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VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

Bódig Mátyás

Gerald Postema Hart-kritikája1

Régóta keresem Hart jogelméletének azt a kritikai feldolgozását, amely képes érvényre 
juttatni törekvéseinek jelentőségét és pozitív elemeit, hogy aztán ehhez képest mutas-
sa fel azokat a kérdéseket, amelyeknél Hart válaszai fogyatékosnak mutatkoznak, 
ahol okvetlenül szükség van a továbblépésre. Az általam ismert szerzők közül Gerald 
Postema közelítette meg a leginkább e kettős követelmény teljesítését. A Postema 
által kínált bírálati szempontokat javarészt magam is átveszem, mert ezek segítségé-
vel megjeleníthetőnek tartom azt a fontos összefüggést, hogy bár Hart központi jelen-
tőségű állításait többnyire el is vetem, mégis azt vallom, hogy a helyesnek tekinthető 
jogelméleti szemléletmód az ő munkásságából fejlődött ki.

Hart hibái nem abból származnak, hogy alapvetően rossz kérdéseket tenne fel, vagy 
alapvetően rosszul tenné fel a kérdéseit, hanem abból, hogy mivel új fogalmi keretbe 
illesztette a jogelméleti reflexiót, maga sem látta mindig tisztán törekvései távolabbi 
következményeit. Nem vette mindig észre álláspontja kevésbé nyilvánvaló buktatóit. 
Az utána jövőknek megvolt az a hatalmas előnyük, hogy már a távolabbi következmé-
nyek elemzésére koncentrálhattak – nem kötötte le erőiket magának a szemléletmód-
nak a megalapozása.

Ebben a dolgozatban Hart pozitivista metodológiájának egyik vonatkozásával sze-
retnék foglalkozni: a deskriptív jogelmélet koncepciójával. Korábban már érintettem 
az ezzel összefüggő kérdéseket (vö. BÓDIG 2000, különösen 13–30, 138–141), de úgy 
érzem, sok tekintetben nem tárgyaltam őket jelentőségükhöz méltóan.2 Nem a pozi-
tivizmus értelmével és lehetőségeivel foglalkozom, hanem csak azzal, ahogy Hart 
gondolkodott arról, mit jelent előállni egy korszerű pozitivista elmélettel. Bár közvet-
lenül sohasem fogalmazta meg ezen a módon, Hart pozitivizmusa a jogelmélet gya-
korlati filozófiaként való felfogásának elutasításán alapul. Éppen ez teszi számomra 
érdekessé egy olyan Hart-kritika következtetéseit, amely a jogelméletet gyakorlati 
filozófiaként akarja érvényre juttatni. Postema írásainak tekintetbe vételét emellett 
az is indokolja, hogy ha nem is körvonalaznak egy teljes jogelméletet, olyan elemzé-

 1  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2001 novemberében konferenciát rendezett Mérték és egyensúly: 
H. L. A. Hart jogfilozófiájának alapkérdései címmel. Az alábbi tanulmány az ott tartott előadásomhoz kapcso-
lódik, de nem azonos az ott elhangzott szöveggel; nemcsak terjedelmében, de bizonyos tematikai vonatko-
zásaiban is messze túlmegy azon, ami ott szóba kerülhetett. Inkább azt lehetne mondani, hogy ez az a tanul-
mány, amelynek a hátteréből megszületett a konferencia-előadás. Köszönet illeti Hegyi Szabolcsot és Győrfi 
Tamást, akik észrevételeikkel segítették a szöveg végleges formájának kidolgozását. A tanulmány eredeti 
változatát évekkel korábban már publikáltam (BÓDIG 2003). Az itt publikálásra kerülő szöveg az eredeti válto-
zat stilisztikai átfésülésével készült. A lábjegyzetekben néhol utalást tettem későbbi műveimre, amelyekben 
továbbfejlesztettem az itt kifejtett jogelméleti nézeteimet. A tanulmányt a szám kompozicionális egyensúlyá-
nak megőrzése és az áttekinthetőség érdekében két részletben közöljük: a VI. fejezet a következő lapszám-
ban jelenik meg. (A szerkesztő megjegyzése.)

2  Később igyekeztem újrafogalmazni a deskriptív jogelmélettel kapcsolatos álláspontomat. Lásd BÓDIG 2004, 
6. és 32. fejezet.
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seket tartalmaznak – különösen a jogelmélet módszertani kérdéseit illetően –, ame-
lyeket rendkívül jelentősnek tartok. Postema gondolatai érdemesek arra, hogy ismer-
tebbé váljanak a hazai jogelméletben.

Amikor Hart módszertani álláspontjának kortárs alternatíváiról gondolkodunk, min-
denekelőtt a Lon L. Fuller és John Finnis műveiben megjelenő természetjogi elmé-
letek vagy Ronald Dworkin jogelmélete jutnak az eszünkbe, tehát olyan koncepciók, 
amelyek a harti elméletet a pozitivizmussal együtt vetik el. Fontos leszögezni, hogy 
Postema kritikája nem ilyen. Az ő álláspontja szerint Harttal nem az a gond, hogy pozi-
tivista volt, hanem az, hogy egy rossz fajta pozitivizmus mellett állt ki. Ez implicit kritiká-
ja annak a dworkini nézetnek, hogy ha a pozitivizmust általában akarjuk bírálni, akkor 
Hart megteszi majd konkrét célpontnak (vö. DWORKIN 1996, 27). Ha Hartot sikeresen 
bíráljuk, más pozitivisták alól is kirántjuk a talajt. Ez arra utal, hogy Postema Hart-kriti-
kája némely tekintetben vonatkoztatható Dworkinra is. Ebből arra következtethetünk, 
hogy Dworkin nem mindig találta el, hol vannak a gyenge pontok Hart metodológiájá-
ban. Bár Hart-elemzései sok vonatkozásban fontosak, mégis kiigazításra szorulnak. 
Egy másik elemzés keretében Postema talán ahhoz is hozzásegíthetne bennünket, 
hogy a kiigazítások némelyikét elvégezzük.

Jelenlegi problémánk szempontjából Hart jogelméleti módszertana azon áll vagy 
bukik, hogy a konceptuális jogelmélet megmaradhat-e egy bizonyos értelemben vett 
erkölcsi semlegesség álláspontján. A válaszhoz fontos lesz majd annak tisztázása, 
milyen fajta erkölcsi semlegességről van szó, mert itt több koncepcionális lehetőség is 
kínálkozik, és ezek összekeverése szükségszerűen kelt fogalmi zavart. (Az erkölcsi sem-
legesség releváns értelmének tisztázására az V. fejezet 4. szakasza hivatott.) Ugyan-
csak fontos lesz majd, hogy szóljunk Jeremy Bentham jogelméletéről, illetve a pozitiviz-
mus benthami változatáról, mert Postema kritikájának bázisát sok tekintetben egy átfogó 
Bentham-elemzés képezi (IV. fejezet). Erre már csak azért is fontos kitérni, mert Hart 
néhol Benthamet jelölte meg saját „módszertani” pozitivizmusának egyik forrásaként.

Bár a szöveg elég terjedelmes, mégsem vállalkozom Postema Hart-kritikájának tel-
jes feldolgozására. A vonatkozó kritikának ugyanis alapvetően két oldala van. Bár a 
kettő között jócskán vannak átfedések, mégis világosan megkülönböztethetőek. Az 
egyik oldalon a jogelmélet természetéről és kérdésfeltevésének jelentőségéről van 
szó, míg a másikon arról, hogyan lehet számot adni a jog sajátos normativitásáról, 
illetve azokról a résztvevői attitűdökről, amelyeknek a jogi gyakorlatok a jellegzetes-
ségeiket köszönhetik. Az előbbi kérdés uralja a Jurisprudence as Practical Philosophy 
című tanulmányt (POSTEMA 1998), míg a második kérdés a The Normativity of Law-ban 
kifejtett tételes Hart-kritikát határozza meg (POSTEMA 1987b). Ebben az elemzésben 
a két oldal közül az elsőre koncentrálok, a másodikra csak helyenként térek ki.3 Az 
utóbbit sem mellőzhetem minden vonatkozásban, mert a két kritika tematikája néhol 
erősen összefonódik. Van, ahol a módszertani tárgyú kritika a normativitáselméleti 
megfontolások módszertani következményeként jelenik meg. (Ez különösen a VI. 
fejezet 2. szakaszában lesz majd érzékelhető.)

A módszertani tárgyú kritika előtérbe állításának alapvetően két oka van. Az egyik az, 
hogy a másik oldal, a normativitáselméleti kérdés tematikájának feldolgozása jóvátehe-
tetlenül hiányos lenne Postema erkölcsfilozófiai, illetve tágabb értelemben vett gyakor-
lati filozófiai műveinek elemző áttekintése nélkül, amire terjedelmi megfontolásokból itt 

 3  A normativitásproblémát illető elemzésként lásd BÓDIG 2004, 4. fejezet; 2008a; 2008b.

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   116Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   116 2011.07.14.   12:25:192011.07.14.   12:25:19



117

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

nem vállalkozhatok. A másik ok az, hogy a jogelmélet teoretikus feladatainak kérdése 
a saját jogelméleti tematikám központi eleme, következésképpen sokat várok Postema 
álláspontjának elemző feldolgozásától a saját teoretikus kezdeményezéseim tekinteté-
ben. A vonatkozó kérdések tárgyalásának ezért is biztosítok elég tág terjedelmet.

I. H. L. A. HART ÖRÖKSÉGE

Mivel nem akarok abban a színben feltűnni, hogy általános támadást indítok Hart ellen, 
fontosnak tartom nyilvánvalóvá tenni, mennyiben kötődik a megközelítésem az angol 
jogfilozófushoz, és mit szeretnék megőrizni a jogelméletéből itt is és másutt is. Először 
is, Hart jogelméletének maradandó eredménye az, hogy a jogot társadalmi gyakorlat-
ként fogta fel. A jogra tehát alapvetően nem normák rendszereként tekintett. Emiatt a 
jog elméletét nem is kellett a normákra vonatkozó ontológiai megfontolásokkal meg-
alapoznia, mint ahogyan például Kelsen próbálta. Így a jog fogalmi megvilágításához 
nem volt szüksége ontológiai reflexióra, s távol tudta magát tartani bizonyos proble-
matikus metafizikai elkötelezettségektől, bár nem éppen mindegyiktől.4 Ezért mond-
hatjuk, hogy bár csak áttételesen kötődött a filozófia nyelvi fordulatához, mégis vele 
kezdődik a posztmetafizikai jogelmélet (vö. BÓDIG 2000, 7–11).

Legalább ilyen fontosnak tartom, hogy Hart távol maradt az olyanfajta társadalomel-
méleti reflexiótól is, amely a jog működését rendszerfogalmakkal ragadja meg. A rend-
szernézőpontú megközelítés ugyanis, ahogy arra Habermas is igyekezett rámutatni 
(HABERMAS 1996, 47–56), könnyen képtelenné válik a normativitás elméleti megraga-
dására. A társadalmi gyakorlat Hart elméletében nem társadalmi alrendszer. A társa-
dalmi gyakorlat fogalma nála egy másik reflexiós szinten rajzolódik ki. Az, hogy Hart 
a jogi szabályokat a társadalmi gyakorlatok háttere előtt jeleníti meg, arra utal, hogy a 
jog elemeit a cselekvők gyakorlati orientációinak összefüggésében kell ábrázolnunk. 
A jog nála azon a lehetőségen alapul, hogy az emberek, ha nem is cselekednek min-
dig explicit indokok alapján, mindig képesek a cselekvéseiket indokok alapján kommu-
nikálni, és igazolási feltételekkel szembesíteni. Ez teszi lehetővé az olyan társadalmi 
gyakorlatokat, amelyek értelmes lényeknek próbálnak cselekvési indokokat szolgál-
tatni. Mármost a jog éppen egy ilyen gyakorlat. A kiindulópontot ez képezi, nem pedig 
egy normaelmélet vagy egy rendszerfogalmakkal operáló társadalomelmélet.

Erről a kiindulópontról Hart minden korábbinál pontosabban és életszerűbben – bár 
nem éppen kifogástalanul – volt képes megjeleníteni a jog sajátos normativitását. Minde-
nekelőtt azt a vonatkozást, hogy a jog nem akármilyen gyakorlati indokokat akar szolgál-
tatni, hanem autoritatív indokokat. Ezek az összefüggések uralják a jogi kötelezettségek 
természetéről szóló elemzéseit. Ugyanakkor Hart jó okkal gondolta, hogy elméletének ez 
a vonása nem domborodott ki kellőképpen A jog fogalmában (HART 1995a), ezért később 
egy ideig jogi szabályok helyett inkább „autoritatív jogi indokokról” beszélt (lásd például 
HART 1990). Annak a kritikának, amelyet Postema segítségével szeretnék megalapozni, 
az egyik fő törekvése éppen az, hogy a jog autoritásának magyarázatát illetően végigvi-
gye azt, amit Hart elkezdett, de nem fejezett be. Végső soron engem is főleg autoritásel-
méleti megfontolások vezetnek Hart deskriptív metodológiájának kritikájában.

Külön szeretném kiemelni ebben a vonatkozásban Hart elméletének azt a mara-
dandó eredményét, hogy új módon tudta megragadni azt az összefüggést, hogy a jog 

 4  A jogelméleti és az ontológiai reflexió közötti viszonyra vonatkozó álláspontom kifejtéseként lásd BÓDIG 2004, 
31. fejezet.
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csak akkor létezhet, ha „szabályozási területén” képes a cselekvők legalább egy részé-
nek gyakorlati orientációit meghatározni. Ez a gondolat fejeződik ki a szabályok bel-
ső aspektusának felmutatásában (lásd mindenekelőtt HART 1995a). Ez azért komoly 
eredmény, mert korábban a jogkövetés motívumai nem a gyakorlati indokok összefüg-
gésében jelentek meg (például a skandináv jogi realistáknál), és így elemzésük (kom-
munikálható) indokok feltárása helyett könnyen fulladt módszertanilag rendezetlen 
státusú pszichológiai fejtegetésekbe.5 Ugyanitt érdemes megemlíteni, hogy Hart jelen-
tősen pontosította azt a régi nézetet, hogy a jog a bírók, illetve a hivatalos személyek 
tevékenységében ölt testet. Mivel elmélete képes volt rámutatni a gyakorlati orientáci-
ók fontosságára, nem kellett nyersen azt mondania, hogy „a jog az, amit a bírók tesz-
nek”. Képes volt megragadni azt az összefüggést, hogy a jog létezése függ bizonyos 
személyek gyakorlati indokaitól, de eközben nem veszítette szem elől a jog intézmé-
nyes dimenzióit sem (vö. RAZ 1994, 203–204). A jogelmélet sok fontos szerzője ebben 
a tekintetben ma is az ő nyomdokain jár.

