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VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

Kardos Gábor

A nemzetközi jog Hart szerint

BEVEZETŐ

A kérdés, vajon jog-e a nemzetközi jog, természetes módon vetődik fel, mind a nemzet-
közi jog, mind a jogbölcselet művelője számára. Egy nemzetközi jogász persze megte-
heti, hogy mellőzi az eredeti válasz keresését a teoretikus alapkérdésekre, így erre is, 
de még ekkor is csatlakoznia kell valamilyen jogelméleti állásponthoz. A jogbölcselet 
kutatója számára akkor válik kikerülhetetlenné a nemzetközi jog értelmére irányuló kér-
dés, ha a jog fogalmának meghatározására vállalkozik. Ekkor ugyanis választ kell adnia 
arra, hogy az általa felépített jogfogalom lefedi-e a nemzetközi jogot is. Arra a kérdésre, 
hogy jognak tekinthető-e a nemzetközi jog, elvileg háromféle válasz adható: a) Nemle-
ges válasz esetén a szerzőnek tisztáznia kell, miért nem az – ezzel egyúttal azonosít-
ja az általa elfogadott jogfogalom döntő elemét, differentia specificáját –, és azzal a fel-
adattal is szembe kell néznie, hogy megmondja, akkor viszont micsoda. b) Ha a válasz 
igen, akkor ki kell mutatnia, hogy az egyébként szembeötlő eltérések – mint például a 
központi kényszerhatalom hiánya a nemzetközi jogban – valójában lényegesen kiseb-
bek, és semmiképpen sem olyan méretűek, hogy minőségi különbséget eredményezné-
nek. c) A harmadik lehetséges válasz az, hogy a nemzetközi jog is jog, csak másképp. 
Ilyen válasz azonban csupán a pozitivista nemzetközi jogásztól várható, akit lényegé-
ben hidegen hagynak álláspontjának kifejtetlen teoretikus implikációi. Ezzel szemben a 
jogbölcselet művelőjétől aligha várható, hogy örömmel konstatálja, vagy legalábbis elfo-
gadja a jog fogalmának megkettőzését. H. L. A. Hart azonban kivételt jelent.

Jeremy Bentham szerint a nemzetközi jogot „csak a fogalom jelentésének kiterjesz-
tésével vagy metaforaként lehet jognak tekinteni”.1 Bentham szerint – Bentham a nem-
zetközi jog fogalmának megalkotója – az valójában erkölcsi természetű, mivel eseté-
ben hiányzik a jogra jellemző, központilag szervezett szankció, és alig remélhető, hogy 
az államok bírói eljárásnak vetnék alá magukat (HORVÁTH 2001, 376). (A mögöttes állí-
tás egyébként Bentham korában sem volt igaz, sőt, éppen az Egyesült Királyság volt 
az, amely akkoriban számos vitás ügyét választott bíróság útján rendezte az Egyesült 
Államokkal.) Bentham felfogása sajátos helyzetet foglal el: egyfelől tagadja, hogy a jog 
fogalma kiterjedne a nemzetközi jogra, és a nemzetközi jogot valami nem joginak – erköl-
csi szabályoknak vagy John Austin megfogalmazásában: pozitív moralitásnak – tekin-
ti. Másfelől a hasonlóságra való utalással megértést tanúsít azzal a felfogással szem-
ben, mely szerint a nemzetközi jog is jog, csak éppen másképp az.

H. L. A. Hart A jog fogalma címet viselő nagy hatású munkájában a nemzetközi jognak 
ezt a jogbölcseleti alapvetését gondolja újra. Jóllehet reflektál Brierly, Kelsen, Triepel, 
Jellinek felfogására és persze másokra is, azonban mégiscsak Benthamet akarja meg-

 1  BENTHAM 1843, 162; idézi: HORVÁTH 2001, 427.
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haladni, és a nyelvi konvenció tekintetében egyúttal megőrizni, s emellett saját főbb téte-
leit használja fel a nemzetközi jog értelmezésére. Ez azt eredményezi, hogy a nemzet-
közi jog szembeállítható a fejlett jogrendszerekkel, mivel Hart szerint csupán államközi 
kapcsolatokat szabályozó, elsődleges szabályokból áll. Hart megítélése az, hogy hiá-
nyoznak belőle a változtatás és az ítélkezés szabályai, de még az elismeréséi is, amelyek 
meghatározzák a jog forrásait (HART 1995, 247). Megítélésem szerint Hart lényegében 
helyesen értelmezi a nemzetközi jog alapvető elméleti kérdéseit, és sikeresen megha-
ladja Bentham felfogását, de – mint látni fogjuk – végül is téved, amikor a nemzetközi 
jog esetében a másodlagos szabályok teljes hiányát állapítja meg. A nemzetközi jognak 
ugyanis vannak másodlagos szabályai, még ha e szabályok létezése nem is tekinthető 
problémamentesnek. Erre a kérdésre a későbbiekben még visszatérek.

