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NEIL MACCORMICK: H. L. A. HART ÉLE TE ÉS PÁ LYÁ JA

H. L. A. Hart pro fesszor – Her bert Hart – a teo retikum és a prak ti kum köl csö-
nös össze kap cso ló dá sá nak és el vá laszt ha tat lan sá gá nak pél dá ja a jog el mé let ben. 
1907-ben szü le tett zsi dó szü lők gyer me ke ként, s a Chel ter ham Col lege-ban és a 
Brad ford Gram mar School-ban ta nult. Ta nul má nya it az ox for di New Col lege-ban 
foly tat ta, ahol kü lö nö sen ki emel ke dő tel je sít ményt nyúj tott a la tin és gö rög iro da lom, 
va la mint az óko ri tör té ne lem és fi lo zó fia ta nul má nyo zá sa te rén, ki vá ló mi nő sí tés sel 
té ve le zá ró vizs gá it 1929-ben. Mint oly so kak nak, a si ke res zá ró vizs gák szá má ra 
is a jo gá szi pá lya kez de tét je len tet ték. Ügy véd je lölt ként jo gi szak vizs gá ra ké szült, 
1932-ben pe dig ügy véd dé avat ták. A kö vet ke ző nyolc év ben Chancery bar ris terként 
te vé keny ke dett, és si ke res pá lya kez dő pra xist ala kí tott ki olyan bo nyo lult te rü le te ken 
is, mint a trust, a csa lá di va gyon jog és örök lé si jog, va la mint az ezek kel össze füg gő 
il le ték ügyek. Ar ra tö re ke dett, hogy si ke res jo gász le gyen, s bár már ek kor meg hí-
vást ka pott, hogy fi lo zó fi ai tutorként tér jen vissza a New Col lege-ba, ahol H. W. B. 
Joseph nél ta nult, úgy dön tött, nem hagy ja el a jog gya kor lat vi lá gát.

A há bo rú ki tö ré se kor pol gá ri al kal ma zott lett a ka to nai hír szer zés nél. Fi lo zó fi ai ér dek-
lő dé se, amely so ha sem szűnt meg tel je sen, eb ben az idő szak ban új for má ban éledt 
új já, rész ben azért, mert mun ka kap cso lat ba ke rült két ox for di fi lo zó fus sal, Gilbert 
Ryle-lal és Stu art Hamp shire-rel, akik a hír szer zés egy má sik ügy osz tá lyán dol goz tak. 
Ők hár man a hír szer zé si mun ka szü ne te i ben min dig fi lo zó fi á ról be szél get tek.

A há bo rú után a New Coll ege új ra meg hív ta Ox ford ba, hogy le gyen a Coll ege tag-
ja és a fi lo zó fia tuto ra. Ek kor el fo gad ta a meg hí vást. Úgy gon dol ta, tel je sen fel ad ja a 
jog gal va ló fog lal ko zást egy an nál mé lyebb szel le mi ki hí vás ér de ké ben, amit ab ban 
fe de zett fel, hogy meg vizs gál ja az új fi lo zó fi ai meg kö ze lí tés he lyes sé gét sa ját ré gi – 
az ész le lés sel, a tu do má nyos és köz na pi hi tek össze bé kí té sé vel, va la mint Pla tón 
mun kás sá gá val kap cso la tos – fi lo zó fi ai el gon do lá sa i val szem ben, me lyek iránt H. 
W. B. Joseph mun ká ja kel tet te fel és tar tot ta fenn ér dek lő dé sét még a jog gya kor lat 
éve i ben is. Ti zen hat évi in ten zív gya kor la ti jo gi mun ka, majd ka to nai szol gá lat után 
vissza tért a tu do má nyos élet be. Cél jai sze rint nem is gon dolt ar ra, hogy a fi lo zó fi át 
jo gi prob lé mák ra al kal maz za. Ki de rült azon ban, hogy Chancery bar ris terként szer-
zett jo gi ta pasz ta la tai a sza vak gya kor la ti cé lok ból va ló al kal ma zá sa te rén kü lö nö-
sen fon to sak vol tak fi lo zó fus kol lé gá i nak ak tu á lis ér dek lő dé se szem pont já ból, akik 
szá má ra a nyelv hasz ná lat gya kor la ti és el mé le ti mód ja i nak ta nul má nyo zá sa, amint 
azt a ma ga he lyén lát ni fog juk, kü lö nö sen sür ge tő vé vált. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy 
Hart jo gá szi ta pasz ta la tai – an nak el le né re, hogy az ügy vé di ta lárt egye te mi re cse-
rél te – egy re in kább sze re pet kap tak fi lo zó fi ai mun ká já ban.