Mindezekkel az eredményekkel Hart megnyitotta az utat a gyakorlati indokok jog-
filozófiai szempontú elméletének megalkotása, azon belül pedig a jogi autoritás radi-
kálisan új tematizálása előtt. Ezt az elméletet már nem ő alkotta meg, hanem Joseph 
Raz (RAZ 1990), de azt gondolom, ebben a tematikus keretben érvényesül majd a leg-
tovább a Harttól eredő teoretikus ösztönzés. Éppen emiatt Hart jogelméleti recepció-
jának az adhat majd új lendületet Magyarországon, ha érezhetővé válik végre Joseph 
Raz műveinek hatása.

Ugyancsak maradandó elem, hogy Hart a jogot politikai intézményként fogta fel, 
amely közösségek nyilvános életébe ágyazódik. A másodlagos szabályok szük-
ségességének vagy a természetjog minimális tartalmának elemzésekor a jogot 
politikai szükségletek kontextusában ragadta meg: az általa ábrázolt jog létrejöt-
te egyszersmind új típusú politikai intézmények létrejötte is (RAZ 1994, 204), ame-
lyek segítséget nyújtanak bizonyos alapvető célok megvalósításához: véget vetnek 
például a nyilvános autoritások eredetével, tartalmával és terjedelmével kapcso-
latos bizonytalanságnak. A harti elméletnek ez a vonása sokáig szinte észrevét-
len maradt Magyarországon, pedig ezzel majdnem ugyanolyan mély hatást gyako-
rolt a jogelméletre, mint a cselekvők gyakorlati orientációinak előtérbe állításával. 
Raz erre tekintettel képviseli azt az álláspontot, hogy a jogot úgy ragadhatjuk meg 
fogalmilag, ha alapvető politikai intézményként elemezzük (RAZ 1994, 204). De akár 
még Dworkin elmélete is összefüggésbe hozható ezzel a motívummal.6 Az ameri-
kai jogfilozófusnál bizonyos értelemben egy olyan koncepció rajzolódik ki, amely 
Harton következetesen a politikai filozófiai tartalmakat kéri számon. Nyilvánvaló, 
hogy Hart fontos szerepet játszik annak a felfogásnak a térhódításában, amely a 
politikai intézményeket nem hatalmi, hanem autoritatív intézményekként közelíti 
meg (lásd például RAZ 1986, 3–6).7

 5  „A szabályok belső szemléletét gyakran fogják fel tévesen… merőben az »érzések« kérdésének” (HART 1995a, 
73). A kritika tárgyát az ilyesféle nézetek jelentik: „A »legyen« nem a tudatosság visszavezethetetlen tartal-
ma, hanem egy összetett lélektani helyzet kifejeződése… a jogszabályok bizonyos körülmények esetén a tet-
tek eszméi s a felszólító szavak (a parancsok és a tilalmak) közötti lélektani kapcsolat teremtőiként hathatnak” 
(OLIVECRONA 1981, 347). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Olivecrona a harmincas években artikulálódott 
álláspontjából később, könyvének második kiadásában a beszédaktusok elemzésének segítségével sok pszi-
chologizáló mozzanatot kiszűrt. Lásd OLIVECRONA 1971, 121–132.

 6  „A jog (értelmező gyakorlatként felfogva) mélyen és teljes egészében politikai” (DWORKIN 1982, 147).
 7 Ezt a szempontot más összefüggésben magam is igyekeztem érvényesíteni. Lásd BÓDIG 2002, 9–13.
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II. POSTEMA ÉS HART

1.

Postema kezdetben nem viszonyult kritikusan Hart jogelméletéhez. Sőt az 1982-es 
Coordination and Convention at the Foundations of Law című írása (POSTEMA 1982), 
amely a jogelméletben ismert szerzővé tette, néhol kifejezetten apologetikus jellegű. 
Postema itt voltaképpen csak azt tartotta szükségesnek, hogy tisztázza a harti elmélet 
néhány homályos pontját. Nem gondolta, hogy szükség lenne Hart alapvető kiigazítá-
sára. Ebben az értelemben kérdezett rá az elismerési szabály gyakorlati autoritásának 
problémájára. Ez a kérdés később is meghatározó eleme maradt Postema jogelmé-
leti problematikájának (POSTEMA 1987b, 81). Hogyan képes a jogelmélet megbirkózni 
tárgyával, ha egyszerre kell érvényre juttatnia két, látszólag ellentétes „igazságot”? 
Az egyik „igazság” az, hogy a jog a gyakorlati érvelés formája, amelynek sajátos nor-
matív karaktere van (normativitástézis). A másik „igazság” az, hogy a jog társadalmi 
tény, vagyis társadalmi intézményként való létezése ténykérdés (társadalmiságtézis) 
(POSTEMA 1982, 165). Postema azt állította, Hart elmélete az utóbbi idők egyik legígé-
retesebb kísérlete arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a két tézis között (POSTEMA 
1982, 166). Az „egyensúly” elérésének kulcsa pedig az elismerési szabály, amely a 
jog létezésének kérdését intézményes tényekre referáló állításokhoz kapcsolja, miköz-
ben a jog sajátos normativitásának forrásaként is funkcionál.

Postema közvetlen célja az elismerési szabály olyan tisztázása volt, amely expli-
citté teszi a normativitástézis és a társadalmiságtézis összehangolásának elméleti-
leg megfelelő módját. Ehhez azt a megoldást választotta, hogy a hivatalos személyek 
elismerési szabály iránti elkötelezettségét – amit Hart a jog létezésének feltételeként 
jellemzett – egyfajta konvencióként ragadta meg. A konvenció fogalmának filozófiai 
elemzése révén pedig az egész problémát visszavonatkoztatta a társadalmi együttmű-
ködés koordinációs problémáira.8 Saját megoldását a „konvenció koordinációs modell-
jének” nevezte el (POSTEMA 1982, 201). Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az elis-
merési szabály jogelméleti problémáját cselekvéselméleti kérdéssé változtatta, és a 
stratégiai interakció modellje segítségével vette elemzés alá (POSTEMA 1982, 172–179). 
Ebben az összefüggésben vizsgálta, hogy sokak egymáshoz viszonyított cselekvése 
hogyan állhat össze intézményes gyakorlattá. „Ennek a tanulmánynak – írja Postema – 
az a központi tézise, hogy a bírói gyakorlat normatív jelentőségét csak annak a straté-
giai interakciós formának a háttere előtt lehet megérteni, amely saját alapjait tekintve 
jellemző a jogra” (POSTEMA 1982, 198).9

Ennek megfelelően a normativitás és társadalmiság téziseinek összehangolására 
tett kísérlete a következőképpen összegezhető (POSTEMA 1982, 203): A jog társadalmi 
tények összefüggéseként jelenik meg (társadalmiságtézis), ám ezek a tények intézmé-
nyek tevékenységéhez kapcsolódnak, így például arra vonatkoznak, mit döntött koráb-

 8  Itt válik láthatóvá, hogyan feltételezik Postema jogelméleti megfontolásai más műveinek nem jogelméleti érve-
it. A Postema által követett elméleti stratégia tisztázásának többek között ki kell térnie a következő problé-
mák tárgyalására: a) Hogyan alakulhat ki egy közösségben a deliberáció közös kerete a koordinációs problé-
mák kezelésére? (ehhez lásd POSTEMA 1995a, 35–64); b) Hogyan néznek ki a gyakorlati igazolás feltételei egy 
közösségben? (ehhez lásd POSTEMA 2000); c) Hogyan állnak kapcsolatban az erkölcsi gyakorlatok a kölcsö-
nös elismerés iránti igénnyel (ehhez lásd POSTEMA 1995b, 43–80).

 9  Lehetne vitatkozni arról, hogy a stratégiai cselekvés modellje megfelelő elméleti keretet kínál-e itt, de ennek 
a jelenlegi érvelés összefüggésében nincs jelentősége. Ráadásul Postema cselekvéselméleti elképzelései 
korántsem kötődnek a stratégiai cselekvés valamilyen egyszerű modelljéhez. (Vö. POSTEMA 1995a, 41–54.)
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ban egy bíróság vagy a törvényhozás. A jogi társadalmi tények így a stratégiai interak-
ció komplex társadalmi hálózatába ágyazódnak be, például azáltal, hogy a hivatalos 
személyek cselekvése mások stratégiai döntéseit befolyásoló elvárásokat alapoz meg. 
Ez a beágyazódás a joggal kapcsolatos intézményes tényeket sajátos cselekvési indo-
kokká alakítja: az intézményes tények kötelezettségeket generálnak, ezáltal pedig a 
jog létrehozza a nyilvános gyakorlati érvelés keretét (normativitástézis).

A következtetési lánc neuralgikus pontját Postema következő állítása képezi: a cse-
lekvésekhez kapcsolódó elvárások bizonyos helyzetekben kötelezettségeket kelet-
keztetnek. Ily módon, ha mások cselekvéseimmel kapcsolatban elvárásokat táplálnak, 
akkor bizonyos feltételek között felelős leszek ezeknek az elvárásoknak a teljesülésé-
ért. Ez az érv hivatott arra, hogy egyes cselekvésekkel kapcsolatos tényeket norma-
tív tartalmú cselekvési indokokká transzformáljon. Ám mint azt az iménti megfogalma-
zás is sugallta, az elvárások nem generálnak mindig kötelezettséget. Olyan emberek 
velem kapcsolatos elvárásaiért, akikhez semmi közöm, nem tartozom felelősséggel. 
Mint ahogy nem tartozom felelősséggel a teljesen megalapozatlan elvárásokért sem. 
Postema álláspontjának tehát ki kell terjednie annak tisztázására, hogy a cselekvés-
re vonatkozó tények milyen feltételek között alapoznak meg kötelezettségeket gene-
ráló elvárásokat. Ezen a ponton tehát be kell iktatnia egy erkölcs- és politikai filozófiai 
jellegű elemzést a fogalmi kapcsolatról, amely az emberek kölcsönös elvárásai és az 
egymással szembeni kötelezettségeik között keletkezhetnek. Az elemzés eredménye 
Postemánál a következő: A jelzett értelemben akkor keletkeznek kötelezettségek, ha 
a kontextus, amelyben az elvárások megjelennek, közeli analógiát mutat a kölcsönös 
előnyökre irányuló kooperatív vállalkozásokkal (POSTEMA 1982, 180). Azok az embe-
rek, akiket valamilyen, előnyökkel kecsegtető közös vállalkozás kapcsol össze, köte-
lesek tekintettel lenni mások cselekvésük által generált elvárásaira.10

2.

Postema megoldása első pillantásra remekül illeszkedik Hart elméletéhez. Az elisme-
rési szabályhoz kapcsolódó kötelezettségek eredetének magyarázatánál ugyanis jól 
láthatóan a „fair play” érvet veszi alapul, amelyet maga Hart dolgozott ki kevés politikai 
filozófiai írásainak egyikében (HART 1967).11 Ám ha közelebbről is szemügyre vesszük, 
éppen ez az összefüggés mutatja, hogy Postema sok vonatkozásban alapvetően félre-
értette Hart törekvéseit. Az angol jogfilozófus egyik fő törekvése ugyanis éppen az volt, 
hogy érveivel ne lépjen egy ilyesféle elmélet megalkotásának útjára. Hart nem akart 
olyan elméletet alkotni, amely a cselekvéselméleti megfontolások (gyakorlati indokok) 
és a jogelméleti érvek között a politikai filozófiai reflexió útján teremt kapcsolatot. Már-
pedig Postema a saját szövegében pontosan ezt tette. Nem vette észre, hogy – noha 
kifejezetten támogatást igyekezett nyújtani Hartnak Dworkinnal szemben – elemzése 
a lényeget illetően éppenséggel Dworkint erősítette. Dworkin érvelt azzal Hart ellen, 

10  Itt kell megjegyeznem, hogy Postema ezen a ponton egy többek által hevesen vitatott álláspontot foglal el. 
Sok szerző – így például J. Raz, M. B. E. Smith, A. Woozley, R. Sartorius, Leslie Green – nem hisz abban, 
hogy a jog gyakorlati autoritásának általános érvényű morális megalapozása sikerrel járhat. Ehhez lásd 
például RAZ 1994, 341–342.

11  Ezt a kapcsolatot Postema is konstatálja (vö. POSTEMA 1982, 182). Itt nem térek ki a „fair play” érv mélyebb 
összefüggéseire. Hasznos elemzésként lásd GYŐRFI 2002, 73–75.
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hogy a jog alapjainak megvilágítása nem nélkülözheti egy normatív tartalmú, politikai 
filozófiai természetű érvelés beiktatását. Amikor Postema amellett érvelt, hogy a jog 
bizonyos koordinációs problémák kezelésére hivatott a társadalomban, állításai egy 
Dworkin által középpontba állított tételt implikáltak: a jogi intézmények gyakorlati auto-
ritásának tisztázása megköveteli a jog értelmének feltárását. Egy olyan elmélet azon-
ban, amelyben meghatározó szerepet játszik a jog „poénjára” vonatkozó, gyakorlati 
filozófiai természetű reflexió, értelemszerűen nem ragaszkodhat egy deskriptív meto-
dológiához. Márpedig Hart következetesen ragaszkodott egy ilyen metodológiához.