Hart jogbölcselete, mint azt Takács Péter bemutatja, indokoltan nevezhető „mérsé-
kelten” pozitivistának (vö. SZIGETI–TAKÁCS 2004, 105–107), ugyanakkor van, aki tisztán 
jogi – és nem filozófiai – értelemben neopozitivistának tartja (D’AMATO 1965), s elter-
jedt az a jellemzés is, amely a sajátos harti megközelítést leíró jellegű (TWINING 2000, 
48) jogelméletnek tartja, Hart önjellemzése alapján.2 Számunkra az a döntő, hogy 
Hart pozitivizmusa, amely „az elmélet meggyőző erejét a működő belső jogrendsze-
rek tapasztalataival igazolja” (CS. KISS 2002, 82), a jogot valóban társadalmi – azaz a 
jogon túli társadalmi gyakorlattal is összefüggő – jelenségként írja le, és így nem kény-
szeríti be a jogot egy, a jogot a jogból magyarázó teória zárt rendszerébe. Ez a meg-
közelítés jellemzi a nemzetközi jogról kifejtett gondolatait is.

A NEMZETKÖZI JOG ALAPKÉRDÉSEI HART SZERINT

Hart A jog fogalma X. fejezetében (HART 1995, 246–272)3 vizsgálja a nemzetközi jog 
problémáját, s a szélsőséges álláspontok mérséklésével próbál jogászi középutat talál-
ni. Ezért a nemzetközi jog státusával kapcsolatos álláspontját teljes joggal nevezhet-
jük mérsékelt, pontosabban mérsékelten pozitivista felfogásnak. A nemzetközi jog jogi 
jellegével kapcsolatos alapvető kétely, mint kimutatja, két forrásból ered. Az első a jog-
nak az a felfogása, amely a kényszert központi elemnek, következésképp a jogot „fe-
nyegetéssel alátámasztott utasításnak” tekinti, és a nemzetközi jog esetében hiányol-
ja a központilag szervezett szankciók rendszerét. A másik pedig az a felvetés, hogy 
a korlátlan szuverenitással felruházott államot nem lehet nemzetközi jogilag kötelez-
ni. A megfogalmazott kétségek egy irányba mutatnak: Lehet-e ilyen feltételek fennál-
lása esetén kötelező a nemzetközi jog? Hart az erkölcs és a nemzetközi jog viszonyát 
is elemzi, és bírálja Kelsen alapnormatételét.

Hart szerint különbség van az államok és az emberek közötti kapcsolatok szerkeze-
te, ténybeli háttere között, és ez az oka annak, hogy a nemzetközi jog esetében nem 
szükségesek szankciók, „és nem is alkalmazhatók abban a reményben, hogy hason-
lóan biztonságosak és hatékonyak”. E különbség szempontjából Hart itt a nemzetközi 
kapcsolatok szociológiáját alkalmazva arra mutat rá, hogy a rendkívül eltérő hatalom-
mal bíró államok világában – szemben a belső jogi kényszerapparátusok működésével 
– semmi sem garantálja, hogy a megtámadott oldalán állók egyesített ereje felülmúlja 
a támadókét. Hiába nincs központi szerv a nemzetközi jog kikényszerítésére, tisztelet-

 2  Az Előszóban „a leíró szociológia körébe tartozó tanulmánynak is” minősíti művét, az Utószóban pedig azt 
írja, hogy magyarázata leíró jellegű, abban az értelemben, hogy „erkölcsileg semleges, és nem kíván igazol-
ni semmit” (HART 1995, 9, 275).

3 A nemzetközi jog alapkérdései Hart szerint című fejezet Hart-hivatkozásai ebben a szövegben találhatók.
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ben tartásuk érdekében általános nyomást gyakorolnak az államok,4 és megszegésük 
esetén jogszerűvé válnak az ellenlépések. Ennek ellenére a nemzetközi jog annyiban 
hatékony, amennyiben olyan kérdéseket szabályoz, amelyekért az államok nem vál-
lalják a háborút. Azaz a nemzetközi jogot megsérthetik, ha az államok nem kockáztat-
ják az ellenük indított háborút, illetve nem kell jelentős nyomással szembenézniük. A 
nemzetközi politikai mérlegelés – a háború kockázatának minimalizálása – által meg-
vont határon belül így is sok minden megvalósul a nemzetközi jog által. Egy nemzetkö-
zi jogsértő lépés politikai kockázatelemzésének, tehetjük hozzá, nem csupán a hábo-
rú veszélyével, de az ennél kevésbé súlyos következményekkel is számolnia kell, így 
a baráti kapcsolatok átrendeződésével is. Mindenesetre Hart a hatalmi/politikai felté-
telek és következmények mérlegelésének5 következményei alapján von le a nemzet-
közi jog normatív természetére vonatkozó következtetéseket, és állapítja meg, hogy 
„nem lehet azt a leegyszerűsítő következtetést levonni, hogy szankciók nélkül a nem-
zetközi jog, egészen másfajta tények összefüggésébe ágyazva, nem ír elő kötelezett-
ségeket, nem »kötelező«, és ezért nem is méltó a »jog« névre”.

Következésképpen Hart szerint a nemzetközi jog kötelezettségeket állapít meg köz-
ponti kikényszerítő mechanizmus nélkül is, ezért jogi jellege nem vonható kétségbe. 
Arról, hogy központosított szankció híján – amely tökéletes formában csak a világál-
lam létrejötte esetén képzelhető el – mi biztosítja a nemzetközi jog tiszteletben tartá-
sát, nem sokat hallunk, csupán annyit, hogy ennek érdekében az államokra „általános 
nyomás” nehezedik. A normaszegés következményétől való félelem tehát a nemzet-
közi jog esetében is fontos visszatartó erővel rendelkezik, a belső jogtól eltérően azon-
ban az államközi jogi szabályok esetében a normaszegőnek csupán kivételesen kell 
tartania az ENSZ Biztonsági Tanácsa által foganatosított központi kényszerintézkedés 
alkalmazásától. A nemzetközi jog tiszteletben tartásának alapja az a felismerés, hogy 
a partnerek jövőbeli viselkedése a jelenben követett saját magatartásuk függvénye. A 
rövid távú előnyökért magas ár lehet a megbízhatóság elvesztése, ahogyan például 
Líbia is súlyos árat fizetett a terrorizmus támogatásáért, mivel hosszú évekig elszige-
telődött a nemzetközi közösségtől. Különösen a súlyos nemzetközi jogsértések ese-
tén van komoly szerepe a nemzetközi környezet – azaz a többi állam együttműködé-
si készsége csökkenéséből és a nemzetközi közvélemény negatív értékítéletéből –, 
azaz a normaszegő állam elítéléséből eredő visszatartó erőnek is.6