1952-ben A. L. Good hart le mon dott az ox for di jog el mé le ti ka ted rá ról. S bár Hart 
ek kor még nem so kat pub li kált, meg be csült tag ja volt a há bo rú utá ni ox for di fi lo zó-
fu sok új is ko lá já nak. Egye dül ő volt kö rük ben egy szer re jo gász és fi lo zó fus, így a 
meg üre se dett tan szék re őt vá lasz tot ták meg. A Meg ha tá ro zás és el mé let a jog tu do-
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mány ban prob lé má ját tár gya ló szék fog la ló elő adá sá val azon nal a vi ták kö zép pont-
já ba ke rült, mi dőn be je len tet te az új fi lo zó fia je len tő sé gét a jo gi fo gal mak ter mé sze-
té vel kap cso la tos ré gi jo gá szi vi tá kat il le tő en. Ahe lyett, hogy de fi ní ci ók ra ala poz va 
el mé le te ket épí te né nek – ér velt –, a jo gá szok nak azon kell mun kál kod ni uk, hogy a 
jo gi nyelv nek a jog gya kor la ti mű kö dé se so rán va ló hasz ná la tát ele mez zék. Ezt az 
ál lás pon tot az Egye sült Ál la mok ban Edgar Boden heimer pro fesszor az zal de nun ci ál-
ta, hogy a jo gá szi be széd is mé tel ge té sé re szű kí ti le a jog el mé le tet, s hogy el te re li a 
jo gá szok fi gyel mét a fon to sabb szo ci o ló gi ai vizs gá ló dá sok ról. Er re Hart az zal vá la-
szolt, hogy sa ját mun ká juk so rán ma guk a szo ci o ló gu sok is fe gyel me zet tebb fo gal mi 
elem zést al kal maz hat ná nak, a jo gá szok és a jog ta nul má nyo zói szá má ra pe dig leg-
alább a jo gi elem zés ki in du ló pont ja sa ját vál lal ko zá suk nyel vi épít mé nyé nek gon dos 
elem zé se kel le ne hogy le gyen.

Az ef fé le mun kál ko dás ered mé nyei a szé le sebb kö zön ség szá má ra (le szá mít va a 
so kak ál tal lá to ga tott ox for di elő adá sa it, me lyek vi szont ösz tö nöz ték és el gon dol kod tat-
ták a je len lé vő jog hall ga tó kat) csak az – A. M. Hon oré val kö zö sen írt, s a Law Quar-
ter ly Review cikk so ro za tá ban már elő re ve tí tett – Ok ság a jog ban cí mű mű 1959-es 
meg je len te té se után vál tak hoz zá fér he tő vé. Az ok ság kér dé se i nek a jog ban szé les 
kö rű je len tő sé ge van, ami kor a pol gá ri jo gi vagy a bün te tő jo gi fe le lős ség fo rog koc kán. 
(Smith ma ga tar tá sa kárt oko zott-e Jo nes tu laj do ná ban? Ez okoz ta-e Mac don ald ha lá-
lát?) Ezek a kér dé sek a fi lo zó fi ai és tu do má nyos ér dek lő dés nek is tár gyai, s fon tos 
sze re pet ját sza nak a min den na pi élet ügye i ben és a „jó zan ész re ala po zott” be széd-
ben is. E mű mes te ri en és rész le te sen fej tet te ki egy fo ga lom jo gi hasz ná la tát, an nak 
a min den na pi gon dol ko dás ban és nyelv ben adott gyö ke re i vel együt t, s két ség kí vül 
meg véd te Hart jog el mé le tét a tri vi a li tás min den eset leg hi he tő vád já val szem ben.

