jogi definícióit. Az a kód 
fogalom, amivel eddig dolgoztunk az algoritmushoz kötődő (matematikai) kód volt, így nem 
érdektelen annak tisztázása, vajon a jog rendszerének belső kódjai – amennyiben léteznek – 
alátámasztják, vagy ellene feszülnek a digitális rendszerlogikában született kódoknak?

A jog gyakorlatában nélkülözhetetlen döntés tárgya magának a jog belső kódjának, a 
jog/jogtalanság bináris kódjának működtetése (Luhmann, 1993). A jogi eljárások a döntés 
programozásának eljárásai, lefolyásukat a jogalkotó előre rögzíti a jog normáiban. Az eljárás-, 
és a normaprogram azonban nem azonosak egymással, ezért a jog programozottsága többsíkú. 
A jogi rendszerben kondicionáló és a célprogram működik, közülük a technicizálásra az 
első a leginkább alkalmas. A kondicionáló programok mellett a jogi rendszerben fellelhetők 
más, racionalizált rendszerelemek, melyek a legtisztább esetben matematikai vagy logikai 
kalkulációk kiindulópontjai lehetnek, szélsőséges esetben pedig a kondicionáló program 
(matematikai) algoritmusok alapján automatizálható folyamatának elemei. Amennyiben az 
algoritmusok nem hozhatók létre, a kondicionáló program felhasználásával lehetővé teheti a 
döntési folyamat lényegi leegyszerűsítését, így a döntéshozó megismerheti a saját programját, 
amit megvizsgálhat abból a szempontból, vajon a döntéshez szükséges információkat e 
programozott leegyszerűsítés tartalmazza-e vagy nem (Luhmann, 1987). Járható út vezet 
tehát a jog belső kódjaitól az algoritmikus kódokhoz.

A jog belső kódjainak kérdése az utóbbi években ismét napirendre került. Látva a Digitális 
Társadalom és a jogi szabályozás közötti aszinkronitást, felmerült ugyanis az a kétely, 
hogy a jogi modellek nem képezhetők le egyszerű transzformációval az algoritmusok és az 
informatika nyelvére, melynek oka a jog (jogi rendszer) eddig figyelembe nem vett szociológiai 
sajátossága. A jog informatikai (algoritmikus) szabályozásának megoldásai (code-driven / 
kód orientált, illetőleg date-driven / adat orientált szabályozás) ugyanis alapvetően eltérnek 
a jogi rendszer belső logikájától, amelyet (hipotetikusan) text-driven / szöveg orientált 
szabályozási rendszernek nevezhetünk. (Hildebrandt, 2018)
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A kód orientált szabályozás minden algoritmikus rendszer alapja. „Amennyiben ez adott, 
akkor az következik” (If this then that - IFTT) logika egy un. döntési fát (elágazásokkal tarkított 
fa) alakít ki. A jogi döntések esetében e rendszer részévé csak azok a jogi normák és jogtárgyak 
válnak, melyek ebben a láncolatban részt vesznek. Feltéve a kiinduló premisszák igazságát, igaz 
döntésekhez jutunk, ellenkező esetben nem, ám ez magából a rendszerből nem derül ki. Az 
adat-orientált szabályozási struktúrában a rendszer mozgatója az adat lesz, nem pedig a kóddá 
átalakított jogi információ. A modell megoldás az ALI, a természetes nyelvek feldolgozásán, a 
jogi szövegek megtanulásán, a megerősített tanulás technikáján (Agnostic Machine Learning) 
alapul. Az ALI nem determinisztikus rendszer, hanem választások, hibák, tanulási megerősítések 
folyamatában épül fel. Az ALI megpróbál minél közelebb kerülni a szakértői tudás feltehetően 
szimulálható modelljéhez, a korreláció mértéke sikerének a fokmérője.