Ami a szuverén nemzetközi jogi kötelezhetőségét illeti, Hart megállapítja, hogy egy 
szuverén állam nincs alávetve a befolyásolás bizonyos fajtáinak, és rendelkezik önál-
ló cselekvési területtel, amelynek a nemzetközi jogi határai olykor bizonytalanok. A 
nemzetközi jog követése azonban nem fosztja meg ettől az önálló cselekvési terü-
lettől. Erre tekintettel az állami szuverenitás korlátlan jellege „csupán egy megalapo-
zatlan dogma”. Ha a szuverenitás nem abszolút, állítja Hart, akkor nincs szükség az 
akarati-önkorlátozási elméletre sem, mint a nemzetközi jog kötelező erejének alapjá-

 4  Ez következik abból, ahogyan Hart fogalmaz. Hart ugyanis a belső jogot a nemzetközi joggal összevetve azt 
állítja, hogy a központi kikényszerítés lehetősége ellenére a belső jogban is „általános nyomást gyakorlunk a 
szabályok betartása érdekében” (HART 1995, 253).

 5  A nemzetközi jog normatív természetére visszaható politikai feltételek és körülmények, illetve a döntés kieme-
lése arra utal, hogy Harttól a jogon túli társadalmi gyakorlat feltérképezése során nem volt idegen a hatalmi 
realizmus és a decizionizmus schmitti megközelítése. Schmitt nemzetközi jogi nézeteinek elemzését lásd 
KARDOS 2004, 372–378.

 6  Ezért aztán a nemzetközi jog az államközi kapcsolatok relatív stabilizáló tényezője. Ehhez részletesen lásd 
VALKI 1989, 165.
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ra. Ezzel Hart szabályalapú jogelmélete megkísérli semlegesíteni az akarati-önkor-
látozási elméletet, mely szerint a nemzetközi jog kötelező erejének alapja az államok 
között létrejövő akaratmegegyezés, s az államok a nemzetközi jogalkotás útján, egy-
másra tekintettel, de saját maguk korlátozzák szuverenitásukat.

Hart három egymásba fonódó érvet hoz fel az akaratelmélettel szemben. Kétségkívül 
az első érv az, amely a leginkább meglepi az olvasót. Hart egyszerűen felteszi a kérdést: 
„Vajon honnan tudjuk, hogy az államok csupán a maguk vállalta kötelezettségeknek »le-
hetnek« alávetve.” Ezzel megfordítja a bizonyítás terhét. Innentől kezdve az olvasónak 
kell bizonyítania a tétel helyességét, kivéve persze, ha hisz benne. Ami a második érvet 
illeti, itt Hart arra mutat rá, hogy egy állam önként vállalt kötelezettségének kötelező ere-
je valamely szabályból kell, hogy eredjen, amely alapján egy államnak teljesítenie is kell 
vállalását. Igaz ugyan, teszi hozzá, hogy a kötelező jelleg eredhet az ígéretből, de az ígé-
ret érvényességéhez az szükséges, hogy általánosan elismerjék az önkötelező nemzet-
közi jogi műveletek eljárási rendjét. Az önkötelező műveletek eljárási rendjének elisme-
rése nagyon is szükséges, az önkorlátozási elmélet ugyanis azt nem helyettesíti. Ennek 
az okát a Jellinektől eredő önkorlátozási elméletet ért bírálatok feltárták. Ennek a kritiká-
nak a bizalomargumentumra épülő változatát Valki László a következőképpen foglalta 
össze: „Mindenekelőtt arra hivatkoztak, hogy az önkorlátozás talaján álló államban part-
nerei kevéssé bízhatnak. Ha valaki szabadon korlátozhatja saját cselekvési szabadsá-
gát, akkor nyilván arra is joga van, hogy maga oldja fel a korlátozást. Azaz, nemzetközi 
jogi kötelezettségeit bárki, bármikor megszüntetheti” (VALKI 1989, 24).

Az első érvet illetően Hartnak kétségtelenül igaza van abban, hogy ezt a tételt általá-
ban triviális okból nem kérdőjelezik meg: olyan gyakran ismételgetik, hogy megkérdője-
lezhetetlen hagyománnyá rögzült. A magyarázat nyilvánvalóan a szuverenitás tanában 
rejlik, hiszen az állam aligha rendelkezhetne a harti értelmezés szerinti önálló cselekvé-
si területtel, ha a saját konszenzusa nélkül lehet kötelezni. Az ellentmondás persze úgy 
is értelmezhető – és a szuverenitás abszolút jellegének elutasításából következően fel-
tehetőleg ez lehet Hart álláspontja –, hogy csupán az abszolút módon felfogott szuvere-
nitás alapján nem elfogadható, hogy a szuverén állam, bizonyos kérdésekben, egyetér-
tése ellenére is kötelezhető. Amennyiben egyetértése ellenére engedelmeskednie kell a 
nemzetközi jognak, annyiban nincs meg az önálló cselekvési területe, azaz szuverenitá-
sa korlátozott. Hart rekonstruált álláspontja eltér a szuverenitás korlátozott jellegét elfo-
gadó nézetektől, amelyek, mivel az állam akaratelméletéből indulnak ki, fontosnak tart-
ják hangsúlyozni, hogy korlátozott jelleg az államok akaratából jön létre.