Ezt a mű vet nem so ká ra, 1961-ben, Hart fő mű vé nek, A jog fo gal má nak meg je len te-
té se kö vet te, amely an nak a mód nak a be mu ta tá sán ke resz tül nyújt ja a jog és a jog-
rend szer fo gal ma i nak elem zé sét, aho gyan az em be ri ma ga tar tá sok sza bá lya it, mint 
a vi sel ke dés szo ci á lis min tá it hasz nál ják, me lyek oly kor olyan komp lex, rend sze res 
egésszé szer ve ződ nek, ami ben a jo gi dis kur zus fo gal ma i nak ér tel mük van és a meg fe-
le lő tár sa dal mi kon tex tus ban al kal maz ha tó vá vál nak. A jog fo gal ma a XX. szá za di jog-
el mé let nagy mű vei kö ré ben a nagy oszt rák jo gász, Hans Kelsen mé lyen tu do má nyos 
és éles íté lő ké pes ség ről árul ko dó mun ká i val egyen ran gú al ko tás. Olyan nem zet kö zi leg 
el is mert mű, me lyet még leg szi go rúbb bí rá lói is mes ter mű nek tar ta nak, ami leg alább is 
kö rül te kin tő cá fo lat ra ér de mes. Bár egy ilyen mű cél ja – mint hogy fel té te lez he tő en a 
szer ző é től meg le he tő sen ide gen jo gi tra dí ci ók szem pont já ból is je len tő ség gel bír – az 
egye te mes al kal ma zás, min den jo gász könnyen fel fe de zi ben ne sa ját tör té ne ti és föld-
raj zi vi szo nya i nak je le it. S bár Hart mű ve köz vet le nül nem a brit in téz mé nyek le írá sá ra 
irá nyul, még is egy ér tel mű en egy an gol jo gász mun ká já nak te kint he tő. […]

[A]z ame ri kai kri ti ku sok az zal tá mad ták, hogy Hart jog el mé le té ből hi ány zik a „bel ső 
er köl csi ség” ki fej té se, amit egyi kük, Lon L. Fuller min den jog ként el is mert je len ség 
lé nye gi ele mé nek tart. Az an gol-ame ri kai jo gá szok 1950-es évek vé gi po lé mi á já nak 
mér föld kö ve a Fuller és Hart kö zött a Har vard Law Review-ban pub li kált vi ta volt ar ról, 
hogy a jog bel ső ter mé sze te lé nye gi leg er köl csi jel le gű-e vagy sem. Egyi kük sem 
győz te meg a má si kat, s ké sőbb mind ket ten meg győ ző en ér ve lő köny vek ké bő ví tet-
ték ki ál lás pont ju kat. Né mi leg ké sőbb egy má sik ame ri kai, Ronald Dworkin úgy ta lál ta, 
Hart jog el mé le té nek az a hi bá ja, hogy „nem ve szi ko mo lyan a jo go kat”, mint hogy nem 
ala kít ki sem mi lyen el mé le tet az zal a mód dal kap cso lat ban, aho gyan a jo go sult sá gok 
alap el vei be épül nek a tör vé nyek és jo gi pre ce den sek „holt be tű i be”. […]

Neil MacCormick, Horváth Barna  H. L. A. Hartról
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[Az igaz sá gos ság, a he lyes jog és a „kri ti kai er kölcs” te rén] Hart fő leg a bün-
te tő jog és a bün te tés kér dé se i re össz pon to sí tot ta fi gyel mét, me lyek kap csán A 
jog fo gal mát kö ve tő en meg je len te tett mű ve i ben – ne ve ze te sen a Jog, sza bad ság, 
er kölcs ben (1963), A bün te tő jog er köl csi sé gé ben (1965) és a Bün te tés és fe le lős-
ség ben (1967) – fej tet te ki ál lás pont ját.