Hart egyáltalán nem véletlenül maradt adós az elismerési szabály gyakorlati auto-
ritásának pontosabb kifejtésével.12 Ez a kérdés bizonyos értelemben a jogelméleti és 
a politikai filozófiai, illetve erkölcsfilozófiai reflexió határát jelölte ki nála. Hart ugyan-
is azt állította, hogy a jog létezése szempontjából elengedhetetlenül fontos az elisme-
réssel szembeni elfogadó viszonyulás, legalább a hivatalos személyek részéről, ám 
az elfogadás motívumainak tárgyalását visszautasította.13

Ebből adódik, hogy amikor Postema tisztázta a harti állásponttal kapcsolatos téve-
dését, akkor azok az érvei, amelyeket a harti elmélet kiegészítésére alkotott meg, egy 
erőteljes Hart-kritika alapjaivá váltak. Erre jó példa az az állítása, hogy a jogalkalma-
zók és a laikus jogalanyok jogra vonatkozó megértésének interdependensnek kell 
lennie (lásd POSTEMA 1982, 189–193). A Coordination and Convention még azt állí-
totta, hogy ez a tétel összhangban van Hart elméletével (POSTEMA 1982, 191), később 
azonban – mint látni fogjuk – éppenséggel ez alapozta meg a döntő érvet Hart jogi 
kötelezettségekkel kapcsolatos felfogása ellen (POSTEMA 1987b, 88–93).14 De rámu-
tathatunk akár arra is, hogy a „konvenció koordinációs modellje”, későbbi, újragon-
dolt változatában – „konstruktív konvencionalizmusként” újrakeresztelve – ugyan-
csak rivális elméleti megközelítésként jelent meg Harttal szemben (POSTEMA 1987b, 
96–104). Feltűnő, hogy Postema The Normativity of Law című tanulmánya főbb ele-
meiben a Coordination and Convention érveinek alapján áll, ám Harttal kapcsolatos 
utalásai, mondhatni, ellenkező előjelet kapnak.

Harttal kapcsolatos kezdeti félreértései azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy 
az a Hart-kritika, amely szükséges Postema alapvető tételeinek megalapozásához, 
nem vonatkozhat kizárólag arra a problémára, hogy miből ered bizonyos szabályok 
gyakorlati autoritása. Ennek a kritikának különös figyelmet kell fordítania a jogelméleti 
módszertan kérdéseire. Különösen arra a problémára, hogy a jog alapfogalmait tisztá-
zó erőfeszítések vajon egy deskriptív vállalkozás tárgykörébe tartoznak, vagy inkább 
egy gyakorlati filozófiai irányultságú reflexióba kell őket ágyazni. Ez a dilemma ugyan-
is, ha eleinte észrevétlenül is, már a Coordination and Convention lapjain elválasztot-
ta Postemát Harttól. Postema aztán a kilencvenes években ki is fejtette az érveinek 
megalapozásához szükséges, módszertani szempontú Hart-kritikát. Ez lesz az, ami-
re a jelenlegi elemzésben koncentrálunk.

12  Erre az összefüggésre egyébként Rolf Sartorius kifejezetten figyelmeztette is Postemát (lásd SARTORIUS 
1999).

13  Egészen pontosan Hart a következőt állította: Amikor rákérdezünk az elismerési szabály gyakorlati autoritá-
sára, aspektust váltunk, és a „belső állítások” problematikájáról „átállunk” a „külső állítások” problematikájára, 
azaz egy másik (ti. nem jogelméleti) kérdezést alapozunk meg. (Lásd HART 1995a, 129–131.)

14 Lásd alább az V.2. szakaszt.
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III. HART JOGELMÉLETI MÓDSZERTANA

1.

Mielőtt megvizsgálnánk Postema kritikáját, mindenképpen beszélnünk kell arról, miért 
is tartott ki Hart egy deskriptív metodológia mellett, és hogy pontosan milyen követ-
kezményei is voltak az álláspontjának. Módszertani vonatkozásban Hart saját pozi-
tivizmusának két, egyébként szorosan összefüggő vonatkozását, illetve motívumát 
hangsúlyozta. Az egyik az, hogy analitikai jellegű jogelméletről van szó, amely döntő 
fontosságúnak tartja a jogi fogalmak tisztán analitikai vizsgálatát (HART 1983b, 57). A 
másik motívum, hogy Hart pozitivizmusa deskriptív jellegű, azaz erkölcsileg semleges, 
és nem kíván igazolni semmit (HART 1995b, 275). Hart úgy gondolta, hogy egy ilyenfaj-
ta jogelmélet nem pusztán a pozitivizmus egyik változata vagy hagyománya, hanem 
hogy maga a pozitivista hagyomány. „Egy ilyenfajta jogelmélet iránti igény a pozitiviz-
mus fontos öröksége” (HART 1987, 37).

Úgy látom, Hartnál alapvetően két megfontolás áll a deskriptív metodológia iránti elkö-
telezettség mögött. Az egyik az, hogy minden normatív tartalmú és igazolási célú érvelés 
olyan fogalmakkal operál, amelyek tisztázását csakis egy deskriptív (analitikai) elmélet 
teheti lehetővé. A jogi tárgyú érvelések alapjainál bizonyos ismerettárgyak természetét 
érintő kérdések állnak, amelyek „nem az erkölcsi vagy a politikai igazolásra vonatkoz-
nak, hanem a jogi jelenségek struktúrájára, konstitúciójára és kölcsönös összefüggésé-
re” (HART 1987, 37). Olyan kérdésekre kell gondolnunk, mint hogy „mi a szabály?”; „mi 
különbözteti meg a szabályokat a puszta szokásoktól?”; „mit jelent az, hogy a szabályok 
rendszert alkotnak?” (HART 1987, 38). Az ilyen deskriptív alapkérdésekre vonatkozó meg-
értés minden hasznavehető erkölcsi bírálat előfeltétele (HART 1995b, 275).

A másik megfontolás az, hogy az igazolási célú jogi érvelések nem elég széles értel-
műek ahhoz, hogy a jog sajátos intézményeinek minden előfordulását megragadják. 
Ez annyiban kétségkívül igaz, hogy nem képzelhető el olyan komplex igazolás, amely 
egyszerre alapozza meg egy demokratikus politikai közösség és egy náci rezsim alkot-
mányos intézményeit. Így talán analitikai úton kell azonosítanunk a jog sajátos intézmé-
nyeit, elvégre a jogelmélet tárgya „egy olyan intézmény, amelynek különböző társadal-
makhoz és korszakokhoz kapcsolódó megnyilvánulásai sok közös formai, strukturális 
és tartalmi vonást mutatnak fel” (HART 1987, 36). Ugyanakkor, a későbbiekre is tekintet-
tel, látnunk kell, hogy ez a megfontolás azon a nem egykönnyen megalapozható meg-
győződésen alapul, hogy szükségünk lehet olyan jogelméletre, „amelynek van bizonyos 
univerzalitásigénye” (HART 1987, 38 – kiemelés B. M.). A jognak tehát van „általános 
természete”, és a jogelmélet egyik alapvető feladata ennek a természetnek a feltárása 
(HART 1995b, 275). Bár elemzésemben mindkét megfontolás fontos szerepet játszik, 
inkább az elsővel foglalkozom majd, mint a másodikkal. (Az első megfontolás vonatko-
zásában Hart és Postema álláspontjának szembeállítása főleg az V.4. és a VI.1. sza-
kaszban található, míg a második megfontolást illetően a IV.5. szakaszban.)

Minderre tekintettel Hart egy olyan jogelmélet megalkotását tűzte ki célul, amely, 
sajátos módszertani ideáljának megfelelően, nem igazolja az általa megjelenített for-
mákat és szerkezeteket: csak megérteni akarja őket. Mint az közismert, A jog fogalmá-
hoz csatolt posztumusz Utószó szövegében, amely egyébként Hart módszertani állás-
pontjának legvilágosabb kifejtése, ezek az érvek Dworkinnal szemben fogalmazódnak 
meg. Közvetlen tárgyuk tehát egy Dworkinnak tulajdonított nézet cáfolata, mely szerint 
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egy jogi állítás értelmének meghatározása a leíró elméletekben is előfeltételezi értékelő 
kérdések megválaszolását (HART 1995b, 280). Hart ragaszkodott a leíró és az értékelő 
jogelméletek problematikája közötti elvi különbség fenntartásához, s ennek megfelelő-
en tagadta, hogy valódi ellentét állhat fenn az ő koncepciója és „egy értékelő jellegű és 
igazoló célokat szem előtt tartó jogbölcselet között” (HART 1995b, 277).

2.

A harti koncepció neuralgikus pontjai akkor válnak láthatóvá, ha kifejezetten rákérde-
zünk arra, vajon valóban pusztán leíró elemekből van-e felépítve.

Az első ilyen neuralgikus pont Hartnak abban az állításában érhető tetten, hogy 
a jog olyan társadalmi intézmény, amelynek szempontjából az emberek elfogadó 
viszonyulása konstitutív jellegű. Ezért is kell a jog normativitásának magyarázatát az 
úgynevezett „belső aspektus” feltárására alapítani (lásd például HART 1995a, 73). A 
normativitás magyarázatához szükséges az elismerésnek nevezett sajátos norma-
tív viszony feltételezése. Az elismerés egyéneknek azt a hajlandóságát jelenti, hogy 
bizonyos magatartásmintákat a magatartások értékelésének mércéjeként fogadnak 
el (HART 1995b, 292–293). Itt a kérdés csak az, hogyan őrizheti meg deskriptív jelle-
gét egy olyan jogelmélet, amely fontos jelenségeket csak bizonyos nézőpontú érté-
kelésekről számot adva képes magyarázni.

A második neuralgikus pont az, hogy Hart a jogot összetett társadalmi és politikai 
intézménynek tekintette (HART 1995b, 275). Ám ha ez így van, akkor a jog megérté-
se előfeltételezi a „politikai” fogalmának tisztázását. Ezzel kapcsolatban óhatatlanul 
felmerül a kérdés, hogyan lehet a tisztázást pusztán deskriptív elemekből felépíte-
ni, ha a „politikai” fogalmának tisztázásával foglalkozó politikai filozófia a gyakorla-
ti filozófia területéhez tartozik.

A harmadik neuralgikus pont annak elismerésében rejlik, hogy minden fogalmi 
elemzés döntéseket előfeltételez abban a kérdésben, melyik fogalomra vagy fogal-
mi sajátosságra összpontosítsuk inkább az elemzést (HART 1987, 39). Az ilyen dön-
tések olyan vitatható fontossági kritériumokon alapulnak, amelyeket természetsze-
rűleg nem alapozhat meg a „puszta” leírás.

Hart nyilván sohasem válhatott volna a XX. századi jogelmélet kiemelkedő alakjá-
vá, ha ilyen kézenfekvő nehézségekre nem kínálna, vagy legalább ne sugallna megol-
dást. Az elsőként említett problémára Hart válasza az, hogy „a leírás attól még leírás, 
hogy a leírt dolog értékelés” (HART 1995b, 280). A leíró jogelméletnek ugyanis képes-
nek kell lennie arra, hogy számot adjon az említett „elfogadásról”, mégpedig az elemzés 
tárgyát képező társadalmi gyakorlat résztvevőinek a nézőpontjából. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy hozzájuk hasonlóan a jogelméleti megfigyelőnek is elfogadó módon 
kell viszonyulnia a gyakorlathoz (HART 1995b, 278). Ugyanakkor egy bizonyos korláto-
zott értelemben képesnek kell lennie a belső szemlélő helyzetébe történő belehelyez-
kedésre. E nélkül nem értheti meg, mit jelent résztvevőként viszonyulni a gyakorlat-
hoz. Maga Hart ezt a következőképpen világította meg: az erkölcsi meggyőződésekre 
való utalást csak azok értik meg, akik tudják, mit jelent, ha ilyen motívumok vezetik az 
embert, azaz, ha képesek úgy tekinteni a morális megfontolásokra, mint amelyek bizo-
nyos magatartásmódokat igazolnak (HART 1987, 39). Ám ez a belehelyezkedés valójá-
ban mégis leíró viszonyulás marad, mert az elemző magára nézve nem ismeri el köte-
lezőnek az adott társadalmi gyakorlat mércéit, egyszerűen csak figyelembe veszi a 
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résztvevő belső nézőpontját (HART 1995b, 278). Számára a résztvevők értékelő viszo-
nyulásai pusztán feljegyzendő tényeket jelentenek (HART 1995b, 278).

Bár a második nehézségre Hart, ismereteim szerint, egyetlen írásában sem reflektált, 
mégis ajánlható rá egy megoldás a harti elmélet szellemében. Az első nehézségre adott 
válasz bizonyos értelemben vonatkoztatható a második nehézségre is. Az, hogy a jog 
politikai intézmény egy társadalmon belül, csak azt a feladatot rója az elemzőre, hogy 
vegye tekintetbe az adott közösségben neki tulajdonított politikai funkciókat, azt már nem, 
hogy egyszersmind kötelezze el magát az adott közösség politikai értékei mellett.

A harmadik neuralgikus ponttal kapcsolatban Hart úgy járt el, hogy a benne rejlő 
implikációkat kifejezetten elfogadta, pusztán azt vitatta, hogy elég jelentősek ahhoz, 
hogy aláássák a deskriptív jogelmélet pozícióját. Az, hogy az elemző bizonyos elem-
zési szempontok fontosságáról értéktartalmú döntéseket hoz, nem sodorja veszély-
be erkölcsi semlegességét, mert azok az értékek, amelyeken az ilyen döntések ala-
pulnak, „metaelméleti”, illetve „episztemikus” jellegűek (HART 1987, 39), és az elemzőt 
nem hozzák kapcsolatba semmilyen vitatható erkölcsi igénnyel. Mint azt Joseph Raz, 
Hart tanítványa megfogalmazta: „Az, hogy bizonyos vonásokról azt állítjuk, fontosak, 
nem jelenti azt, hogy (erkölcsi értelemben) jónak is tekintjük őket” (RAZ 1994, 236).15

Ezekből a válaszokból nyilvánvaló, hogy Hart nem állt ki az értékmentességnek egy 
olyan szigorú felfogása mellett, amely például Kelsent jellemezte (lásd KELSEN 1960, 
350–351), vagy amelyet Max Weber tett híressé a társadalomtudományi módszerek-
ről szóló írásaiban (lásd WEBER 1998). Nem arra tartott igényt, hogy az általa propo-
nált pozitivizmus legyen értékmentes, hanem arra, hogy legfeljebb „ártatlanul” legyen 
értéktelített,16 azaz mindenesetre maradjon erkölcsileg semleges. Az erkölcsi semle-
gesség meghatározó módszertani jelentőséggel bír, mert ez szakítja el a jogelméletet 
a gyakorlati filozófia problematikájától. Éppen ezáltal válik a jogelméletet sajátos érte-
lemben értelmező társadalomtudománnyá, hogy nem keresi a választ a „mit tegyek?” 
kérdésre (POSTEMA 1998, 330). Gerald Postema kritikája a jogelméletnek éppen ezt a 
felfogását veszi célba.