A második érv alapja Hartnak az a már említett meggyőződése, hogy a nemzetkö-
zi jog esetében hiányoznak az általa a belső jog kapcsán azonosított másodlagos sza-
bályok, így az államközi viszonyok esetében elsősorban konstitutív elismerési szabály. 
Hart harmadik érve gyakorlati jellegű, felhoz néhány példát, amelyek megítélése szerint 
azt bizonyítják, hogy a nemzetközi jogi kötelezettség létesüléséhez nincs, pontosabban 
nincs feltétlenül szükség az adott állam konszenzusára. Tökéletes példája az úgyneve-
zett kikövetkeztetett egyetértés, amelyet a nemzetközi jogászok az általános szokásjog 
kapcsán annak bizonyítása érdekében vetnek be/vezetnek be, hogy az ilyen egyetértés 
kötelezi az annak kialakításában részt nem vevő, újonnan alakult államokat. A megoldás 
fikciós jellege, következésképp Hart igaza, józan mérlegeléssel az előbbi esetet illetően 
aligha vitatható. Hart másik példája azonban nem meggyőző. E szerint, ha egy tengeri 
kijárattal nem bíró állam tengerpartot szerez, akkor alkalmaznia kell a nemzetközi ten-
gerjog szabályait, amelyeknek a kialakításában nem vett részt. Ám ez utóbbi akkor sem 
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volt igaz, amíg a tengerjog szokásjogi jellegű volt, hiszen egy nem tengerparti államnak 
is lehettek hajói, így tehát a gyakorlatban is közreműködött bizonyos tengerjogi normák 
alakításában. A második világháború után, 1958-ban, illetve 1982-ben a nemzetközi ten-
gerjog szerződési formát öltött, és a kodifikációban nem parti államok is részt vettek, így 
1982-ben Magyarország is. Következésképpen, ha egy ilyen, a kodifikációban részes 
állam szerez tengerparti területet, olyan normákat fog alkalmazni, amelyek explicit meg-
fogalmazásában részes volt, így az egyetértése nem kérdőjelezhető meg.

E sorok írója egyetért Hart tételével, legalábbis a kivétel értelmében: eszerint létez-
hetnek az államokat egyetértésük ellenére is kötelező nemzetközi jogi normák, hiszen a 
gyakorlatban az államokat bizonyos esetekben úgyszólván vagy többoldalú szerződé-
sek aláírására kényszerítik, vagy pedig arra, hogy kötelezettjei maradjanak ilyen szer-
ződéseknek. Ez a helyzet nem csupán a vesztesre rákényszerített békeszerződések-
nél áll fenn, hanem más esetekben is. Így például ez a helyzet a nukleáris fegyverek 
elterjedését megakadályozni akaró atomsorompó-egyezménnyel, és ezzel kapcsolat-
ban gondoljunk a nemzetközi közösség magatartására Észak-Korea esetében.

A nemzetközi jog erkölcsként való azonosítását illetően Hart helyesen mutat rá, hogy 
az erkölcs a jogászok számára valójában maradék kategória, amelyet akkor vesznek 
igénybe, ha a norma nem vezethető vissza fenyegetésre; a fenyegetés szankciója nélküli 
norma eszerint csak erkölcsi lehet. Ezzel azonban, írja Hart, az erkölcs „fogalmi szemét-
kosárrá” válik. A jogászi érvelés a nemzetközi jogban is a jogforrásokra és azok értelme-
zésére hivatkozik, és ennek során szóba sem kerül, hogy erkölcsileg mi jó és mi rossz. Ez 
kétségtelenül így van, még az emberi jogok nemzetközi védelmét illetően is, noha ezen 
a területen – mivel jogi és egyúttal kifejezetten erkölcsi értékek együttes érvényre jutta-
tásáról van szó – a jogi kötelezettségek értelmezésében megjelenhetnek morális jellegű 
okfejtések is. Ez történik például akkor, ha az illető diplomata a kétoldalú tárgyalás során 
vagy egy nemzetközi fórumon az Emberi Jogok Európai Bírósága egyes ítéleteiben fel-
hozott erkölcsi jellegű érvekre utal;7 nem is szólva arról, hogy bizonyos, a testület által 
eldöntött ügyekben a közerkölcsre való utalás milyen fontos szerepet játszik.

Abban a tekintetben, hogy mennyiben alapja a nemzetközi jog tiszteletben tartásá-
nak az erkölcs, Hart a következőt hangsúlyozza: az önkéntes jogkövetés indítékai sok-
félék lehetnek, ezért nem kizárt, tehetjük hozzá, hogy egy állam vezetői az erkölcsös 
viselkedés elemeként tisztelik a jogot, így a nemzetközi jogot is, mivel a döntés mindig 
a vezetők személyes döntéseként jelenik meg, lehet persze más okuk is. Hart három 
ilyen tipikus okot, illetve indítékot említ: „a hosszú távú érdekek mérlegelése”, „vala-
mely hagyomány fenntartásának a vágya” vagy „a másokkal való érdekmentes törő-
dés”. Elképesztő, de nagyon is igaz felsorolás egy pozitivistától!