Mind ana li ti kus, mind kri ti kai mun kás sá ga so rán Hart nagy mér ték ben a li be rá lis 
ha szon el vű ség és jo gi po zi ti viz mus brit tra dí ci ó já ra ala po zott, mely köz vet ve olyan 
gon dol ko dók mun ká i ból ered, mint Thomas Hobbes és David Hume, kö ze lebb ről 
pe dig olya no ké ból, mint Jere my Ben tham (1748–1832), John Aus tin (1790–1859), 
va la mint ta nít vá nyuk, John Stu art Mill (1806–1873). […] 1954-ben be ve ze tést írt 
John Aus tin A jog böl cse let te rü le té nek sza ba tos meg ha tá ro zá sa cí mű mű vé hez, és 
szer kesz tet te azt, szak mai pá lya fu tá sá nak ké sőb bi sza ka szá ban pe dig min dent 
meg tett azért, hogy meg va ló sul jon a Ben tham ál tal hát ra ha gyott (rész ben ki adat-
lan) írá sok szer kesz tett for má ban va ló köz lé sé nek prog ram ja. A ma ga ré szé ről e 
prog ram ban J. H. Burn s-szel kö zö sen a Be ve ze tés az er köl csök és a tör vény ho zás 
el ve i be, önál ló an pe dig A tör vé nyek ről ál ta lá ban cí mű mű vet szer kesz tet te.

E szer kesz tői mun ká nak, az an gol Monop o lies Comis sion tag ja ként vál lalt kö te le-
zett sé ge i vel pá ro su ló ter hei kö vet kez té ben le mon dott az ox for di jog el mé le ti ka ted rá-
ról, ahol ké sőbb Ronald Dworkin fog lal ta el he lyét. Az ezt kö ve tő négy év ben ve ze tő 
ku ta tó volt az ox for di Uni ver si ty Col lege-ban, 1972-ben pe dig a Brasenose Coll ege 
prin ci pá li sá vá [hoz zá ve tő le ge sen a dé ká ni rang nak meg fe le lő cím] vá lasz tot ták, mely 
hi va talt 1978-as nyug dí ja zá sá ig töl töt te be. Az 1960-as évek be li di ák meg moz du lá sok 
ide jén az Ox for di Egye tem ál tal ki ne ve zett, az egye tem fi a tal és idő sebb pol gá ra i nak 
vi szo nyát vizs gá ló bi zott ság el nö ke ként te vé keny ke dett, mely nek összeg ző je len té se 
az egye te mi fe gyel mi és ah hoz kap cso ló dó ügyek ben egy sor li be ra li zá ló re form 
be ve ze té sét aján lot ta. Az egye tem sza bály al ko tó tes tü le te az 1960-as évek vé gén 
ezek több sé gét el fo gad ta. Ugyan ilyen jól is mer te a tu do má nyos ügyek irá nyí tá sá nak 
prob lé má it is, ami kor a va la mi vel csen de sebb 1970-es évek ben el vál lal ta a Brasenose 
Coll ege prin ci pá li si fel ada tát. A ku ta tás és a pub li ká lás, va la mint a fi a ta labb tu dó sok 
for má lis és in for má lis irá nyí tá sa, il le tő leg se gí té se te rén nyug díj ba vo nu lá sa után is 
tel je sen ak tív ma radt. Je len leg (1980 őszén) azon dol go zik, hogy jog el mé le ti ál lás pont-
ját a bí rá la tok fé nyé ben új ra gon dol ja. (MacCormick 1981.) [Szövegkiegészítés: Hart 
1992. de cem ber 19-én hunyt el; új ra gon dolt jog el mé le ti ál lás pont ja és bí rá ló i nak adott 
– hát ra ha gyott kéz ira ta i ból ta nít vá nyai ál tal össze ál lí tott – vá la sza A jog fo gal ma cí mű 
mű má so dik ki adá sá nak Utó sza va ként je lent meg 1994-ben.]

HART FO GAD TA TÁ SA A MA GYAR JOG EL MÉ LET BEN

RE CEN ZIÓ J. AUS TIN THE PROVINCE OF JURISPRU DENCE 
DETER MINED AND THE USES OF THE STUDY OF JURISPRU DENCE 
(ELŐ SZÓ: H. L. A. HART) CÍ MŰ MŰ VÉ RŐL (1956) (RÉSZ LET)