IV. BENTHAM ÉS A JOGPOZITIVIZMUS ALAPJAI

1.

Postema módszertani tárgyú Hart-kritikájának első forrása szerzőnk Bentham-monog-
ráfiája, a Bentham and the Common Law Tradition. A könyv ugyan nagyobbrészt egé-
szen másról szól, ám legalább egy ponton elengedhetetlenné teszi az összeütközést 
Hart jogelméleti módszertani nézeteivel. Hart ugyanis Benthamet tekintette a jogelmé-
let természetére és feladatára vonatkozó nézetei egyik kulcsfontosságú forrásának. A 
gyakorlati filozófiai aspektus elutasítását végső soron nem a XX. századi társadalom-
tudomány olyan klasszikusaira vezette vissza, mint például Max Weber, hanem egy-
szerűen Bentham bizonyos törekvéseire. Mivel Postema Bentham-monográfiájában 
egyébként elutasította a Hart műveiben megjelenő Bentham-értelmezést, szükség-
képpen felszínre kerültek a módszertani tárgyú ellentétek is.

Bódig Mátyás � Gerald Postema Hart-kritikája

15  Hogy ez a megközelítés mennyire élő, azt az is mutatja, hogy a kérdés átfogó, Hart szelleméhez még Raznál 
is jobban igazodó elemzését adta nemrég Waluchow is. Lásd WALUCHOW 1994, 19–30.

16  Az „ártatlan értéktelítettség” Postema fordulata. Lásd POSTEMA 1998, 333.
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A különbségek szemléltetése érdekében az alábbiakban szembeállítom egymás-
sal Hart és Postema Bentham-értelmezését. Nem törekszem arra, hogy igazságot 
tegyek a két értelmezés között. Az összehasonlításnak ahhoz kell közel vinnie ben-
nünket, hogy megfontolt álláspontra jussunk a deskriptív jogelmélet koncepciójának 
plauzibilitását illetően.17

2.

Hart úgy tartotta, Bentham joggal kapcsolatos elképzeléseiben nem az a kulcsmoz-
zanat, hogy a jogot parancsként definiálja, hiszen ez a gondolat korábban már megje-
lent Hobbesnál, sőt bizonyos értelemben Blackstone-nál is (lásd HART 1982, 27–28). 
Nagyobb jelentősége van annak, hogy Bentham harcot folytatott a jog misztifikálása 
ellen. Egy olyan gondolkodói hagyomány folytatója volt, amely a jog „demisztifikálásán” 
munkálkodik (HART 1982, 21–39 – „The Demystification of the Law”). A jog misztifikálá-
sának legveszélyesebb vonatkozása, hogy a „tárgyszerű” beszédet lehetetlenné tevő 
implikációkkal terheli meg a jogi fogalomhasználatot. Bentham úgy érezte, a common 
law jogászok, mint például kedvenc céltáblája, Blackstone, olyan kifejezéseket használ-
nak, amelyeknek, jóllehet leírónak és semlegesnek tűnnek, rejtett „eulogisztikus” erejük 
van. Ez azt jelenti, hogy a jogi, illetve joggal kapcsolatos fogalmakhoz olyan képzetek 
kapcsolódnak, amelyek nemcsak az adott fogalom jelentésének terjedelmét határozzák 
meg, de bizonyos „értékszínezetet” is adnak nekik. Ez a helyzet például, ha a jog kikény-
szerítése helyett a rend fenntartásáról beszélnek. Hart szerint ezt ma „emotív jelentés-
nek” neveznénk (HART 1982, 27). Így a jog sajátos terminológiai készletének megtanu-
lása során, a fogalmakba csomagolva, egyfajta értékszemléletet is elsajátítunk, amely 
megnehezíti, hogy elfogulatlanul és racionális mércéket szem előtt tartva tekintsünk a 
jogi összefüggésekre.18 Bentham szerint az ilyen értelemben vett misztifikálás segített 
fenntartani Angliában egy elaggott és irracionális jogrendszert – azáltal, hogy miszti-
kus értékként szentesítette a common law-t.

Hart szerint Bentham ellenjavaslata egy olyan fogalmi stratégia volt, amely megfoszt-
ja a fogalmakat eulogisztikus értéküktől. Bentham éppen ezért nem vezette vissza a 
szuverén parancsát – Hobbes módjára – valamilyen, például társadalmi szerződésből 
eredő, előzetes kötelezettségre, hanem csakis az engedelmesség szokására. Nem 
akarta ugyanis, hogy abból, amit állít, bármi is következzen az engedelmesség morá-
lis indokaira nézve (HART 1982, 28). Hart mindebből a következő módszertani érvényű 
tanulságot vonta le: „A jogelméletben és a politikaelméletben nem szabad úgy defini-
álnunk a fogalmainkat, hogy belőlük az általunk előnyben részesített gyakorlati követ-
kezmények adódjanak” (HART 1982, 27). Hart ezt a gondolatot tartotta a Bentham által 

17  Éppen ezért ragaszkodom ahhoz, hogy nem Benthamet ismertetem, hanem egyesek Bentham-értelmezése-
it. Ezért, egy-két kivételtől eltekintve, nem is Bentham műveire hivatkozom, hanem arra, amit jelenlegi szer-
zőink mondtak róluk.

18  Érdemes megjegyezni, hogy ebben a tekintetben Kelsen elmélete nyilvánvaló párhuzamot mutat mind 
Benthammel, mind Harttal. Kelsen úgy tartotta, hogy a tudománytalan tanok (mint a természetjog) igazi bázi-
sát nem a doktrinális jogelmélet jelenti, hanem a fogalmakba épített elméleti konnotációk. „A XIX. század jog-
pozitivizmusa – amint már kiemeltük – nem mondhat le egészen a jognak egy valóságfeletti érték által törté-
nő legitimálásáról; de ezt csak közvetve, mintegy fogalmainak felszíne alatt teszi. A pozitív jogot ekkor nem 
annyira egy tőle különböző magasabb jog, mint sokkal inkább maga a jogfogalom igazolja” (KELSEN 1988, 22). 
Ezért a tiszta jogtan sikeréért a küzdelmet végső soron a fogalomelemzés területén kell megvívni. Ezt a „fron-
tot” nyitja meg a Tiszta jogtanban a természetjogi eredetű dualizmusok (alanyi jog és tárgyi jog megkülönböz-
tetése, állam és jog megkülönböztetése stb.) elleni támadás. Lásd KELSEN 1988, 22–34.
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alapított jogpozitivizmus „egészséges középpontjának” (HART 1982, 28), és magára 
vállalta annak megőrzését. Úgy tartotta, hogy a benthami intenciót egy leíró jogelmélet 
viszi tovább, amely morálisan semleges analitikai eszközökkel áll a jogi tárgyú megis-
merés szolgálatában. Ez a módszertani program csak egy olyan jogelméleten alapul-
hat, amely nem gyakorlati filozófiaként kerül kifejtésre. Hart alighanem azt gondolta, 
az „eulogisztikus használat” eltűrése eltorzítja azoknak a kérdéseknek – például „mi a 
szabály?” – a jellegét, amelyek megválaszolása a fogalmi tisztánlátás feltétele. Vég-
ső soron ez állította szembe Hartot Dworkin jogelméletével (HART 1982, 28), illetve az 
általa reprezentált amerikai jogi gondolkodás egyik jelentős hagyományával. Azt gon-
dolta, Dworkin nem hajlandó felhagyni a jog misztifikálásával. Ez az alapja a dworkini 
értelmezéselmélet harti kritikájának.

3.

Postema ezzel szemben abból a sokak számára meglepő állításból indul ki, hogy 
igen furcsa lenne azt a követelményt tulajdonítani Benthamnek, hogy a jogi fogal-
maink ne implikáljanak gyakorlati következtetéseket. Az utilitarizmus atyját éppen 
az tette híressé, hogy a haszonelvűség értékelméleti koncepcióját állította a társa-
dalomfilozófia középpontjába. Postema szerint plauzibilisebbnek tűnik az a megkö-
zelítés, mely szerint Bentham inkább a homályos, „félrecsúszott” gyakorlati impliká-
ciók leleplezésére törekedett. Amit a common law jogtudósokkal szembeszegezett, 
az egy átgondoltabb, racionálisabb, fogalmilag rendezettebb gyakorlati filozófia volt, 
nem pedig egy leíró elmélet.

Kétségtelen persze, hogy Bentham kiállt amellett, hogy a jog érvényességének krité-
riumai legyenek erkölcsileg semlegesek. Ennek azonban Postema szerint nem az volt 
az oka, mint Hart feltételezte (HART 1995b, 308), hogy a jog és az erkölcs között csak 
kontingens kapcsolatot volt hajlandó feltételezni. Inkább az a helyzet, hogy azt gondol-
ta, a morális kritériumok erre az érvényesség kritériumaiként nem alkalmazhatóak egy 
erkölcsileg plurális társadalomban. „Bentham szerint a jog érvényessége és értéke köz-
ti különbség a jog helyes funkcióira vonatkozó megfontolásokból ered, illetve a társada-
lom egy olyan felfogásából, amit a jognak szolgálnia kell” (POSTEMA 1986, 308).

A jogi érvényesség morálisan semleges kritériumainak bevezetése a centralizált, 
szisztematikus, teljesen nyilvános jogi struktúrák iránti igény egyik vonatkozása. Ez a 
politikai igény a szokások által vezérelt társadalom felbomlása után merült fel, vagyis 
a modern társadalom egyedi szükségletei váltották ki. Egy premodern társadalom 
elboldogulhat a jogi érvényesség morálisan egyáltalán nem semleges kritériumaival 
is. Bentham meg volt győződve arról, hogy korunkban nem tartható fenn tovább egy 
olyan társadalom eszméje, amelyet a személyes hűség és a közös tradíciók kötelé-
kei tartanak egyben, és amelyben az emberek közös célok eléréséért munkálkodnak. 
Az új társadalom pluralisztikus, individualisztikus, és a megegyezés, valamint a felis-
mert szükségletek kötelékei tartják össze (POSTEMA 1986, 309–310). Bentham végső 
soron azért utasította el a common law jogtudományt és jogszemléletet, mert a „régi” 
társadalom eszméit tartotta életben. Ez tette eleve alkalmatlanná arra, hogy kielégít-
se az „új” társadalom igényeit. Postema szerint Bentham tisztában volt azzal, hogy a 
régi társadalomból az újba való átmenetnek együtt kell járnia a jog átfogó reformjával. 
Ilyen körülmények között a fennálló jogrendszer elemzése nem alapulhat távolságtar-
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tó (detached) filozófiai értékelésen: elkerülhetetlenül szellemi támadás lesz az uralko-
dó politikai ideológia ellen (POSTEMA 1986, 311).

Bentham úgy fogta fel a jogot, mint ami a társadalmi interakció modus operandiját 
határozza meg: a polgárok azért tartják érvényesnek a jogot, mert az képes koordi-
nálni interakcióikat, nem pedig azért, mert valamiféle belső értékeket hordoz. A jog a 
társadalmi élet egyik szükséges feltétele, amely rendet visz az egyéni célok káoszá-
ba. De nem azzal teremt rendet, hogy megadja a közjó közös koncepcióját – ahogy 
azt például Arisztotelész vagy Aquinói Tamás gondolta –, hanem azzal, hogy éssze-
rű határt szab az egyéni jó keresésének. A modernitás feltételei között a jogot már 
nem lehet „mélyebb” erkölcsi elvekre alapozni: többé nem számíthatunk arra, hogy 
vannak a politikai igényeinkre szabott, egyetemes konszenzus tárgyát képező erköl-
csi elvek (POSTEMA 1986, 315).

Postema értelmezésében Bentham pozitivizmusa közvetlenül ezeken a megfontolá-
sokon alapul, illetve ezekből következik. Ha a jogot nem alapozhatjuk egyetemes erköl-
csi elvekre, akkor azonossá kell tennünk a törvényhozással: a jognak egy központosí-
tott autoritás parancsává kell válnia (POSTEMA 1986, 315). A természetjogászok végső 
soron nem azért kritizálhatók, mert a jog és az erkölcs szükségszerű kapcsolatát állít-
ják, hanem azért, mert ezt a helyzetet nem hajlandók tudatosítani. A jog nem tölthetné 
be a szerepét egy modern társadalomban, ha tartalma és autoritása nem lenne meg-
alapozható anélkül, hogy erkölcsi, teológiai vagy valamilyen történeti hagyományt ille-
tő történeti kérdések vizsgálatába bonyolódnánk (POSTEMA 1986, 315). Ekkor ugyanis a 
jog csak azok számára bírna autoritással, akik az adott vonatkozásban releváns erköl-
csi megfontolásokat vagy a releváns hagyományokat a magukévá tették. Márpedig az 
egyes erkölcsi megfontolások, illetve hagyományok, a modernitás strukturális jellegé-
ből adódóan, mindig csak a társadalom egy része számára rendelkeznek érvényesség-
gel. A természetjogászok és a common law jogászok megközelítésmódja sokak számá-
ra megoldatlanul hagyja a jog autoritásának igazolását.