A hosszabb távú előnyökről már korábban szóltam. A valamely hagyomány fenn-
tartásának a vágya megítélésem szerint több mindenre utalhat. Egyrészt például arra, 
hogy egy államnak milyen a megőrizni kívánt önképe, amelynek részeként úgy tekint 
magára, mint amely hagyományszerűen tiszteletben tartja a nemzetközi jogot. Mivel 
angol szerzőről van szó, ez releváns lehet, hiszen az Egyesült Királyság jól ápolt önké-
pének része ez a meggyőződés. A másik lehetséges értelmezés az, hogy a nemzetkö-
zi jog tiszteletben tartása a jogkövetés útján megvalósuló együttműködés tehetetlen-
ségi nyomatékának az eredménye. Az államok ugyanis minden ellenkező híresztelés 

 7  Persze egy erkölcsileg erősen alátámasztott emberi jogi érvelés a diplomáciában nem véletlenül kelti azt a 
gyanút, hogy puszta retorikáról van szó, hiszen ez az emberi jogokat otthon nem tisztelő hipokrita államok 
kedvelt módszere.

Hart jogelmélete
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ellenére általában tiszteletben tartják a nemzetközi jogot. Ami pedig a sajtóban tár-
gyalt súlyos jogsértéseket illeti, azok lényegében két nagy csoportba sorolhatók, ame-
lyek egyikébe az önkényesen alkalmazott államközi erőszak esetei, míg a másikba a 
súlyos, olykor rendkívül durva emberi jogsértések példái tartoznak. Ezek a kérdések 
a hatalom kiterjesztésével, illetve megtartásával függenek össze. Minél távolabb van 
egy nemzetközi jogi szabály a hatalomtól, minél inkább technikai jellegű, avagy minél 
inkább akként kezelik, annál biztosabb a végrehajtása.

Hart, miután bizonyította, hogy a nemzetközi jog, bár másként, de jog, bírálja azo-
kat az intellektuális erőfeszítéseket, amelyek csökkenteni kívánják a belső és a nem-
zetközi jog között fennálló különbségeket annak érdekében, hogy megvédjék a nem-
zetközi jogot a kétkedőktől. Hart ironikus megjegyzése szerint az ENSZ Alapokmánya 
felerősítette a belső és a nemzetközi jog közötti párhuzamokat, hiszen „papíron cso-
dálatos jogérvényesítési rendelkezései” vannak. Ennek a kérdéskörnek a kapcsán 
kerít sort Kelsen alapnormatételének kritikájára, amely jól megvilágítja a két poziti-
vista jogelmélet szemléletbeli különbségét.

Hart készséggel elismeri, hogy az államok szokás szerint tiszteletben tartják a nem-
zetközi jogot. Azt azonban vitatja, hogy létezik olyan szabály, amely kimondja: az álla-
moknak úgy kell viselkedniük, ahogyan szokás szerint teszik, azaz tiszteletben tartják 
a nemzetközi jog szabályait. Hart szerint Kelsen az államok együttélésének legegy-
szerűbb formájához igazodva fabrikál szabályt. Valóban, Kelsennek, a következetes 
pozitivistának a pacta sunt servanda formuláját szupernormaként kell megfogalmaz-
nia, hogy az államközi kapcsolatok gyakorlati tapasztalatát beilleszthesse a rendsze-
rébe.8 Hartnak, a mérsékelt pozitivistának erre nincs szüksége. Számára elegendő, ha 
rámutat, hogy a szabályok puszta léte nem feltételez egy ilyen alapvető szabályt. Alap-
norma mint elismerési szabály akkor lenne szükséges, ha az államok közötti többolda-
lú szerződések az azokból kimaradó államokat is köteleznék, azaz, ha a nemzetközi 
jogban is elválna a jogalkotók és a jogalkalmazók köre. Így a nemzetközi szerződések 
tényleges jogalkotói döntések lennének, a nemzetközi jog ilyen módon kerülne köze-
lebb a belső joghoz, és ekkor lehetne megfogalmazni a tényleges elismerési szabályt. 
Anthony D’Amato ezt a gondolatsort kommentálva helyesen mutat rá, hogy a nemzet-
közi szerződések súlyát az azt megerősítő vagy az ahhoz csatlakozó államok száma 
adja. A többoldalú szerződések csak akkor válhatnak valamiféle belső jogi értelem-
ben felfogott jogalkotássá a nemzetközi jogban, ha az államok gyakorlatában ez elfo-
gadottá válna (D’AMATO 1965, 323). A többoldalú szerződések jogalkotási szerepének 
szokásjogi elfogadásához azonban szükség van egy további megerősítési szabályra, 
amely igazolja a szerződéskötési gyakorlat érvényességét. Ezzel a kérdéssel egyéb-
ként elérkeztünk a másodlagos nemzetközi jogi szabályok problémájához.