Hildebrandt azt állítja, hogy a jog kettős szabályozási természettel rendelkezik. A külső 
(kifelé irányuló) szabályozás nyomást gyakorol az emberi magatartásokra (láttuk, ez 
a hagyományos jogi logika). Másfelől a modern jog szabályozza a jogrendszeren belüli 
történések tartalmát és terjedelmét, többek között a jogalkalmazó (és jogalkotó) szervek 
döntéseit. A két különböző szabályozási irány a „cybernetic regulation”, illetőleg „legal 
regulation” elnevezésekkel írható le. A kibernetikai szabályozás lényege Norbert Wiener 
óta a magatartások feletti rendszer-ellenőrzés, a világos célok kitűzése, a célmegvalósulás 
visszajelzése, a magatartások sikeres befolyásolása. Mindez különbözik a jog alapvető 
sajátosságától, mert a jogállami jog lényegileg nem a magatartások irányítására, hanem a jogi 
normák megalkotásának szabályozására irányul – írja Hildebrandt. Jóllehet fontos az az út, 
amelyen az individuumhoz eljut a jogi norma, fontos a norma felcímkézése, ám a modern 
jog szabályozási tárgya mégis a jog „intézményi faktora”. A modern jogot a pozitív jogot 
meghatározó szabályok és elvek készlete alkotja, itt dől el, mi számít vagy mi minősül a jogi 
norma megszegésének, vagy jogi igazságnak. A modern pozitív jog „szöveg-vezérelt”, a jog / 
jogtalanság dimenziójában mozog.

A bemutatott elképzelések abból indultak ki, hogy a Digitális Társadalom kapcsolatainak 
szabályozása jogi szabályozás, a szabályozhatóság pedig általános lehetőség. Kicsit pontosítani 
kell ezen az összefüggésen, mivel napjaink digitális világában létezik egy, a jogi szabályozás 
által soha el nem érhető terület, ez a „dark web” térszerveződése. Példája rávilágít arra, hogy 
szabályozás és jogi szabályozás közé nem tehető egyenlőségjel.

A probléma leírásához az internet természetéből kell kiindulnunk. Az internetet a 
hálózatkutatók úgy mutatják be, mint egy „skálafüggetlen” hálózatot (Barabási, 2002, 2016), 
ahol a globális hálózat szigetekre, részhálózatokra eshet szét. Ezek felderíthetetlenek, a 
legjobb keresőmotorok előtt is zártak (a Google sem indexeli ezeket).

E szigetrendszer a fegyverkereskedelem, terrorizmus, gyermekpornográfia, a kiberbűnözés 
(Klein, 2018) fő helyszíne. A sötét web a legitim és demokratikus társadalmi, politikai 
rendszerek jogi szabályaival nem érhető el, belső folyamatait e szabályok nem irányítják. 
A jog kijelölheti határait, a büntető jog normái megszabják az itt szerveződő magatartások 
társadalomellenességét, mégis e tér jogi „terra incognita”.

A jog normáinak hiánya nem jelenti azonban a szabályok hiányát, a szabályozás 
nélküliség állapotát. Amennyiben a szabály fogalmát úgy határozzuk meg, hogy minden 
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magatartásirányításra alkalmas norma, érték, előírás vagy motiváció szabálynak minősül 
(Janky, 2019) akkor kijelenthetjük, e térben léteznek szabályok, sőt szankciók is a magatartások 
kikényszeríthetőségére. Legismertebb szabály talán a betyárbecsület, a szankciók listája 
pedig a Keresztapa c. film alapján könnyen összeállítható. E tér ennek ellenére soha nem 
lesz a jogi szabályozás tárgya, nem keletkeznek vele kapcsolatosan jogalkotási feladatok, 
mivel a szabályozandó tevékenység, viszony, kapcsolat oly mértékben társadalomellenes, 
hogy beemelésük a jogi normák tényállásai közé – ezzel együtt legitimitásuk elismerése – 
ellehetetlenítené a modern társadalom működését. Kivéve a büntetőjogot, ahol a tiltás, a 
határok meghúzásához szükséges e magatartások absztrakt leírása.

A sötét web aktorainak joghoz való viszonya extrémnek mondható. Nem sok empirikus 
elemzés áll rendelkezésünkre, ezért az általánosítható tapasztalat gyér. Az egyik ismert 
vizsgálat szerint a sötét oldalon kialakuló csevegő fórumok résztvevői azért iratkoztak 
fel az oldalra, hogy kikerüljék a „korrekt politikai beszéd” általuk károsnak vélt csapdáit, 
avagy szembe szálljanak a mainstream véleményformálókkal (Gehl, 2016). A legitim jogot 
kötöttségnek vélik, a szabad cselekvés béklyójának, a véleményszabadság ellehetetlenítőjének. 
A hálózat tagjai tudatosan tagadják és magas színtű technikai ismeretekkel játszák ki a jog 
által szabályozott, és követendővé emelt kommunikációs magatartásokat. Napjaink jogi 
szabályozása e fórumok résztvevőinek kommunikációs tevékenységét akarja szankcionálni, 
így a jogmentes területet átalakítani jogellenessé. Olyan jogi eszközzel azonban, ami a 
szabályozás konkrét lehetőségét hordozza, nem találkoztunk.