Mármost, ha valaki Postema értelmezése felől tekint Bentham pozitivizmusára, 
akár arra a következtetésre is juthat, hogy annak alapját valamilyen morális álláspont 
képezi,19 amelyből levezethetők a politikai moralitás egy felfogásának elvei. Bentham 
talán nem érthető meg annak a metaetikai meggyőződésnek a tekintetbe vétele nél-
kül, hogy a plurális társadalom belső békéje és működőképessége csak úgy tartha-
tó fenn, ha a normatív társadalmi struktúrákhoz, például a joghoz való engedelmes 
viszonyulást nem tesszük lehetetlenné a különböző erkölcsi meggyőződések képvise-
lői számára. Bentham pozitivizmusa így a jog igazolása szempontjából párhuzamba 
állítható azzal, ahogy a liberalizmus viszonyul a politikai moralitás problematikájához: 
olyan érvekkel kell a politikai intézményeket igazolni, amelyek a lehető legtöbb ember 
számára elfogadhatóak (vö. RAWLS 1987). Bentham pozitivizmusa nem abban külön-
bözik a természetjogtól, hogy tagadja az erkölcs és a jog közötti kapcsolatot, hanem 
abban, hogy az erkölcsi igazolás problémáját metaetikai szintre helyezi át. A plurális 
társadalom politikai moralitásának kérdéseit nem tartja megoldhatónak néhány erköl-
csi maxima kodifikálásával. „Bentham pozitivista törvényelmélete egy általánosabb 
jogelmélet része, amely kifejezetten utilitáriánus társadalom- és politikaelméletével 
van megalapozva” (POSTEMA 1986, 303).

19  Ez az álláspont ma is élő. David Lyons azzal érvel, hogy a jog és az erkölcs elválasztását hangsúlyozó poziti-
vista tétel erkölcsi ítéleten, nem logikai vagy fogalmi összefüggésen alapul. Lásd LYONS 1984, 730–732.
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4.

A kérdés csak az, mit kezd Postema azokkal a benthami tételekkel, amelyek látszólag 
összhangban vannak Hart leíró, „módszertani” pozitivizmusával. Mi a helyzet azzal, 
ahogy Bentham szembeállította az „expozitort” (ismertető, magyarázó) és a „cenzort”? 
A distinkció a jogra vonatkozó elemző attitűdök két változatát képezi le: az „expozitor” 
arról beszél, mi a jog, míg a „cenzor” arról, szerinte milyennek kell lennie a jognak. 
(Egyebek közt a törvények megszövegezésének feladata is a „cenzor” attitűdjét fel-
tételezi [POSTEMA 1986, 304].) Az „expozitor” talán mégiscsak a deskriptív jogelmélet 
koncepcióját jeleníti meg.

Harttal együtt többen is úgy látták, hogy Bentham ezen a ponton talált rá a jogelmé-
let szempontjából meghatározó jelentőségű, az analitikai jogelméletet megalapozó ösz-
szefüggésre. Abból indult ki (valószínűleg Hume nyomán), hogy a jogelméletnek min-
dig a kérdések két, egymástól logikailag különböző változatával kell megküzdenie: „mi 
a jog?”, illetve „milyennek kell lennie a jognak?”. Bentham a kettő közül a „mi” típusú 
kérdést tekintette alapvetőbbnek. Meg volt győződve arról, hogy csak akkor vagyunk 
képesek világosan megfogalmazni a „milyennek kell lennie” típusú kérdéseket, ha már 
tisztáztuk, mi a jog. Ha Bentham nem látszik mindig a leíró jogelmélet következetes kép-
viselőjének, az azért van, mert Bentham az általa kidolgozott megkülönböztetést nem 
érvényesítette minden vonatkozásban. A jog fogalmára, illetve a pozitivizmus alapjaira 
vonatkozó elemzéseibe néhol belekeverte a hasznosság fogalmát középpontba állító 
gyakorlati filozófiáját (lásd például LYONS 1984, 727–729), vagy, ahogy Hart fogalmazott: 
„utilitarizmusa fontos pontokon útjában volt analitikai víziójának” (HART 1982, 162).

Postema azonban elutasítja ezt a megközelítést: tagadja, hogy Bentham bármilyen 
értelemben az analitikai jogelmélet hívének lenne tekinthető. (Ennek egyik következ-
ménye, hogy az analitikai jogelméletet John Austintól kell eredeztetni.) Postema sze-
rint Bentham nem fogadta el az analitikai jogelmélet magját képező tételt, mely szerint 
a jogelméletnek a jogi fogalmak a priori – az emberi élet gyakorlati kontextusától éle-
sen elválasztható – elemzését kell nyújtania (POSTEMA 1986, 332).

Postema persze itt valamelyest félrevezető. Ha ugyanis ezt tekintjük az analitikai 
pozitivizmus központi tételének, akkor maga Hart sem fér be az analitikai hagyomány-
ba, mivel kifejezetten hangsúlyozta, hogy a jogi fogalmakat használatukra tekintettel 
kell megértenünk (HART 2000). Ha Postemát követjük, Austin és Kelsen mellett igen 
kevesen maradnak az analitikai pozitivizmus táborában. Abban, ahogy Hart vissza-
vezette a saját módszertani álláspontját Benthamre (HART 2000, 101–102),20 egyebek 
közt az fejeződik ki, hogy másként fogta fel az analitikai jogelméletet, mint Postema. 
Hart és követői ragaszkodnak a deskriptív jogelmélet elsődlegességéhez az igazolási 
szempontokat szem előtt tartó jogelméletekhez képest. Számukra ebben áll az ana-
litikai jogelmélet lényege.

Ha Hart tévesen hivatkozott Benthamre, akkor ez azért van, mert tévesen tulajdoní-
tott neki egy leíró módszertani programot. Egyébiránt Postema Bentham-értelmezése 
is erre mutat. Bentham az „expozitor” és a „cenzor” megkülönböztetésével nem a leíró 
jogelmélet elsődlegessége mellett állt ki. Igaz ugyan, hogy az „expozitorra” vár a fel-
adat, hogy – a jog minden jogrendszerben fellelhető formájának feltárásával – kifejtse 
az univerzális jogbölcseletet (POSTEMA 1986, 305–306), amelynek terminológiáját és 
„technikai készletét” a „cenzor” használatba veheti (POSTEMA 1986, 306–307); ez az 

20  Mélyebb filozófiai összefüggésben lásd HART 1971.

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   128Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   128 2011.07.14.   12:25:242011.07.14.   12:25:24



129

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

univerzális jogbölcselet azonban Benthamnél valójában nem deskriptív vállalkozás, 
mert kifejtéséhez a hasznosság elve adja az alapvető iránymutatást (POSTEMA 1986, 
307). Az univerzális jogbölcselet nem arról ad számot, ami a jog szó használatában 
már tükröződik, hanem arról, ami a jogfogalom tartalmát képezhetné egy átfogó és ala-
pos, racionális elemzés után. Ez a jogbölcselet pedig csak akkor lehetséges, amikor 
már tisztába jöttünk azzal, mi a jog funkciója, és ezt a funkciót hogyan szolgálhatják 
a legjobban. Ezt két idézet is alátámasztja, amelyeket Postema saját Bentham-értel-
mezésének sarokpontjaivá tett. „Minden jogi tárgyú mű gyakorlatilag reformprogram” 
(POSTEMA 1986, 307).21 „A feladat nem az, hogy emlékeztessünk arra, mit értünk tör-
vényen… hanem az, hogy kinyilvánítsuk, mit kell törvényen értenünk” (POSTEMA 1986, 
313).22 Az „expozitor” és a „cenzor” közötti különbség tehát nem a leírás és az értéke-
lés megkülönböztetésén alapul. Az „expozitor” azt fejti ki, mi a jog a helyes gyakorlati 
kérdezés, azaz a hasznosság szempontjából, a „cenzor” pedig azt, mit kellene változ-
tatni egy létező jogi gyakorlaton ahhoz, hogy megfeleljen az univerzális jogbölcselet 
által feltárt fogalmi kritériumoknak.23

Mármost, ha ez így van, akkor Postema Benthamje, meghökkentő módon, bizonyos 
értelemben közelebb áll Dworkinhoz, mint Harthoz, amennyiben a jogelméletet ugyan-
csak konstruktív vállalkozásként fogja fel. Egy ilyen jogelméletben a jogi fogalmak 
elemzése mindig visszautal a jog értelmére (poénjára) vonatkozó meggyőződéseink-
re. Szükséges azonban megjegyezni, hogy az univerzális jogelmélet eszméjét illető-
en Bentham mégis inkább Harthoz áll közel, mivel Hart is hitt az általános jogelmélet 
megalkothatóságában (HART 1995b, 275). Ezzel szemben Dworkin a saját koncepció-
ját kifejezetten lokális elméletként fejtette ki (lásd például DWORKIN 1986, 102).

5.

Ismételten hangsúlyozom, nem célom eldönteni, vajon Postema vagy Hart Bentham-
értelmezése-e a helyes, illetve a helyesebb. Számunkra éppen elég annak tisztázá-
sa, hogy Postema Bentham-elemzése egy olyan jogelmélet eszméjét azonosította, 
amely lényeges pontokon (POSTEMA 1986, 331) áll szemben Hart közismert koncep-
ciójával, s kiindulópontul szolgálhat egy átfogó, módszertani tárgyú Hart-kritika szá-
mára. Ennek a kritikának az a központi motívuma, hogy a jogelméletet, szemben Hart 
intencióival, csak gyakorlati filozófiaként lehet művelni. Az angol jogfilozófus hibázott, 
amikor kizárólag módszertani megfontolásokra támaszkodva alapozta meg jogelmé-
letét. Postema amellett érvel, hogy egy politikai filozófiai alapra támaszkodó jogelmé-
let ígéretesebb távlatokat nyit.

Az ilyen irányú Hart-kritika egy változata Postema Bentham-monográfiájából is kiol-
vasható. Eszerint a Hart által is követett analitikai jogelmélet a nyelvelmélet helyte-
len felfogásán alapul, amennyiben abból indul ki, hogy az elemzésre váró fogalmakat 
el kell választani a mindennapi élettől, amelyben funkcionálnak. A nyelv valójában a 
közös gyakorlatokból és az értelmet hordozó emberi tevékenység mintáiból alakul ki 
(POSTEMA 1986, 332); a fogalmi elemzés ezért nem válhat el élesen a társadalmi gya-
korlatok megértésére irányuló törekvéstől, vagyis azoktól a konkrét életformáktól, ame-
lyekben a fogalmak az életüket élik (POSTEMA 1986, 333).

21  Az idézet Bentham Of Laws in General című művéből származik.
22  Az idézet Benthamnek a University College-ban (London) őrzött kézirataiból származik.
23 Ezek a gyakorlati orientációk megjelennek még majd a VI.3. szakaszban.
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Ez a tétel Postema szerint általános nyelvfilozófiai tételként is kifejthető lenne, de az, 
hogy a jogi és a politikai fogalmakra igaz, enélkül is belátható (POSTEMA 1986, 333). A 
jog ugyanis nem pusztán magatartásszabályozás, hanem egyúttal komplex és struk-
turált diskurzus is, amelyben bizonyos magatartások sajátos értelmet nyernek. A jog 
olyan társadalmi vállalkozás, amelynek poénja (POSTEMA 1986, 334) van: „A jog kon-
textusa ad értelmet a magatartásnak; a jelentés ebből ered” (POSTEMA 1986, 334). Pon-
tosabban, lehet, hogy a jog csak a társadalmi viselkedés szabályozásának eszköze, 
de ez csak egy bizonyos társadalmi tény folytán igaz: egy olyan társadalmi tény foly-
tán, amelyben a jog poénjára, illetve funkciójára vonatkozó nézetek jutnak kifejezés-
re. Ezek a nézetek áthatják azoknak a gondolkodását, akik magukat a gyakorlat részt-
vevőiként azonosítják (POSTEMA 1986, 334).

Mint korábban említettem, Hart deskriptív metodológiáját minden bizonnyal két meg-
fontolás alapozza meg: egyfelől a ragaszkodás ahhoz, hogy a fogalmi alapkérdése-
ket egy deskriptív elméletben kell felvetni, másfelől az elmélet univerzalitásigénye. Azt 
hiszem, Postema érvelése, ahogy a Bentham-monográfiában megjelenik, nem iga-
zán releváns az első megfontolással szemben. Csak a második ellen vethető be haté-
konyan. Az, hogy a jog funkciója vagy értelme fogalmi kapcsolatban áll a résztvevői 
attitűdökkel, amellett szól, hogy a jogelméletnek lokálisnak kell lennie, vagyis azok-
hoz a létező gyakorlatokhoz kell kötődnie, amelyekben a résztvevői attitűdök megje-
lennek. Postema ennek megfelelően, Dworkinhoz hasonlóan, elutasította a jogelmélet 
univerzalitásigényét, s azt állította, hogy a jogelméletek, legalábbis első megközelítés-
ben, mindig lokálisak (POSTEMA 1986, 335).

Más a helyzet azonban azzal a kérdéssel, hogy a jogelmélet lehet-e alapvetően 
deskriptív vállalkozás. Ebben a vonatkozásban ugyanis Postema érvelése – hasonló-
an Dworkin törekvéséhez, hogy Hart koncepcióját szemantikai elméletként írja le – célt 
tévesztett.24 Hart ugyanis maga is ragaszkodott hozzá, hogy a jogelméletnek bizonyos 
értelemben képesnek kell lennie arra, hogy belehelyezkedjen a gyakorlat résztvevőjé-
nek, a belső szemlélőnek a helyzetébe (lásd például HART 1995b, 278), mert a társadalmi 
gyakorlatot nem elvont logikai összefüggések, hanem a résztvevők cselekvései és néző-
pontjai konstituálják. Postema érvei nem jelentenek igazi kihívást egy olyan módszertani 
konstrukcióval szemben, amely elfogadja a résztvevő belső nézőpontjának konstitutív jel-
legét, ám ezt is csak egy feljegyzendő ténynek tekinti, amelyre a leíró jogelméletnek tekin-
tettel kell lennie (HART 1995b, 280). Sőt amikor azt emeli ki, hogy a jog csak bizonyos, a 
résztvevők nézeteire vonatkozó társadalmi tények révén válhat a magatartásszabályo-
zás eszközévé, Postema voltaképpen Harttal azonos álláspontot foglal el. A Bentham-
elemzésben a harti metodológia első pillérének kidöntése megoldatlan maradt.

V. A JOG AUTONÓMIÁJA

1.