[J]ohn Aus tin The Province of Jurispru dence Deter mined and The Uses of the 
Study of Jurispru dence cí mű mű vei új ra ki adá sá hoz írott vi lá go san meg fo gal ma zott 
be ve ze tő jé ben H. L. A. Hart, a jog el mé let ox for di pro fesszo ra, két ség be von ja, 
hogy le het-e a jo got egye dül a szer ke zet tel de fi ni ál ni és így, mi köz ben fel ad ja azt 
az esz mét, hogy min den jo gi sza bály nak ren del kez nie kell hoz zá kap csolt szank-
ci ó val, azt az át fo góbb esz mét tart ja meg, mely sze rint a jog ké pes az in invi tum 
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mű kö dés re, és bi zo nyos em be ri szük ség le te ket elé gít ki, leg alább is amíg az em be-
ri ter mé szet ugyan az ma rad. A for má tól a szubsz tan cia fe lé irá nyu ló e for du lat bi zo-
nyo san össz hang ban van „a kor vélt szük ség le te i vel”, pél da ként em lít ve Rus sel nek 
az em be ri jo gok uti li ta ris ta kri ti ká ra vo nat ko zó re ví zi ó ját, va la mint Rad bruch ulti ma 
ver ba-ját. S ez össz hang ban van a jog és jo go sult ság vi szo nos sá gá nak jobb meg-
ér té sé vel is. [...] (Hor váth 1956.)

HOR VÁTH BAR NA: JOG ÉS ER KÖLCS AZ AN GOL-AME RI KAI 
JOG EL MÉ LET BEN (1963) (RÉSZ LET)

Hart si ke res kri ti kát gya ko rol a jog aus ti ni im pe ra tív el mé le tén az zal, hogy a sza-
bá lyok bel ső as pek tu sát hang sú lyoz za, amely a sza bá lyok al kal ma zá sá ban ve zér lő 
zsi nór mér ték nek mu tat ko zik. Meg kü lön böz te ti a kö te le zett sé get meg ál la pí tó el sőd-
le ges sza bá lyo kat az el is me rés, a vál toz ta tás és az al kal ma zás má sod la gos sza bá-
lya i tól. A sza bá lyok e két faj tá já nak egy sé gét vagy kom bi ná ci ó ját te kin ti a jog lé nye-
gé nek. Az Aus tin fé le im pe ra tív jog el mé let tel szem ben ez nyil ván va ló an ha la dás, 
amellyel össze füg gés ben Hart ki fe je zet ten Kelsen tisz ta jog ta ná ra és kü lö nö sen az 
alap nor má ról szó ló tan ra utal. A ha la dást ta lán az zal le het ne leg in kább jel le mez ni, 
hogy a jog a sa ját meg al ko tá sát is sza bá lyoz za és ezért a tár sa da lom leg in kább fej-
lett el já rá si rend je ként fog ha tó fel.

Hart a jog és er kölcs kü lönb sé gét és össze füg gé sét is be ha tó an vizs gál ja. Négy 
alap vo nást so rol fel, me lyek né ze te sze rint az er köl csöt nem csak a jog tól kü lön böz te-
tik meg, ha nem a tár sa dal mi sza bá lyok más faj tá i tól is. Az er kölcs sza bá lyai a leg fon-
to sab bak, ám az er köl csi tör vény al ko tás gon do la ta – amely az er köl csöt úgy tud ná 
vál toz tat ni, ahogy az ál la mi tör vény al ko tás vál toz tat ja a jog té te le ket – el lent mon dá-
sos. Az er kölcs nek csak sza bad aka rat ból ere dő ön kén tes meg sér té sei gon dol ha tók 
el, az er kölcs nem is me ri a vét kes ség nél kü li fe le lős sé get. Az er kölcs ese té ben a 
sza bály meg sér té se nem jár kel le met len kö vet kez mé nyek kel, mint a jog ese té ben, e 
sza bá lyok a lel ki is me ret hez szól nak és a fe le lős ség ér zet, a lel ki is me ret-fur da lás és 
be lá tás ha tá sá ra ha gyat koz nak.

Nos, ami az össze füg gést il le ti, Hart fel is me ri a ter mé szet jog mi ni má lis tar tal mát, 
amit Hobbesra és Hume-ra tá masz kod va ta pasz ta la ti lag ala poz meg. Az em be rek 
se bez he tő sé ge, hoz zá ve tő le ges egyen lő sé ge és kor lá to zott jó aka ra ta, a for rá sok 
szű kös sé ge, a kor lá to zott em be ri ítélőerő és aka ra ti ha ta lom azok a kö rül mé nyek, 
ame lyek min de nütt meg ala poz nak egy mi ni má lis ter mé szet jo got: a sze mé lyek, a 
va gyon és az ígé re tek vé del mét.