A leírtakból arra következtethetünk, hogy a jogi rendszer és a Digitális Társadalom 
kapcsolódása korántsem nélkülözi a rendszerszintű problémákat. Az ok nem a jogalkotók, 
vagy a jogalakítók téves, hibás gondolkodása, hanem a jog rendszertulajdonsága. Másképpen 
működik, másképpen programozott, mint ahogy ezt a digitális kihívásokra adott hatékony 
válaszok néha megkövetelnék, illetve a jogi szabályozás maga nem ér el, és nem is érheti el az 
összes rendezésre váró területet. Felmerül, vajon a jog szabályozó hatalma korlátlan-e még, 
avagy a már ismert vagy éppen csírájából éppen kikelő intézményes megoldások (mediációk, 
társadalmi bíróságok, belső érdekegyeztetések, civil ellenőrzés, stb.) sokaságát kellene 
tudatosan tovább fejleszteni. A válasz túlnyúlik e cikk keretén, egyelőre bemutatjuk, hogy 
a helyzet nem ennyire reménytelen, bizonyos területeken ugyanis a jogi rendszer hatékony 
válaszokat képes adni.

Partial Recovery

Részleges helyreállítás alatt azokat az új és hatékony megoldásokat értjük, melyek 
a jelenlegi jogi kereteken belül alakultak ki, legyen szó bírói döntésről vagy jogalkotói 
aktusról. Figyelmünk – a több központú jogrendszerekre tekintettel – kiterjed mind az uniós 
(regionális), mind a tagállami (Németország) jogra.

A hálózati társadalmak korában az egyik kiemelkedő jogi probléma a joghatóság (a 
különböző jogi autoritások hatáskörének) meghatározása. A Digitális Társadalomban ezért 
kapott nagy figyelmet az Európai Unió Bíróságának (EuB) egyik döntése, amely kijelölte az 
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eljáró bírói fórumot abban az esetben, amikor a jogi személy személyiségi jogát az interneten 
sértették meg, és a jogsértő a világhálón esetleg be sem azonosítható államban (tagállamban) 
lépett fel, vagy lépett be a világhálóra. Az ítélet a „Fake News”, a „Cyber Mobbings” elterjedését 
volt hivatott megakadályozni (C-194/16.). Az európai bírói fórum mondta ki, hogy a Facebook 
fiókkal rendelkező nem veszíti el fogyasztói minőségét, és így nem válik érvénytelenné a 
fogyasztói szerződések körébe sorolt Facebook szerződése sem, „amennyiben könyveket 
publikál, előadásokat tart, honlapokat üzemeltet, adományokat gyűjt és több fogyasztó igényeit 
is magára engedményezteti a célból, hogy azokat bíróság előtt érvényesítse” (C-498/16.). Így a 
fogyasztó és a Facebook közötti jogviták elintézésére a fogyasztói joghatóság szabályait kell 
alkalmazni.

A német bíróságok döntései ezidőben érintették az elektronikus üzleti forgalom számos 
online helyzetét (e-kereskedelem, internetes jegyvásárlás), jogellenesnek nyilvánították 
a Youtube videók apróhirdetésként történő feltöltését, megtiltották a légiközlekedésben 
használt és elektronikusan letölthető beszállási kártya utáni külön díj beszedését. Az internetes 
gyógyszertárak (Versandapotheke) új regisztráltakat jutalmazó 10 Eurós kedvezményét 
versenyellenesnek nyilvánította a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH), és kimondta 
az internetszolgáltató felelősségét a hálózati zavarokért.