Bár a Bentham and the Common Law Tradition című könyvében Postema megteremtette 
egy erős Hart-kritika alapjait, magában a műben ezt a kritikát nem tudta érvényre juttat-
ni. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az analitikai jogelmélet problematikáját túl egy-
szerűen fogta fel, érveit pedig egy, a fogalmak természetét illető álláspontra, nem pedig a 
deskriptív jogelmélet eszméjére összpontosította. Végső soron csak azt sikerült megmu-

24 Máshol foglalkoztam ennek a törekvésnek a kudarcával. Lásd BÓDIG 2004, 306–308.
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tatnia, hogy Hart jogelméletének univerzalitásigénye problematikus. Bizonyos vonatkozás-
ban mégis ebből a műből táplálkozik Postema későbbi Hart-kritikája, ugyanis itt található 
az az elemzés, amely teljesebb és pontosabb képet adott a pozitivizmusnak az alapjai-
ról, mint amellyel Hart valaha is előállt. Ez összességében egy olyan reflexió lehetőségét 
kínálta, amelynek segítségével Postema Hart módszertani ideálja mögé tekinthetett.

Ennek a reflexiónak a lehetőségei mutatkoznak meg a Law’s Autonomy and Public 
Practical Reason című írásban, amely egyébként nem kifejezett Hart-kritika, s ráadá-
sul nem is a deskriptív jogelmélet kérdéseivel foglalkozik. Itt Postema egy átfogóbb jog-
elméleti probléma elemzésére és bírálatára vállalkozik, amit autonómiatézisnek nevez. 
Ám persze Hart fontos alakja annak a jogelméleti hagyománynak, amelynek szerző-
it az autonómiatézis elfogadása köti össze. „Az autonómiatézis szerint a jogi érvelés a 
nyilvános gyakorlati okoskodás [public practical reasoning] egyik létfontosságú formá-
ja, amely azért képes ellátni a neki tulajdonított feladatot, mert autonómnak bizonyul az 
erkölcsi és a politikai érveléshez képest. Ez az autonómia, egyszerűen szólva, abban a 
tényben áll, hogy azoknak a normáknak a létezését, tartalmát és gyakorlati erejét, ame-
lyekre a jogi érvelés támaszkodik, olyan kritériumok határozzák meg, amelyek nem fel-
tételeznek semmilyen lényegi utalást a politikai moralitást illető megfontolásokra, így 
a jogi érvelés úgy járhat el, hogy egyáltalán nem veszi tekintetbe a politikai moralitást 
érintő érveket” (POSTEMA 1996, 80).25 Amint azt Dworkin-kritikája tanúsítja, Hart valóban 
kiállt az autonómiatézis egyik, nem túlságosan erős változata mellett (HART 1995b, 308–
313), melynek alkotóelemei közül különösen a források tézisét hangsúlyozta. Eszerint 
abban az esetben, ha egy meghatározott jogrendszer elismerési szabályának sajátos-
ságai nem szólnak ez ellen, a jog létezése és tartalma az erkölcsre való hivatkozás nél-
kül megállapítható a jog társadalmi forrásaiból (HART 1995b, 310).

Bár az említett tételt Hart kifejezetten a pozitivizmus egyik tételeként védelmezte, 
az autonómiatézis problematikája nem azonos a jogpozitivizmus problematikájával. 
Az ugyan igaz, hogy az autonómiatézis hívei a kortárs jogfilozófiában főleg a jogpoziti-
visták közül kerülnek ki, ám a tézisnek van természetjogi változata is, ahogy azt Finnis 
teóriája példázza (lásd FINNIS 1982, 316–319).26 Ezen túlmenően azt is fontos tisztáz-
ni, hogy az autonómiatézisnek még a pozitivizmuson belül is több változata van. Így 
különbséget lehet tenni azok között, akik az autonómiatézisben foglalt jogfelfogást egy 
deskriptív jogelméletben tartják kifejezhetőnek, mint Hart (POSTEMA 1998, 351), illetve 
azok között, akik azt egy bizonyos társadalom- és politikai filozófia alapjáról védelme-
zik. Mint arról korábban már szó volt, Postema ez utóbbiak közé sorolja Benthamet.

Mivel Postema tanulmánya az autonómiatézis tarthatatlansága mellett érvel, szö-
vege implicit Hart-kritikát foglal magában; ha elvetjük az elmélet valamelyik alaptéte-
lét, ez nyilván kihat az egész elmélet megítélésére. Emellett, mint majd látjuk, Postema 
elemzése előkészíti a későbbi tételes Hart-kritikát, amennyiben a jogelmélet erköl-
csi semlegességére vonatkozó harti álláspont bírálatának minden lényeges elemét 
felvonultatja.

25  Fontos megjegyezni, hogy, amint azt Postema megfogalmazásának határozatlan elemei is jelzik (például „…
nem feltételeznek semmilyen lényegi utalást…”), a kortárs jogelmélet nem kínálja az autonómiatézis egységes 
értelmezését. Azok az érvek is igen változatosak, amelyeket felhoznak mellette. Még az sem mindig egyértel-
mű, hogy a tézis melletti kiállás a jog természetéről szóló megállapításokat rejt, vagy inkább (mondjuk funkci-
onális) követelményeket támaszt a joggal szemben. Úgyhogy itt észben kell tartanunk a lehetséges eltérése-
ket. Az autonómiatézis melletti érvelés jogpozitivista változatait jól nyomon követhetővé teszi Győrfi Tamás 
elemzése. Lásd GYŐRFI 2006, 41–60.

26  Az autonómiatézis mellett kiálló természetjog lehetőségével egyébként Raz is számol, ezt nevezte el a ter-
mészetjog „derivatív változatának”. Lásd RAZ 1990, 166–167.
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2.

Az autonómiatézisről szóló elemzésben Postema egyik célja annak bizonyítása, hogy 
a jogi érvelés problematikáját nem lehet elválasztani a politikai moralitás kérdéseitől. 
Az autonómiatézis nem tartható (POSTEMA 1996, 102–111). A bizonyítás érdekében egy 
olyan kérdést állít a középpontba, amely az autonómiatézis kortárs képviselőinek, kivált-
képp Joseph Raznak, komoly gondot okoz. A jogi érvelés autonómiájának meggyőző 
kifejtését igencsak megnehezíti az a körülmény, hogy a bírói érvelést nemigen lehet 
autonómként ábrázolni. A bírók gyakran hoznak olyan döntéseket, amelyek morális és 
politikai érvekre is hivatkoznak. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy az autonómiatézisre 
alapozott jogelmélet nem kerülhet összhangba egy plauzibilis ítélkezéselmélettel. És 
mivel nehezen vállalhatná bárki is annak a nézetnek a képviseletét, hogy a bírók tevé-
kenysége nem játszik központi szerepet a jog működésében, ez a lehetséges nehéz-
ség önmagában is elég lehet ahhoz, hogy hiteltelenné tegye az autonómiatézis mel-
lett kiálló elméleteket.

Látnunk kell, hogy erre a nehézségre Hartnak nincsen jó válasza. Az Utószóban van 
egy állítása, ami valamiképpen válasznak tekinthető a vázolt problémára. Azt állította, 
hogy az elismerési szabály egyes jogrendszerekben, például az Egyesült Államok jog-
rendszerében, magában foglalja az igazságosság elveire való hivatkozás lehetőségét 
(HART 1995b, 284). Ez azonban több vonatkozásban is rossz válasznak bizonyul. Egy-
részt azért, mert alábecsüli a probléma súlyát azzal, hogy csak ott ismeri el az erkölcsi 
vagy éppen politikai érvekre hivatkozó ítéletek lehetőségét, ahol ezt egy szabály kifeje-
zetten megengedi. A nehézség ennél jóval átfogóbb.27 Másrészt azért, mert tisztázat-
lanul hagyja, hogy az erkölcsi érvekre hivatkozó ítéletek lehetősége hogyan érinti az 
autonómiatézis érvényesülését. Nem is valószínű, hogy Hart számolt az autonómia-
tézissel összefüggő nehézségekkel, amikor az érvet megfogalmazta.28

De talán nem is Harttól kell itt várnunk a választ. Az angol jogfilozófus maga is elis-
merte, túl keveset foglalkozott az ítélkezés problémáival (HART 1995b, 302).29 Szeren-
csére nem nehéz fogalmat alkotni arról, hogy hogyan nézne ki egy, a harti jogelmélet 
szellemében fogant kísérlet az autonómiatézis és a bírói érvelés összehangolásá-
ra. Hart leghíresebb követőjéhez, Joseph Razhoz kell fordulnunk, aki explicit módon 
foglalkozott ezzel a problémával. Raz több helyen is leszögezte, hogy a jogi érve-
lés és a bírói érvelés elméleti magyarázata közötti diszkrepancia kezelhető, mert 
különbség van a jog természetéről és az ítélkezésről szóló elmélet között. A jog 
természetét tisztázni akaró, az autonómiatézist is magában foglaló elmélet alap-
vetőbb. Az ítélkezéselmélet előfeltételezi a jog természetéről szóló elméletet. Az 
ítélkezéselméletre az a feladat hárul, hogy megvilágítsa, miért és milyen módokon 
térhet el a bírói érvelés a jogi érvelés alapmodelljétől (lásd RAZ 1998, 281–282; vö. 
RAZ 1994, 205–206). Így az, hogy a bírói érvelésben megjelennek nyers erkölcsi 
és politikai érvek is, nem a jog természetéről szóló elmélet feladására, hanem csak 
annak kiegészítésére késztet bennünket.

27  Griffith nagy visszhangot kiváltott könyve például angol viszonylatban is kimutatta az írott dokumentumokban nem 
rögzített, politikai és erkölcsi tárgyú megfontolások megjelenését a bírói gyakorlatban. Lásd GRIFFITH 1977.

28  Hart egyébként az érvet annak bizonyítására használja, hogy elmélete nem a „tiszta tényeken alapuló pozi-
tivizmus” példája (HART 1995b, 284).

29 Korábban foglalkoztam már Hartnak ezzel a védekezésével. Lásd BÓDIG 2000, 68.
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Ezzel szemben Postema úgy véli, az autonómiatézis alapján álló jogelmélet, 
még ha el is rejti a bírói érvelés problémáját a jog természetéről szóló elmélet és az 
ítélkezéselmélet szétválasztásával, súlyos nehézségekkel találja magát szembe az 
autoritáselmélet síkján, ahol aztán el is bukik.

Ennek belátásához elegendő figyelembe venni a Raz által is elismert elméletkonst-
rukciós követelményt: az autoritás fogalmi megragadásánál tekintettel kell lennünk 
arra, hogy az autoritásigény mindig igazolási kérdéseket vet fel, azaz az autoritás 
fogalmának része a „normál igazolási tézis” (lásd például RAZ 1994, 211–215). Ebből 
az következik, ha a jog súlyos legitimációs deficittel küszködik, akkor autoritásigé-
nye is tarthatatlanná válik. Postema szerint ezért a joggyakorlatnak mindig reflektál-
nia kell arra, mi a helyzet a saját igazolási feltételeivel. Márpedig ezek az igazolási 
feltételek a politikai moralitás problematikájára utalnak vissza. Miért teszi ez prob-
lematikussá, hogy az autonómiatézis fenntartása mellett kiegészítsük a jog termé-
szetéről szóló elméletünket egy olyan ítélkezéselmélettel, amely megengedi a politi-
kai, illetve erkölcsi érvekre való hivatkozást a bírói érvelésben (POSTEMA 1996, 111)? 
Mindenekelőtt azért, mert ez a kiegészítés azzal járna, hogy határozottan különb-
séget teszünk abban, hogyan befolyásolja a jog az egyik oldalon a bírók, a másik 
oldalon az állampolgárok és jogi képviselőik gyakorlati okoskodásait (POSTEMA 1996, 
110).30 Jogi indokoknak csak a gyakorlati indokok egy meghatározott körét tekinthet-
nénk, miközben meg kellene engednünk azt a lehetőséget, hogy a jog alanyainak egy 
része, tudniillik a bírók, egyéb gyakorlati indokokat is használjanak jogi következte-
tések levonásához, sőt autoritatív döntések meghozatalához. Tekintettel arra, hogy 
a bírók tevékenysége milyen fontos szerepet játszik a joggal kapcsolatos elvárások 
formálásában (vö. POSTEMA 1982, 189), ez aligha lenne elfogadható. Postema szerint 
ahhoz, hogy a jog képes legyen a racionális cselekvők számára indokokat szolgál-
tatni, elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen a jogi követelményeknek egy közös 
kontextusa, amelyben a jogalkotó, a jogalkalmazó és a jogalany egyaránt résztvevő 
lehet (vö. POSTEMA 1987b, 91–92), ahol az egyik csak olyan indokokkal igazolhatja 
az eljárását, amelyek a másik számára is rendelkezésre állnak. A gyakorlati orien-
tációk közötti kölcsönös összefüggés megbomlása súlyos igazolási nehézségeket 
támasztana: megkérdőjelezné, hogy a bírók és az állampolgárok ugyanannak a jog-
nak vannak-e alávetve. Raz megoldási javaslata éppen ezért okozna problémát az 
autoritásigény igazolásánál.

Postema szerint egy olyan jogelmélet, amely ragaszkodik a jogi és az erkölcsi indokok 
következetes szétválasztásához, és a jogi autoritásra, illetve a jogi kötelezettségekre 
vonatkozó elképzeléseit is erre alapítja, szükségképpen autoritáselméleti nehézségek-
be fog ütközni. Így talán egy olyan elméletre van szükség, amely elveti az autonómia-
tézist, és olyan autoritáselméleten alapul, amely már az alapfogalmi összefüggések-
nél tudomásul veszi az erkölcsi és a jogi indokok közötti reflexív összefüggést.