A NEMZETKÖZI JOG MÁSODLAGOS SZABÁLYAI

A harti jogelméletben az elismerési szabály alapján dönthető el, hogy az adott elsődleges 
szabály a jogrendszerhez, illetve a mi esetünkben a nemzetközi joghoz tartozik-e (SZIGE-
TI–TAKÁCS 2004, 92). A nemzetközi jogi kánon szerint arra a kérdésre, melyek a nem-
zetközi jog forrásai, hiszen erről van szó, a Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cik-
kely 2. bekezdése adja meg a választ. E szerint: [38. (2)] „A Bíróság, amelynek az a 
feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog alapján döntse el, eljárása 

 8  Kelsen megoldásának elemzéséhez lásd KARDOS 2007, 531–533.
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során a következő forrásokat alkalmazza: a) azokat az általános vagy különös nemzet-
közi egyezményeket, amelyek a vitában álló Államok által kifejezetten elismert jogsza-
bályokat állapítanak meg; b) a nemzetközi szokást, mint a jog gyanánt elismert általá-
nos gyakorlat bizonyítékát; c) a civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket; 
d) az 59. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a bírói döntéseket és a különböző 
nemzetek legkiválóbb publicistáinak tanítását, mint a jogszabályok megállapításának 
segédeszközeit” (SCOBBIE 2003, 62). Úgy tűnik, hogy ez a viszonylag egyértelmű szö-
veg tisztázza a nemzetközi jog elismerési szabályát. Ez az elismerési szabály azon-
ban problematikus a következők miatt. Először is, a Nemzetközi Bíróság Statútumához 
nem csatlakozott minden állam. Másodszor, a Statútum csupán a Nemzetközi Bírósá-
got kötelezi, amikor egy államok közötti jogvitát a nemzetközi jog alapján eldönt, mivel 
eljárhat méltányossági alapon is. Harmadszor, vannak a nemzetközi jognak a Statú-
tumban nem említett jogforrásai is.

Ami az első, illetve a második kérdést illeti, a Nemzetközi Bíróság Statútumának ipso 
facto részes államai az ENSZ Alapokmányát megerősítő államok, ez idő szerint 192 
állam, amely majdnem a teljes nemzetközi közösséget jelenti. Mivel azonban a nem 
ENSZ-tagállamok is a Nemzetközi Bíróság elé vihetik vitás ügyeiket, az általuk alkal-
mazott jogforrások elismerése is szélesebb, mint az Alapokmányban és a Statútum-
ban részes államok köre. Mindemellett, ezeket a jogforrásokat a világ valamennyi álla-
ma alkalmazza nemzetközi kapcsolatainak építése során. Következésképpen általános 
elismertségük aligha vitatható. Azt pedig, hogy a nemzetközi jognak vannak a Statú-
tum 38. cikkében nem említett forrásai, már az előd, az Állandó Nemzetközi Bíróság9 
is elismerte, de természetesen így járt el a Nemzetközi Bíróság is. Az egyoldalú jog-
nyilatkozatot elfogadta például az Állandó Nemzetközi Bíróság a Kelet-Grönland szu-
verenitása feletti jogvitában,10 a Nemzetközi Bíróság pedig a Csendes-óceánon foly-
tatott francia nukleáris kísérletek ügyében.11

A két legfőbb jogforrás – a nemzetközi szerződés, illetve a nemzetközi szokásjog – 
kapcsán érdemes szemügyre vennünk „az önkötelező műveletek eljárási rendjét”, vagyis 
azt, hogy miként válik egy államra nézve valamely szerződési vagy szokásjogi szabály 
nemzetközi jogi kötelezettséggé. A kiindulópont „az önkötelező műveletek eljárási rend-
jével” kapcsolatban, hogy egykor a nemzetközi jogot kvázi szakrális jellegűnek tekintet-
ték, és innen eredeztették kötelező erejét is. A kvázi szakrális jelleg a nemzetközi szer-
ződéskötési eljárásban jelent meg. Az ókori Kelet államai által kötött szerződésekben az 
isteneket hívták tanúnak, és haragjukat kérték a megállapodás megszegőjére. A közép-
korban az uralkodók, továbbá országnagyok és egyházi vezetők esküje volt a szerződés-
kötés során tanúsított jóhiszeműség biztosítéka. A reneszánsz Itáliában a városállamok 
közötti szerződések a kereszténységet vagy az anyaszentegyházat hívták fel a felek jóhi-
szeműsége igazolására. A „mindenható Isten nevében” formula (Au nom de Dieu Tout-
Puissant; in the Name of Almighty God) egészen a XIX. század végéig szerepelt a nem-
zetközi szerződések szövegében. Ezzel kapcsolatban meg kell azonban jegyezni, mindez 
nem jelenti azt, hogy a megelőző korokban kizárólag szakrális garanciákat használtak a 
nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség megerősítésére. A materiális biztosíték 
alkalmazására jó példa, hogy a XV. század elején Luxemburgi Zsigmond kölcsönfelvé-
telért cserébe zálogba adott egyes szepességi városokat a lengyel királynak.

 9  A két bíróságnak azonos a Statútuma, így annak részeként megegyeznek a megnevezett jogforrásai is.
10  PCJI Series A/B (Az Állandó Nemzetközi Bíróság esetei) No. 53.
11  ICJ Reports (A Nemzetközi Bíróság esetei) 1974.
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A szekuláris írásbeli alkut szakrálissá emelő elemek és eljárások használatával pár-
huzamosan alakult ki a nemzetközi szerződéskötési folyamat világi rituáléja – Thomas 
M. Franck kifejezésével élve: szimbolikus érvényesítése (FRANCK 1990, 111–134) –, 
amely a pozitivizmus térhódításával annak helyébe is lépett. Az ünnepélyes formák 
és eljárások – így elsősorban az aláírás, a ratifikáció és csatlakozás – célja annak 
demonstrálása és reprezentációja, hogy valami új és jelentős kezdődött az államok 
életében, ahogyan az emberek életében is ezt fejezi ki a házasságkötés ceremóniája. 
A nemzetközi szerződés megkötésének fázisain, az elköteleződés állomásain történő 
végighaladás a folyamat végére a világi alkut reprezentatívvá, azaz kvázi szakrálissá 
teszi, s így annak megszegése a becsület elvesztését jelenti.