A bírói gyakorlat ezen utóbbi megoldása később megjelent a jog normatív szabályainak 
reformjában. A német polgári törvénykönyv (BGB) egy európai uniós irányelvet 
implementálva bevezette a foglalás közbeni hálózati zavarokért való felelősség intézményét 
(BGB 651x.§). Nem minden szerződéskötésre és nem minden online tevékenységre 
vonatkozik ez a jogi előírás, csak az utazási szerződések megkötésére. Nem szabályozza az 
online banki szolgáltatás igénybevétele során előforduló hálózati zavarokat (hibákat), az 
internetes jegyvásárlások alatt fellépő hálózati hibákért való felelősséget. Itt a BGB általános 
(vagy éppen egyéb speciális szerződésekre vonatkozó) szabályai az irányadók, amelyek mind 
a bizonyítási kötelezettség, mind a kimentési okok körében nem fogyasztóbarát előírások.

A jog tehát reagált a kihívásokra, a maga történetileg kialakult és adott offline tere 
logikájának megfelelően. A bíró és a jogalkotó, a nemzetek feletti és a tagállami jogmeghatározó 
központ egyaránt közreműködött egy parciális terület részleges (és nem általánosítható) 
konfliktusának pacifikálásában. A jogalakulás azonban más területen is „jogfejlesztő” 
üzemmódra kapcsolt, megújítva néhány általánosabb jogi kategória (jogfogalom) tartalmát.

A felidézendő jogeset lényege szerint a fiatalon elhalálozott Facebook fiók tulajdonosának 
örököseit (szülők), akik szerették volna a fiók tartalmát töröltetni, és ez okból a belépési 
kódokat megszerezni, mind a közösségi platform, mind az első-, és másodfokú bíróság 
elutasította. A bíróságok szerint a szülők kérése az elhunyt személyiségi jogait érinti, a 
személyhez kötött jogokban pedig az öröklés kizárt, illetve az engedély sértené a távközlési 
adattartalmak titkosságára vonatkozó előírásokat. A régi római jogelvvel ellentétben – amely 
szerint a személyiség közvetlen hatalma alatt álló javak (dolgok és jogok) nem képezhetik az 
öröklés tárgyát – a BGH kimondta, hogy a Facebook profil mint „digitális hagyaték” örökölhető, 
ezért a szolgáltatónak hozzáférést kell biztosítania az örökösök részére. Az örökhagyó 
(felhasználási) szerződést kötött a szolgáltatóval, ezért a szerződések joga (a kötelmi jog) 
alapján kell a jogesetet megítélni, e körben pedig a jogutódlás nem kizárt. A BGB 1922. §-ra 
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hivatkozó jogi álláspontot hamar átvette az ítélkezési gyakorlat, a Münsteri Területi Bíróság 
például ezen az alapon az Apple ID és iCloud fiókoknál rendelte el a felhasználó kódok 
kiadását az örökösöknek.

A bíróságok jogfejlesztése – és a jogalkotói konstitúció – határozottan kiállt a jogi 
kontinuitás elve mellett. Vonatkozik ez azokra az esetekre is, amikor az írott jog szabályainak 
átírása nem tartozhat ugyan bírósági hatáskörbe, ám a bírói jogértelmezéssel a szabályozási 
rendszer új és korábban nem ismert tényállásokra terjed ki. Így például a védjegyoltalommal 
összekötve az internetes domain nevekkel, és linkekkel történt „trükközést” értékelték a bírók 
jogellenesnek. Az ítélet tárgyát képező jogesetben az internetes kereskedő által forgalmazott 
porszívó márkát egyrészt alig lehetett megkülönböztetni egy másik kereskedőnél 
megrendelhető márkától, másrészt a saját domain név oly mértékben felcserélhető volt a 
másik kereskedőével, hogy a vevőjelölt észre sem vette és máris áttért a konkurens eladótól 
az elmarasztalt kereskedő saját weboldalára. 