Mint mon dot tam, e mö gött a mi ni má lis ter mé szet jog mö gött klasszi kus gon do la ti 
ha gyo mány áll, Hobbes és Hume örök sé ge. Hobbes a se bez he tő sé get és a hoz zá-
ve tő le ges egyen lő sé get, Hume az erő for rás ok szű kös sé gét és az em be rek kö zöt ti 
kor lá to zott be lá tást és szim pá ti át te kin tet te a jog elő fel té te le i nek. Úgy vé li, nem 
gon dol tak vol na az igaz sá gos ság meg ta lá lá sá ra, ha a jó aka rat (benev o lence) vagy 
az erő for rás ok kor lát la nok let tek vol na. De az igaz sá gos ság a leg na gyobb szük ség 
ese tén is mint egy tárgy ta lan ná vá lik.

Tan tör té ne ti ínyenc ség meg fi gyel ni, ho gyan tár gyal ják e ha tár ese te ket olyan éles 
el mé jű mai gon dol ko dók, mint Hart és Cairn s. Amíg Hart egy kon tin gens ter mé szet-
jog meg ala po zá sa ként fo gad ja el őket, ad dig Cairns két ség be von ja, hogy az igaz sá-
gos ság ezek ben a ha tár ese tek ben el ve szí te né tár sa dal mi funk ci ó ját. Az erő for rás ok 
bő sé ge ese tén is hasz nos len ne az ál tal, hogy vé de né a do log nak tu laj do nít ha tó 

Neil MacCormick  H. L. A. Hart éle te és pá lyá ja
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pretium affec tion ist. Az igaz sá gos ság kor lát lan jó aka rat ese tén sem len ne fe les le-
ges, ha nem ép pen ma ra dék ta la nul meg va ló sí tott. És még a leg vég ső szük ség hely-
ze té ben is az igaz sá gos ság hang ja szól: a bí ró ság azért ítélt el egy ame ri kai mat rózt, 
aki egy ha jó tö rés al kal má val uta sok so ka sá gát do bat ta a süllye dő ha jó ról a vi ha ros 
ten ger be, mert a ki vá lasz tás egyet len meg en ged he tő mód ja a sors hú zás sal tör té-
nő ki vá lasz tás lett vol na. És még élet ve szély ben is tisz te let ben kell tar ta ni a tet tes 
jo ga it és nem sza bad ve le szem ben na gyobb erő sza kot al kal maz ni, mint amennyi 
az ön vé de lem hez szük sé ges.

A mai jog el mé let éles el mé jű kép vi se lő i nek egyi ke sem mél tat ta ugyan ak kor kel lő-
kép pen Hume fel fo gá sá nak prob lé mán kat érin tő lé nye gi vo ná sát. Hume ab ból in dult 
ki, hogy az ész csu pán a szen ve dé lyek rab szol gá ja, s rab szol ga ként őket szol gál ja 
és ne kik en ge del mes ke dik. Eb ből az kö vet ke zik, hogy az er köl csi meg kü lön böz te-
té sek nem az ész ből, ha nem az er köl csi ér zés ből (moral sense) ve zet he tők le. Az 
er kölcs fo gal ma egy ér zést fetételez, amely az egész em be ri ség ben kö zös. Ilyen 
uni ver za li tás csak a jó aka rat el vét (benev o lence) il le ti meg. [...]

Most pe dig tér jünk vissza Harthoz, hogy lás suk, az ox for di egye tem jog böl cse-
let pro fesszo ra, mi ként ér tel me zi a jog és az er kölcs össze füg gé sét. Úgy tű nik, 
két eset ben té te lez fel szük ség sze rű kap cso la tot a jog és az er kölcs kö zött: 1. ha 
ez alatt azt a kö rül ményt ér tik, hogy a jog rend tar tós sá ga rész ben az er kölccsel 
va ló meg egye zé sé től függ, és 2. ha ez zel a ter mé sze tes igaz sá gos ság úgy ne ve-
zett alap el ve i re (az an gol-ame ri kai jog szol gál ta tás pro ce durális ga ran ci ái) vagy a 
leg ali tás el vé re gon dol nak, me lyet „a jog bel ső er köl csi sé gé nek” is „ne vez tek”. De 
hoz zá te szi, hogy saj nos a jog és er kölcs kö zöt ti szük ség sze rű kap cso lat tal igen 
nagy mél tány ta lan ság is összeegyez tethető.