A szokásjog esetében az önkötelező elem az opinio iuris, amelynek meg kell lennie, 
és amelynek értelmében egy állam azért tanúsít valamilyen magatartást, mert jogi 
meggyőződése szerint ez a nemzetközi jogi kötelezettsége. A többi államnak pedig 
meg kell győződnie arról, hogy az opinio iuris valóban fennáll, és az adott állam nem 
más okból – például politikai gesztust gyakorolva – jár így el. Az érem másik oldala 
viszont az, hogy az adott államnak egyértelműen kifejezésre kell juttatnia: jogi meg-
győződése alapján cselekszik. A szokásjogi szabály kötelező jellegét egy állam úgy 
háríthatja el, ha kezdettől fogva, folyamatosan, minden felmerülő esetben tiltako-
zik annak fennállta ellen. A kikövetkeztetett egyetértés harti kritikájáról – amely az 
újonnan alakult államok kötelezése érdekében, az általános szokásjogi szabályok 
tekintetében megkonstruált „hallgatólagos” opinio iuris fikciós jellegére mutatott rá – 
korábban volt szó. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a nemzetközi jog 
szerkezetének a megzavarása nélkül legfeljebb olyan alternatív megoldás képzel-
hető el, hogy egy újonnan függetlenné vált állam egy-egy általános szokásjogi sza-
bály kapcsán különvéleményt jelenthetne be (SHAW 2008, 98).

A másodlagos szabályok másik nagy csoportját a változtatás szabályai alkotják, 
amelyek az elsődleges, kötelezettséget megállapító, az életviszonyokat regulázó sza-
bályok átalakításának rendjére vonatkoznak (SZIGETI–TAKÁCS 2004, 91). Ilyen másod-
lagos szabályokkal a nemzetközi jog is rendelkezik, így például a nemzetközi szerző-
dések változtatási szabályai a következők: a) A nemzetközi szerződések egy részét 
eleve meghatározott időre kötik, amelynek lejárta után új megállapodás kötésére nyí-
lik lehetőség. b) Más szerződések meghatározott idő eltelte után felmondhatók. c) A 
határozatlan időre kötött szerződések jelentős része kifejezetten lehetővé teszi a bár-
mikor történő egyoldalú felmondást. d) A többi határozatlan időre szóló szerződés is 
felmondható, ha bizonyítható, hogy a felek ezt hallgatólagosan lehetővé kívánták tenni, 
vagy ha a szerződés természetéből erre lehet következtetni. e) Egy nemzetközi szer-
ződés megszüntethető a megkötésekor fennálló körülmények alapvető megváltozása 
– amely a még teljesítendő kötelezettség mértékére vonatkozik – esetén, ha az nem 
a reá hivatkozó szerződő fél magatartásának eredménye. f) Súlyos szerződésszegés 
esetén pedig annak hatálya megszüntethető (VALKI 1989, 167–168).

A szokásjog tekintetében a változtatási szabály lényege egy új magatartáshoz kötődő 
opinio iuris megjelenése vagy pontosabban feltételezése. Egy vagy több állam, más álla-
mok egyetértése mellett, a szokásjogi szabállyal ellentétes magatartást tanúsít, valamely 
kivételre vagy új szabályra való hivatkozással. Ilyenkor jelét adhatja, hogy az új magatar-
tást a hozzá kapcsolódó opinio iuris miatt tanúsíthatja, de lehet, hogy a jogi meggyőző-
désre csak magából a viselkedésből lehet következtetni (SHAW 2008, 95–96).

Kardos Gábor � A nemzetközi jog Hart szerint
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A másodlagos szabályok harmadik nagy csoportját az ítélkezési szabályok képezik, 
amelyek a további viták kizárásával az elsődleges szabályok megsértésének megál-
lapítását és a büntetés kiszabását, illetve végrehajtását garantálják (SZIGETI–TAKÁCS 
2004, 91). Nos, a nemzetközi jog mögött, eltérően a belső jogtól, nem áll a végső jog-
alkalmazási döntés függetlenségét és pártatlanságát garantáló bírói szerv. Az álla-
mok jogvitáiban eljáró nemzetközi bírói szervek ugyan léteznek, de eljárásukhoz az 
érintett államok valamilyen formában adott előzetes beleegyezésére van szükség. 
Az esetek többségében az államok saját ügyeikben bírák. A nemzetközi jogban tehát 
főszabályként a – saját ügyében nyilvánvalóan nem pártatlan – sértett állam maga jár 
el a felelősnek tartott állammal szemben. Ezt önsegélynek hívják. Ha a vita bírói szerv 
elé kerül, akkor a döntés az esetek túlnyomó többségében a fennálló nemzetközi jogi 
helyzet alapján születik meg. Ha diplomáciai úton próbálják meg rendezni, például a 
felek közötti közvetlen tárgyalás vagy közvetítés révén, a nemzetközi jog szerepe más. 
Ezekben az esetekben a vitaalap a kiindulópont szerepét tölti be, illetve érveket szál-
lít a felek álláspontjának igazolására. A megoldásban csupán az egyik tényező, a gaz-
dasági, politikai, presztízs- és egyéb szempontok mellett. 