A jogesetek között találunk azonban olyan példákat is, amikor maga a jogirodalom 
tanácstalan. A leggyakrabban emlegetett példa a Behavioral Microtargeting térnyerése. A 
Brexit és a különböző országokban lezajlott választási kampányok után láthatjuk, a Behavioral 
Microtargeting nem pusztán kereskedelmi gyakorlat, hanem olyan általános és manipulatív 
kommunikációs mód, amely megmarad a jogszerűség határain belül. A fogyasztóvédelem 
területén célzott kereskedelmi kommunikációról van szó, amelyekben egyoldalúan, a Big Data 
elemzéseket felhasználva, a kiválasztott célközönségbe tartozó és a profilozott fogyasztóhoz 
idomuló reklámokat sugároznak. Személyre szabott kínálat – szól a hivatalos elnevezés –, 
de sem a személy, sem annak konkrét, artikulált szükséglete nem ismert, csak feltételezett. 
A célszemély profilját adatainak, digitális lenyomatának rendszeréből állítják össze oly 
módon, hogy az még az adatvédelmi előírásoknak is megfelel. A magatartást befolyásoló 
kommunikációs kampány a hatalom és az információs rendszerek új aszimmetriájához vezet, 
a megtévesztés, a manipulálás nagyon magas fokú lehetőségét tartalmazza. A kereskedők 
és a vállalkozások olyan új, számukra szuboptimális döntési magatartásokat hívhatnak elő, 
amelyet a vevők (ügyfelek, választók) korábban egyáltalán nem akartak (Ebert, 2019). Ebert 
úgy látja, a Behavioral Microtargeting új tendencia a fogyasztói aktivitás alakításában, így 
az átlagfogyasztónak az EuB és a fogyasztóvédelmi jogszabályok által proklamált példaképe 
(a racionálisan és megfontoltan választó fogyasztó) problematikussá vált. Amennyiben 
a fogyasztó klasszikus alakja eltűnik, eltűnik egy, a BGB-ben deklarált önálló jogalany. 
Ingataggá válik a jogalanyiság mellett a szerződések joga, a kisértékű fogyasztói szerződések 
dogmatikai építménye, a szerződési akarat formálódásnak (évszázados) hipotézise. Napi 
példa a weboldalakról történő kilépés után tovább folyó reklámüzenetek, a fel nem keresett 
utazási irodák ajánlatai, melyek éppen arra helyre vonatkoznak, ahova foglaltunk vagy 
amire rákerestünk. A klasszikus fogyasztói szerződések pillére, a tudatos és értékválasztáson 
nyugvó, a fogyasztói szükségleteket tükröző döntés maga válik illékonnyá.

A jogirodalom már az elmúlt évtized közepe táján felmérte a Digitális Társadalomnak 
a polgári jogra gyakorolt várható hatását. Az uralkodó vélemények szerint komplex, a 
hagyományos civilisztika minden területére kiterjedő kihívásról van szó, amely minden 
bizonnyal megszabja majd az elkövetkezendő évtized jogalkotási és jogalkalmazási feladatait. 
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A magánjog évszázadokig helyesnek tartott és konceptuálisan megerősített strukturális 
rendjét – írta például Christiane Wendehorst – a digitális időszakhoz kell igazítani, ám mindig 
ott kell a kiigazítást elvégezni, ahol ennek szükségessége felmerül (Wendehorst, 2019). 
Wendehorst szerint ezek a digitális személyiség fogalma és joga, a mesterséges intelligencia, 
a gépek közötti kommunikáció, az önvezérlő digitális eszközök joga, a hálózaton kötött 
szerződések, az új technológiák alkalmazásának felelősségi kérdései, az idegen adatokba való 
betekintés joga, az adattulajdonjog, és a digitális hagyaték problémái. E témák közül három 
az, amely kidolgozott válasszá kerekedett az idők folyamán, így a felelősség új szabályai (bár 
nem az önvezető autók esetében, amit egyre türelmetlenebbül vár a közvélemény), a digitális 
hagyaték bírói értelmezése és az adatvédelem meglehetősen összetett szabályai.

A civilisztika kénytelen adaptálódni és a Digitális Társadalom követelményeinek 
megfelelően átalakítani a normatív rendszerét. A feladatnak minden érintett társadalom a 
maga jogi kultúrájának, innovációs lehetőségeinek keretén belül tesz eleget. A törvényalkotási 
és a bírói jog oldaláról együttesen indulnak el a változások, például a személyiségvédelem 
területén, ahol közös erőfeszítéssel igyekeznek gátat vetni a világhálón elszabaduló 
személyiségi jogsértéseknek.

Néhány összefoglaló gondolat

A Digitális Társadalom problémáinak jogi kezelésére három innovációs modellt 
figyelhetünk meg. Az első az ún. „adaptációs modell”, a második a „transzformációs modell”, 
és végül a „szakítás modellje”. Az adaptációs modellbe tartoznak mindazok a változások, 
amelyek a Digitális Társadalom jogi kihívásait a létező jogrend keretén belül válaszolják 
meg. Akár jogalkotói, akár jogalkalmazói ez a törekvés, nem mozdul el a működő jogrend 
talapzatáról. E modell népszerű és jelenleg lényegében az innováció uralkodó mintázata.