Itt persze feltehetnénk a kérdést, mi köze ennek Harthoz. Hart, legalábbis forma 
szerint, nem lépett a Raz által megjelölt útra, s így elvileg elképzelhető, hogy jobb 

30  Mint említettem, azt az érvet, hogy a bírók és a laikus jogalanyok jogra vonatkozó megértésének 
interdependensnek kell lennie, már a Coordination and Convention című tanulmány is tartalmazza (POSTEMA 
1982, 189–193). Ott az is kiderül, hogy az érvet Postema J. R. Lucas-tól merítette. Lásd LUCAS 1977, 94.
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érvekkel tudná védelmezni az autonómiatézist.31 Nos, ezzel a lehetőséggel aligha 
kell számolnunk, mivel Hart egy másik kérdés kapcsán, de ugyancsak az autonómia-
tézis összefüggésében, Razhoz hasonlóan, maga is elszakította egymástól a joggal 
kapcsolatos gyakorlati orientációkat. Többször is erőteljesen érvelt amellett, hogy a 
kötelezettség fogalma mást jelent jogi és erkölcsi összefüggésben (lásd például HART 
1982, 145–161). Eszerint abból, hogy fennáll egy jogi kötelezettség, nem következ-
tethetünk egy korrelatív erkölcsi kötelezettség fennállására. Hartnak abban termé-
szetesen igaza volt, hogy ilyen következtetési viszony nem áll fenn. Ám az, ahogy 
ő értelmezte ennek az igazságnak az implikációit, súlyosan problematikus maradt. 
Hart nyitva hagyta a lehetőséget, hogy a cselekvővel szemben jogi kötelezettség 
álljon fenn, miközben ésszerűen állítható, hogy nincsenek erkölcsi vagy egyéb gya-
korlati indokai arra, hogy tiszteletben tartsa ezt a kötelezettséget. Hart ezt az állítást 
kifejezetten meg is fogalmazta, amikor Radbruch ellen érvelt (HART 1983b, 72–78; 
vö. HART 1995a, 239–244). Hart szerint ez a helyzet áll elő például akkor, ha valaki-
vel szemben nyilvánvalóan és súlyosan diszkriminatív törvényeket akarnak érvénye-
síteni, ha valaki a jogrendszer „áldozatává” válik. Ekkor Hart szerint a bírónak van 
gyakorlati – tudniillik az elismerési szabály iránti elkötelezettségből eredő – indoka 
arra, hogy a kötelezettség alapján ítéljen, míg az „áldozatnak” nincs gyakorlati indo-
ka, hogy ezt tiszteletben tartsa.

Mint azonban az imént már jeleztem, jó okunk van azt gondolni, hogy ezt az elméleti 
megoldást nem lehet fogalmilag tolerálni. A bírók ugyanis tevékenységük során autori-
tásigénnyel lépnek fel. Autoritásuk azonban nem magától értetődő – igazolásra szorul, 
legitimitásigényt támaszt. A bíró csak akkor tarthatja önbecsapás nélkül autoritatívnak 
a saját döntéseit, ha jó okkal gondolhatja, másoknak vannak gyakorlati indokaik ennek 
az autoritásnak az elfogadására (POSTEMA 1987b, 92–93; vö. POSTEMA 1996, 104–112). 
Az imént vázolt esetben azonban az áldozatnak nincsenek ilyen indokai – vele szem-
ben a bíró önbecsapás nélkül nem tarthatja a saját döntését autoritatívnak (POSTEMA 
1987b, 92). A jog csak akkor szolgáltathat autoritatív indokokat, ha legalább potenciá-
lisan összhangban lehet a címzettek saját gyakorlati deliberációjával, vagyis ha képes 
engedelmességi indokokat szolgáltatni (vö. POSTEMA 1998, 346–348). A joggyakorlat 
résztvevőinek számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy a jogi kötelezettségek vég-
rehajtatása bizonyos esetekben, korrelatív gyakorlati indokok híján, puszta erőszak-
tevéssé válik. Ezzel pedig pontosan ugyanoda érkezünk, mint Raznál: az autonómia-
tézis védelmezése súlyos nehézségeket vet fel az autoritáselmélet síkján, illetve a jog 
sajátos normativitásának magyarázatát illetően. A probléma Hartnál talán még súlyo-
sabban is jelentkezik, mint Raznál, mert ő még csak nem is rögzítette a jog autoritás-
igénye és legitimációs szükségletei közötti szoros kapcsolatot.

Postema végső soron arra jut, hogy az autonómiatézist felvállaló jogelmélet prob-
lémája abban rejlik, hogy nem tudja megfelelően kezelni a jog egyik alapvető sajátos-
ságát. A jog – szemben sok más szabályvezérelt gyakorlattal, így például a legtöbb 
játékkal – reflektív és önkritikus gyakorlatként intézményesül: a szabályok gyakorlati 
deliberáció és kritikai értékelés tárgyává tehetőek a gyakorlaton belül (POSTEMA 1996, 
111). (Éppen ez fejeződik ki, ha Postema szerint nem is teljesen kifogástalanul [POSTEMA 

31  Elvileg lehetne azzal válaszolni a kihívásra, amivel Jules Coleman, aki egyfajta negatív pozitivizmust körvo-
nalazott. A negatív pozitivizmus csak a jog és az erkölcs elválasztásának fogalmi lehetőségét állítja: azt, hogy 
lehetséges olyan jogrendszer, amelyben az elismerési szabályt illetően érvényesül az erkölcsi indokok kizá-
rása. Lásd COLEMAN 1984. Ám Hart jogelmélete nem negatív pozitivizmus.
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1996, 111], Dworkinnak abban az állításában, hogy a jog argumentatív praxis [DWORKIN 
1986, 13].) „A jogi gyakorlat reflektív és önkritikus aspektusa lehetővé tesz egyfajta 
nyilvános gyakorlati okoskodást, amely az érvek sok formájának ad helyet, amelyben 
a gyakorlatnak és a vele kapcsolatos elkötelezettségeknek többféleképpen is lehet 
értelmet tulajdonítani, hogy aztán a közös gyakorlatok háttere előtt racionális alapon 
versenghessünk egymással” (POSTEMA 1996, 111–112). „Talán nem lehetséges, hogy 
a közös deliberáció és a nyilvános igazolás keretét megalkossuk egy olyan társada-
lomban, amely mélyen megosztott az alapvető értékek és elvek kérdéseiben. Termé-
szetesen az a remény is lehet ésszerűtlen, hogy a jog kínálja ezt a keretet. Ha azon-
ban bármi okunk van arra, hogy fenntartsuk ezt a reményt, akkor ennek egyrészt az a 
felismerés az alapja, hogy nemcsak eldönteni igyekszik a vitás kérdéseket – amelyek 
a szükséges társadalmi együttműködés megbénításával fenyegetnek –, hanem igaz-
ságosan próbálja eldönteni őket, másrészt az a felismerés, hogy ezeket a törekvése-
ket nem lehet radikálisan elválasztani egymástól” (POSTEMA 1996, 112).

Ebben a végkövetkeztetésben benne rejlik annak az álláspontnak a lehetősége, hogy 
bizonyos jogelméleti koncepciók, kiváltképp a „pozitivizmus” meghatározott változatai, 
azért elhibázottak, mert rossz választ kínálnak a plurális társadalom integrációs prob-
lémáira. Indokolatlanul tartanak ki Bentham eszméje mellett, mely szerint a jog a plu-
rális társadalom problémáit úgy oldhatja meg, hogy semleges marad a rivális erköl-
csi meggyőződések vitáiban, és eközben autoritását nem alapozza vitatható erkölcsi 
igényekre. Postema és Dworkin válasza ezzel szemben inkább az, hogy a jognak a 
politikai moralitás szintjén kell igazodnia az erkölcsi pluralitás tényéhez. Kellőképpen 
reflexívvé kell válnia ahhoz, hogy képes legyen különböző gyakorlati érvelési stratégi-
ákat tolerálni, illetve egymás felé közvetíteni.32

3.

Bár ennek a nyilvános gyakorlati érveléssel kapcsolatos tételnek a rögzítése szüksé-
ges ahhoz, hogy jobban megértsük Postema pozícióját, Harthoz való viszonya szem-
pontjából fontosabb az autonómiatanulmány egy másik vonatkozása. Postema ugyan-
is, az autonómiatézis tarthatatlanságán túlmenően azt is igyekszik megmutatni, hogy 
az autonómiatézist képviselő jogelméletek valójában nem viszik végig a jogi érvelés 
elválasztását a politikai moralitástól. Az autonómiatézis alapját ugyanis valójában egy, 
a jog és a közösség politikai moralitása közötti kapcsolatra vonatkozó előfeltevés képe-
zi. Igazából egy implicit, többnyire kifejtetlenül hagyott „gyakorlati filozófia” határozza 
meg az autonómiatézist képviselő elméletek karakterét.

Ez a felvetés nagyon hasonlít arra a dworkiniánus nézetre, hogy a jogpozitivizmust, 
elvileg pedig az összes jogelméletet felfoghatjuk és elemezhetjük a jog alapjairól szó-
ló elméletként (DWORKIN 1986, 94–95). A jogelméletek között az igazán fontos különb-
ségeket nem módszertani megfontolások, hanem a jog értelmére vonatkozó tartalmi 
szempontok határozzák meg; az, hogy miért gondolják, hogy emberi közösségeknek 
szükségük van jogi intézményekre (vö. POSTEMA 1998, 356). Ez persze nem jelenti azt, 
hogy Postema egyszerűen Dworkint ismétli. Ellenkezőleg, nagyon sok vonatkozás-
ban eltér tőle, és nagyon sok vonatkozásban kifejezetten fölényben van vele szem-
ben. Dworkin ugyanis elköveti azt a hibát, hogy a jogpozitivizmus egy absztrakt, vol-

32  Ennek az egyik módja talán az lehet, amit Dworkin javasol: biztosítsák a politikai moralitás és a jogi intézmé-
nyek közötti integráció reflexiós bázisát az alkotmányos jogok. Lásd DWORKIN 1998.
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taképpen senkinek a konkrét álláspontjával nem azonosítható változatából konstruál 
egy felfogást a jog alapjaira vonatkozóan.33 Ezzel szemben Postema nem általában 
a jogpozitivizmus rekonstruálására tesz kísérletet – ami az irányzathoz való tartozás 
kritériumainak bizonytalansága miatt szinte lehetetlen –, hanem egy határozottabban 
körvonalazható jogelméleti tétel (az autonómiatézis) képviselőit próbálja azonosíta-
ni. Mélyreható Bentham-elemzése olyan hátteret kínál, amelyre támaszkodva ponto-
san képes elmélettörténetileg is pozícionálni a vizsgálandó nézetet. Így többnyire nem 
kell egy puszta absztrakcióval dolgoznia: azokat a gyakorlati filozófiai vonatkozásokat, 
amelyek az autonómiatézis elfogadása mögött húzódnak meg, képes hatástörténe-
ti összefüggésekből is feltárni. Postema jóval többet tud a jogpozitivizmus történeté-
ből, mint Dworkin. Ezért nem okoz problémát számára, hogy, mint fentebb említettük 
is, az autonómiatézist nem mindig védelmezték módszertani alapon. Bentham példá-
ul kifejezetten politikai filozófiai alapon állt ki mellette. A korai pozitivistáknál a mögöt-
tes gyakorlati filozófia explicit módon megjelenik. Hartot bizonyos értelemben éppen 
az tünteti ki a pozitivizmus történetében, hogy az autonómiatézis elfogadásának szük-
ségességét módszertani követelményekből próbálta levezetni.

Postema azonban nem hiszi, hogy komolyan lehetne venni Hartnak azt az állítását, 
hogy pozitivizmus alapulhat tisztán módszertani megfontolásokon. Postema egysze-
rűen úgy kezeli Hartot, mint egy bizonyos gyakorlati filozófiai hagyomány képviselőjét, 
amelynek formálásában olyan szerzők játszottak szerepet, mint Szent Tamás, Bentham, 
Hobbes, Pufendorf, Locke, Hume, Hart, Raz, MacCormick és Finnis (POSTEMA 1996, 80). 
Ennek a tradíciónak a magját az a gondolat képezi, hogy lehet, hogy a jog végső törekvé-
se az igazságosság, azonban közelebbi célja és meghatározó feladata az, hogy a gya-
korlati érvelés olyan keretét szolgáltassa, amely egyesíti a közösség politikai ítéleteit, és 
ezzel hatékonyan koordinálja a társadalmi interakciót. „Természete megértésének kul-
csa a jog alapvető feladatának egy ilyen felfogásában rejlik” (POSTEMA 1996, 80).

Az autonómiatézis melletti kiállás voltaképpen ezen a „közös narratíván” belül jele-
nik meg; ennek képezi az egyik változatát, konkrét megjelenési formáját. Ha az igaz-
ságosság megvalósítását a jog közvetett funkciójaként fogjuk fel, amelynek elébe vág 
a közvetlen funkció, a társadalmi integráció fenntartásának közvetlen funkciója, akkor 
a jog elsődlegesen úgy jelenik meg, mint egyfajta intézményes közvetítés a politikai 
moralitás és az emberek személyes gyakorlati indokai között (POSTEMA 1996, 89). Erre 
a közvetítésre azért van szükség, mert a plurális társadalomban, bizonyos vonatkozá-
sokban, el kell kerülni a személyes indokok és a politikai moralitás összekeveredését. 
Mivel az embereknek – kevés kivételtől, például a szülő-gyermek viszonytól eltekint-
ve – nincsen személyes erkölcsi autoritásuk egymás felett, valamilyen módon kordá-
ban kell tartani az önkény lehetőségét, vagyis azt, hogy bármely hivatalos aktus pusz-
tán valaki személyes indokaival legyen alátámasztva. Az autonómiatézist elfogadó 
szerzők úgy tartják megoldhatónak ezt a problémát, hogy a jogi érvelést elválasztják 
a nyers morális és a politikai érveléstől: a jogi érveket, a hivatalos döntések összefüg-
gésében, olyan autoritással ruházzák fel, amilyennel egyetlen politikai vagy erkölcsi 
érv sem rendelkezik. Így aztán törvények uralkodnak rajtunk, nem emberek.