A szük ség sze rű kap cso lat el len szól az is, hogy va la mit al kal ma sint el le het is mer-
ni jo gi lag, de nem er köl csi leg kö te le ző ként; hogy a pár tat lan sá got, el fo gu lat lan sá-
got, mél tá nyos ér dek mér le ge lést elő író ér tel me zé si alap el ve ket nem min dig kö ve tik; 
hogy a nem ze ti jog rend sze rek még az iga zi er kölcs alap el ve i nek fi gyel men kí vül 
ha gyá sát is messze túl él ték; és vé gül, hogy a mél tány ta lan jog még ak kor is jog 
ma rad, ha túl sá go san mél tány ta lan ah hoz, hogy kö ves sék.

Úgy vé lem, hogy Hart nak a jog és er kölcs kö zöt ti szük ség sze rű kap cso lat tal szem-
be ni ké te lyei ak kor vál nak leg in kább ért he tő vé, ami kor ar ra a „ki jó za ní tó igaz ság ra” 
utal, hogy az ős tár sa da lom tól, ahol csak kö te le zett sé get meg ál la pí tó el sőd le ges sza-
bá lyok lé tez nek, a tör vény ho zás sal, bí ró sá gok kal és szank ci ók kal ren del ke ző jog kö-
zös ség re va ló át me net nem költ ség men te sen te rem ti elő a ma ga vi tat ha tat lan elő nye it. 
E költ sé gek ab ban a le he tő ség ben rej le nek, hogy a szer ve zett köz pon ti ha tal mat azok 
el nyo má sá ra hasz nál ják, akik nek a tá mo ga tá sát a ha ta lom nél kü löz ni tud ja.

Hart bizony ítási el já rá sa né ze tem sze rint két hi á nyos ság ban szen ved. Min de nek-
előtt úgy tű nik, er köl csi ele met he lye zett a jog ba az ál tal, hogy a jog bel ső as pek-
tu sát – ne ve ze te sen a jog azon jog tár sak ál ta li el is me ré sét, akik ezt a jog ren det a 
sa ját juk nak te kin tik – nél kü löz he tet len nek tart ja. De egyút tal hang sú lyoz za, hogy 
a jo gi kö te le zett ség alap ve tő en kü lön bö zik az er köl csi től, mi vel a jo got nem csak 
er köl csi, ha nem más in dí té kok ból – pél dá ul ér dek mér le ge lé sek ből kö vet ke ző en – is 
kö te le ző ként le het el is mer ni. Ez úgy is ért he tő, hogy a jog ban mérv adók le het nek 
po li ti kai vagy tech ni kai szem pont ok is.

Az er köl csöt azon ban Hart túl nyo mó részt még is csak tár sa dal mi sza bály ként, 
kon ven ci o ná lis er köl csi ség ként fog ja fel, ha bár emel lett rö vi den em lí tés re ke rül nek 
az in di vi du á lis esz mé nyek is. Így ke let ke zik az a be nyo más, hogy a jog ese tén a 
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bel ső as pek tus, az er kölcs ese tén a kül ső as pek tus – eset leg a szer ző szán dé kai 
el le né re – a kel le té nél job ban elő tér be ke rül. A jog ese tén a bel ső as pek tus hang-
sú lyo zá sa azt szol gál ja, hogy a kö te le ző sza bályt, a nor mát meg kü lön böz tes se 
a pusz ta elő re jel zés től. Az er kölcs ese tén azon ban a tár sa dal mi, kon ven ci o ná-
lis – te hát kül ső – as pek tus ki eme lé se ép pen ség gel el fe di az in di vi duum er köl csi 
au to nó mi á ját, ön-tör vény ho zá sát, jól le het a tár sa dal mi er kölcs – össze ha son lít va 
ama tisz ta for rás sal, mond juk a kanti „tisz ta aka rat tal” – már csak erőt len, szo-
mor kás vissz fény ként je le nik meg. Egy szó val: Hart nál a jog bel ső vé té te lé nek az 
er kölcs kül ső vé té te le fe lel meg. (Hor váth 1963.)
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