A transzformációs modell azon törekvések gyűjtőfogalma, amelyek az adaptációs minták 
sikertelensége vagy hiánya esetén új jogalkotási és joggyakorlati szabályokkal oldják fel 
a patthelyzetet. A modell számos ponton támaszkodik a működő jogrendre, így például 
nyelvezetében és annak alapelveiben, ám az új szabályok és jogi normák már nem követik 
pontról pontra az egzisztáló jogrend logikáját. A modell dinamikáját a jogi tudás adja, bázisa 
a jogirodalom, a szakmai elemzések, a jogtudományi innovációk, sokszor mellőzi azonban a 
hagyományos jog rendszerében fellelhető jogértelmezési kereteket.

A szakítás modellje egy teljesen új jogi rendszert és jogi rendet feltételez. A tradicionálisan 
kiépített jogrendből alig-alig emelhető át ide jogi norma, de ezen túlmenően sajnos jelenleg 
nem bővelkedik impulzív, szélesen elfogadott megoldásokkal sem. Aktuális formájában 
inkább ideáltípus, elképzelés (egyesek szerint vágyálom), mintsem realitás, jóllehet 
e modell hordozza és fogja össze a jövő követelményeit, mivel a Digitális Társadalom 
alapvető szabályozási kérdései e modellben rendeződhetnek. Alapvetően a szakításra épül, 
így viszonya az első két modell eredményeivel problematikus, holott területén már régen 
egyeduralkodóvá kellett volna válnia (robotok joga).

Az európai uniós jog két modellt alkalmaz, a második típust beolvasztja az elsőbe. Összevetve 
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a megoldások, modellek, és modellalkotók mozgását megállapítható, hogy a rendszerszintű 
történések – alkalmazkodva a differenciált jogalakítói szerkezetekhez – egymástól 
eltérő válaszokat adhatnak a digitális kor kihívásaira. Az eltérés mértékét csökkentheti a 
jogharmonizációs kényszer vagy a jogszerveződés hierarchikus mechanizmusa (nemzetközi 
jog primátusa), ám a differenciálódás tényszerűen észlelhető. E tapasztalat nem jelenti 
ugyanakkor azt, hogy a homogenitás követelményét kellene itt és most megfogalmazni. 
Lehetségesnek véljük, hogy a külső környezet összetett és változóan dinamikus mozgása miatt 
még inkább ki kellene tárni a kaput a különböző szinten szerveződő, sokszínű megoldások 
előtt. Természetesen nem arra gondolunk, hogy az uniós jogalkotó mellett a tagállami aktorok 
is ugyanazon átjárón keresztül közlekedjenek – ez valóban a káosz állapotához vezetne 
–, hanem arra, hogy a jogi rendszer belső dinamikájának két nagy erőcsoportját, a bírói 
gyakorlatot és a jogalkotási aktusokat lehetne optimálisan egy másik rendszerdinamikába 
szervezni. Nincs hatékonyabb válasz egy-egy kihívásra, mint a bírói döntés, amely – láttuk 
– sok esetben elsődleges szűrőállomásként viselkedik, máskor pedig a szabályozási modell 
kidolgozásának kísérleti feladatát látja el. A jogalkotás rendszerszintű reakciója hosszú, 
időigényes és szervezetileg összetett (itt és most nem a hazai, hanem európai példákról 
beszélünk), a gyors reagálású erő a bírói eljárás lehet. Messze visz a gondolat, így végezetül 
csak arra utalunk, ennek az erőnek a kihasználása akkor lehetséges, ha azt megfelelően 
felszerelik, és hagyják a saját autonóm logikája szerint cselekedni.

A korábban feltett kérdéseinkre visszatérve úgy látjuk, hogy a jogi rendszer képes 
választ adni a digitális kor kihívásaira, de ez a válasz összetett, részleges, strukturálisan és 
szervezetileg inhomogén. Viszont hatékony lehet, képes feloldani a felmerült jogi / társadalmi 
konfliktusokat. Még akkor is, ha számos korábbi illúzióval le kell számolnunk, így tudomásul 
kell venni a jog rendszerének eredendő zavarait éppúgy, mint az elhárításukra szolgáló 
innovatív erőfeszítések gazdag tárházát.
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