Az államok általában előnyben részesítik a konfliktusok diplomáciai rendezését a bírói 
megoldással szemben. Fontos tisztázni, hogy milyen okai vannak a nemzetközi jog alap-
ján döntő, független és pártatlan intézményekkel szembeni gyanakvásnak. Az alapvető 
ok az, hogy a döntés feletti kontroll átengedését az államok hatalmuk csökkenéseként 
értelmezik, ugyanis az ezen az úton objektívvá, befolyásolhatatlanná válik. A nemzetkö-
zi jog döntő szerepbe kerül, és a bírói eljárás a vitát kiszakítja a részes államok komplex 
viszonyrendszeréből. A döntés során egy bírói szerv nem értékelheti a két állam gazda-
sági kapcsolatainak jelentőségét, a közös szövetségi rendszeren belül a két államot ért 
külpolitikai befolyásolást, a két miniszterelnök közös pártcsaládhoz tartozásából eredő 
hatásokat és így tovább, csupán a nemzetközi jogi helyzetet. Az is fontos, hogy a nem-
zetközi konfliktusok diplomáciai rendezése mindig lehetőséget nyújt arra, hogy a kialku-
dott megoldást mindkét fél kormányzata győzelemként prezentálja a hazai közvélemény-
nek. Egy bíróság, még ha igyekszik is salamoni döntést hozni, akkor is, mindenképpen 
győztest és vesztest teremt, és ez belpolitikailag kockázatos lehet az államok számá-
ra. A konfliktusmegoldás – a tárgyalás mellett – másik fő diplomáciai formája, a közvetí-
tés esetében pedig az ilyen szerepet játszó nagyhatalom garanciákat adhat a rendezés 
stabilitásának megteremtésére, és szolgáltatásokat nyújthat a feleknek, amelyek kom-
penzálják az esetleges, a megegyezésből eredő veszteségeket. Ezeket egy bírói ítélet 
nem nyújthatja. Ugyanakkor a hidegháború befejeződése óta fellendülés tapasztalha-
tó a bírói vitarendezést illetően – jelenleg például hét latin-amerikai állam négy jogvitája 
vár eldöntésre –, amely nem annyira a rendezés feletti kontroll elveszítésétől való féle-
lem csökkenésével magyarázható, inkább a nemzetközi joguralom eszméje iránti elkö-
teleződés demonstrálásának szándékával függ össze.

Jól mutatja az államoknak a független bíráskodáshoz való ambivalens viszonyát az 
a mód, ahogyan a legfőbb nemzetközi bírói szervhez, a Nemzetközi Bírósághoz viszo-
nyulnak: Még ha hajlandók is alávetési nyilatkozatok útján előre elfogadni e bíróság 
joghatóságát – és a nemzetközi közösség nagyjából egyharmada járt el így –, a nyilat-
kozathoz fűzött fenntartásokkal erősen szűkítik azok egyébként is korlátozott jellegű 
tartalmát (ehhez lásd LAMM 2005, különösen 79–192). A joghatóságának elfogadása 
egyébként történhet ad hoc módon is, úgynevezett kompromisszum útján, egy szerző-
dési kikötéssel, amely a végrehajtásból eredő jogvita esetére lehetővé teszi a Nemzet-
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közi Bírósághoz fordulást, az említett alávetési nyilatkozattal, illetve (elméletileg) perbe-
bocsátkozás útján, amikor a beperelt állam egyszerűen elfogadja, hogy a beleegyezése 
nélkül perelték be. Ilyen eset azonban a gyakorlatban még sohasem fordult elő. 

ÖSSZEFOGLALÁS HELYETT

Megítélésem szerint Hart eredeti nézőpontból gondolta végig a nemzetközi jog alapvető 
elméleti kérdéseit, és helyesen ismerte fel, hogy a nemzetközi jog központosított szankció 
nélkül is kötelező érvényű, következésképp jog, csak éppen másképp. A szabályközpon-
tú jogelmélet ugyanakkor radikális megállapításaival kihívást is intézett a nemzetközi jog 
művelőihez. A kihívás lényege Hart azon állításában rejlik, mely szerint az általa másod-
lagosként azonosított szabályok hiányoznak a nemzetközi jogból, így az nem alkot jog-
rendszert, csupán a szabályok csoportjának tekinthető. Tanulmányomban amellett érvel-
tem, illetve azt kíséreltem meg illusztrálni, hogy a nemzetközi jognak vannak másodlagos 
szabályai, még ha azok alkalmazása sokkal több vitát vet is fel, mint a belső jogé, és még 
ha nem is átfogó jellegűek, ami leginkább az ítélkezési szabályokról mondható el.

Mindenesetre Hart belső jogról tett lényegi megállapítása a nemzetközi jogra is áll, 
ha az emberi magatartás helyett a fiktív cselekvőként felfogott állam „magatartására” 
vonatkoztatjuk. „A jog legjellemzőbb általános sajátossága, hogy léte mindig és min-
denütt azt jelenti: bizonyosfajta emberi magatartások többé már nem tetszőlegesek, 
hanem valamilyen értelemben kötelezőek” (HART 1995, 17).
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