Ezt a szemléletmódot és a hozzá tartozó érvkészletet, amint az a korábban elmon-
dottakból is kitűnik, Bentham hagyta az angolszász pozitivistákra, köztük Hartra. Lát-
nunk kell, hogy egyáltalán nem indokolatlan Hartot összefüggésbe hozni a Postema 
által felvázolt hagyománnyal. Raz például azért dicsérte Hartot, mert a jogot egyfaj-

33  Ezt Dworkin is elismeri. Lásd DWORKIN 1986, 94.
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ta politikai intézményként fogta fel, amelyet meghatározott társadalmi szükségletek 
hívnak életre. Ennek megfelelően Raz úgy ábrázolta Hartot, mint aki A jog fogalmá-
ban, voltaképpen Benthamet követve, először a politikai rendszer természetét magya-
rázta meg, aztán a jogot a politikai rendszeren belül helyezte el, és ebben a keretben 
magyarázta a jog természetét (RAZ 1994, 204). Mindez egyértelműen arra utal, hogy 
Hart elméletét is áthatják a politikai moralitásra vonatkozó elképzelések. Hart elméle-
te maga is egyfajta válasz arra, hogy a jog miként töltheti be közvetítő funkcióját a poli-
tikai moralitás és a személyes gyakorlati indokok között.34

4.

Amennyiben ez az értelmezés helyes, akkor Hart metodológiája egyszerűen nem lehet 
erkölcsileg semleges, nem felelhet meg felvállalt módszertani ideáljának. Óvatosnak 
kell lennünk azonban azzal, hogy mit is értünk bele ebbe a tételbe. Az erkölcsi sem-
legesség ugyanis több szinten és többféleképpen is értelmezhető a jogelméletben. 
Nem arról van szó, hogy Hart személyes erkölcsi meggyőződései elfogulttá tették az 
érvelését, hanem inkább arról, hogy elméleti perspektívájának vannak olyan elemei, 
amelyek gyakorlati filozófiai – azon belül is politikai filozófiai – jellegűek, és ezeknek az 
elemeknek azonosítható erkölcsi tartalmuk van. Így például amikor Hart a deskriptív 
jogelmélet mellett érvelve ragaszkodott annak hangsúlyozásához, hogy a jogelmélet 
meg tudja őrizni erkölcsi semlegességét, illetve hogy az ő elmélete nem tekinti felada-
tának a jog erkölcsi igazolását, voltaképpen egy mögöttes gyakorlati filozófia követel-
ményeit vitte át a jogelméletre. Hart erkölcsi semlegességgel kapcsolatos, „hivatalos” 
álláspontja a következő: „A jogelméletnek el kell kerülnie, hogy elkötelezze magát az 
erkölcsi ítéletekben megnyilvánuló vitatható filozófiai elméletek mellett” (HART 1995b, 
191). Ezért az a jogelmélet, amely úgy próbálja tisztázni a jog természetét, hogy bizo-
nyos vitatható erkölcsi ítéletek mellett kötelezi el magát, csak torz képet adhat annak 
jellemző vonásairól; például a jog autoritásáról, amely minden személyes erkölcsi motí-
vumhoz képest elsőbbségre tart igényt.

Az elméletalkotás erkölcsi semlegességét illetően természetesen Hartnak igaza van, 
amennyiben a „vitatható erkölcsi ítélet” megfogalmazást az egyéni erkölcsi vélekedé-
sekre vonatkoztatjuk. Az egyéni meggyőződések tekintetében természetesen igen 
egyszerű a helyzet: mivel senki nem követelheti magának a lehetőséget, hogy a jog 
tartalmának megállapításakor saját erkölcsi meggyőződéseire támaszkodjon, csúnya 
dolog lenne egy jogelméleti szerzőtől, ha a jog tartalmát megvilágító elemzését saját 
erkölcsi meggyőződéseihez igazítaná, hiszen a gyakorlat nem az övé, nem az ő véle-
kedéseiből képződik. Úgy tűnik, Hart többnyire valóban csak az egyéni erkölcsi véle-
kedésekre gondolt, amikor módszertani követelményeit megfogalmazta.35

Azonban egészen másképpen fest a dolog, ha a jogot a politikai moralitás szempont-
jából vizsgáljuk, amely a jog intézményesítését igazolja egy politikai rendszer keretei 
között, amely megérteti velünk, miért szükségesek a törvények a társadalmi integráció 
fenntartásához. Ez a politikai moralitás mindig vitatható – és persze vitatják is, hiszen 

34  Néhol Dworkin is erőteljesen érvel amellett, hogy Hart jogbölcseletének kifejezett politikaelméleti tartalma 
van. Lásd DWORKIN 1984, 248.

35  Vessünk egy pillantást például erre az idézetre: „Hisz akármi is legyen a válasz e filozófiai kérdésre [van-e az 
erkölcsi ítéleteknek objektív igazságtartalma?], a bíró kötelessége ugyanaz marad. Nevezetesen, hogy a leg-
jobb erkölcsi meggyőződése szerint alkosson ítéletet minden olyan erkölcsi kérdésben, amit esetleg el kell 
döntenie.” (HART 1995b, 191 – kiemelés B. M.)
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minden modern politikai közösségben kialakulnak a politikai moralitást tematizáló kriti-
kai diskurzusok –, de sohasem egyéni vagy pusztán személyes jellegű. A politikai mora-
litás nem pusztán erkölcsi ítéletek halmaza, hanem bizonyos társadalmi gyakorlatok 
erkölcsi tartalma, és mint ilyen meghatározza az általa legitimált társadalmi intézmé-
nyek jellegét és funkcióit.36 A releváns politikai moralitásra való hivatkozás nélkül nem 
lehet megvilágítani az olyan politikai intézmények működését, mint a jog. Azt hiszem, 
ez könnyen belátható a demokratikus jogállamok és az abszolút monarchiák jogi intéz-
ményeinek összehasonlítása alapján: képtelenség pontos képet adni a demokratikus 
jogállamok és az abszolút monarchiák jogi intézményei közötti különbségekről, ha nem 
mutatunk rá arra, hogy ezek a politikai és intézményes formációk milyen eltéréseket 
mutatnak a politikai moralitás tekintetében.

Ezen a ponton, Hart és Raz módszertani álláspontjára tekintettel, felmerülhet az az 
ellenvetés, ha szükséges is a jog politikai moralitást érintő alapjainak feltárása, ez még 
nem jelenti azt, hogy az elemzőnek is el kellene köteleznie magát a vonatkozó politikai 
moralitás mellett. A jogelméleti elemző feladata nem terjed ki a politikai alapok igazo-
lására; azok rekonstruálására szorítkozik. A jogelméleti elemzőnek nem azt kell tisz-
táznia, miért fontos nekünk, hogy legyen jogunk, hanem hogy ők, a vonatkozó jogi gya-
korlat aktuális résztvevői, mit gondolnak arról, miért fontos nekik a jog.

Az ellenvetéssel kapcsolatban három kritikai észrevételt érdemes itt megfogalmazni: 
a) Hart a jog mögött meghúzódó politikai moralitás „rekonstrukcióját” nyilvánvalóan 
nem számította saját deskriptív jogelmélete lehetőségei és feladatai közé. Így az ellen-
vetés már eleve feltételez egy fontos engedményt: Hart félrevitte a jogelméletet, ami-
kor a jogelmélet erkölcsi semlegessége mellett érvelt. Egy sor központi tétele csak a 
jog igazolási hátterét képező politikai moralitás fényében nyer értelmet. b) Az, hogy a 
jogelméleti elemzés nem kötelezi el magát a jog alapját képező politikai moralitás mel-
lett, nem zárja ki, hogy a jogelméleti elemzés egy gyakorlati perspektíva megjeleníté-
se legyen. Egy gyakorlati perspektíva ugyanis lehet személytelen is, nem csak sze-
mélyes. Ahogy azt Postema Raz ellenében megfogalmazta: „Amennyire látom, az a 
kérdés, hogy az értelmező elkötelezi-e magát a rekonstruált érvelés, illetve az annak 
elemeit képező értékek és elvek mellett, irreleváns abból a szempontból, hogy a kér-
déses érvek erkölcsi vagy értékelő jellegűek-e” (POSTEMA 1996, 97). Mert természete-
sen ilyen elköteleződés nélkül is lehetnek erkölcsi tartalmúak. c) A legfontosabb ész-
revétel azonban az, hogy a jog alapját képező politikai moralitás rekonstrukciójának 
mindig egy meghatározott terminológiai készletre kell támaszkodnia, és annak kivá-
lasztásában elkerülhetetlenül tükröződnek tartalmi értékválasztások. Ezek az érték-
választások képezik a jogelmélet sajátos gyakorlati filozófiai hátterét.37

Ez utóbbi összefüggést Postema magánál Hartnál is igyekezett kimutatni. Mint jeleztük, 
Hart nem tagadta, hogy metodológiája nem teljesen értékmentes, ám kitartott amellett, 
hogy ettől még lehet erkölcsileg semleges. Ezt maga Hart úgy fejezte ki, hogy az elmélet 
megalkotásában szerepet játszó értékvonatkozások „metaelméleti”, illetve „episztemikus” 
jellegűek (HART 1987, 39). Azonban ha közelebbről megvizsgáljuk, hogyan is érvénye-

36  Ez még véletlenül sem jelenti azt, hogy a jogról azt állítanánk, szükségképpen összhangban van valamilyen 
erkölcs követelményeivel. Arról van szó, hogy a jog olyan intézményes gyakorlatokban testesül meg, amelyek 
a jog minden elemét erkölcsi megítélés alá vonják (ebben az értelemben fogalmi kapcsolatba hozzák azokat 
a politikai közösség erkölcsi életével), de nem garantálják szükségképpen a vonatkozó gyakorlatok erkölcsi 
értékességét. (Vö. LYONS 1993, 100–102.)

37  Az alapfogalmakban rejlő normatív tartalom ilyen értelmű kimutatására tett kísérletet például David Lyons az 
ún. szeparációs tézis vonatkozásában. Lásd LYONS 1993, 94.
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sül ez a módszertani elkötelezettség Hartnál, nehéz elfogadni ezt a karakterizálást. Ami-
kor „metaelméleti” értékek megjelenéséről van szó, olyan vonásokra gondolhatunk, mint 
például a kifejtés egyszerűsége, netán átfogó jellege, tehát arra, hogy amikor egy bizo-
nyos fajta jogelméletet művelünk, előnyben részesítjük az átfogóbb kifejtést a partiku-
lárissal szemben. Hartnál azonban a mögöttes módszertani elkötelezettséget vezérlő 
„értékek” egyáltalán nem ilyen követelményekben fejeződnek ki. Amit értékszempontú 
döntésnek tekint – ilyen például a „kényszer” fontosságának hangsúlyozása az elemzés-
ben –, a fontosság kérdésében hozott ítéletek eredményének tűnik, azok pedig minden 
bizonnyal egyéb gyakorlati értékektől függenek (POSTEMA 1998, 334).

Ezt támasztja alá az is, hogy a jog konceptuális autonómiáját valló elméletek által 
használt jellegzetes fogalmakban (Hartnál például a „joghézag”, a „bírói diszkréció” 
stb.) nyilvánvaló analitikai implikációk rejlenek, és használatuk inkább az elmélet, mint 
a tárgy sajátosságairól árulkodik (POSTEMA 1996, 94). Nem véletlen, hogy Dworkin teó-
riája vagy a természetjogi elméletek ritkán hajlanak arra, hogy a jogi problémákat ilyen 
terminusokkal jellemezzék. Ez felveti a lehetőséget, hogy talán csak úgy tudjuk meg-
határozni, hogy egy elmélet mennyire adekvát módon írja le a jogot a saját terminoló-
giájának keretei között, ha tisztázzuk, mennyire plauzibilis a hátterében meghúzódó 
gyakorlati filozófia. Postema ezt az összefüggést igyekszik megragadni, amikor rámu-
tat, hogy az olyan elméletek, amelyek a magukévá teszik az autonómiatézis valami-
lyen formáját, konstrukciós sajátosságaikat annak köszönhetik, hogy mondanak vala-
mit arról, a jog hogyan elégíthet ki átfogó társadalmi szükségleteket (POSTEMA 1996, 
94–95). Az elméletek mögött tehát felvázolható egy gyakorlati filozófiai eredetű elmé-
leti modell, az érvelés pedig csak akkor mélyítheti el a jogra vonatkozó megértésün-
ket, ha a joggyakorlat megközelíti ezt a modellt (POSTEMA 1996, 95).

Érdemes megjegyezni, hogy ebben a vonatkozásban egy másik, Postemától függet-
len érv is szólhat Hart ellen, amely mintegy a másik oldalról közelít. Nem azt emeli ki, 
hogy a jogelméleti problémák meghatározása, illetve a terminológiai keret kidolgozása 
már a kiindulópontnál előfeltételez erkölcsi tartalmú, gyakorlati filozófiai elkötelezett-
ségeket, hanem azt, hogy a jogelméleti elemzés eredménye generál szükségképpen 
egy gyakorlati kontextust. Charles Taylor érvel például amellett, hogy a társadalom-
tudomány állításai elkerülhetetlenül kapcsolatban állnak az emberek önmegértésével 
(lásd TAYLOR 1983, 1–15), formálják azt a keretet, amelyen belül az emberek magukat 
látják társadalmi gyakorlatok résztvevőiként. 

Még ha lehetséges is, hogy konceptuális jogelméleti állításokat erkölcsi elfogultsága-
ink tudatos háttérbe szorításával fogalmazzunk meg, rendkívül furcsa lenne erkölcsileg 
semlegesnek nevezni olyan diszkurzív megnyilvánulásokat, amelyek hatással vannak 
vagy lehetnek a társadalmi gyakorlatokkal szembeni résztvevői attitűdökre, például a 
kötelezettségekkel vagy a felelősségi viszonyokkal kapcsolatos felfogásokra. Nem két-
séges, Hart műveiben benne rejlik ez az „erkölcsi potenciál”.38 Következésképp a Hart 
által megkövetelt elfogulatlanságot vagy objektivitást nem módszertani követelmény-
ként kell megalapozni, hanem arra a gyakorlati jelentőségre tekintettel, amit egy érve-
lés mások gyakorlati érveléseinek alakításában betölthet (vö. POSTEMA 2000, 84).

38  A Hart–Dworkin-vita utolsó fejezetében Dworkin éppen ezt igyekszik megmutatni (DWORKIN 2004).
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5.

Mindezek alapján érthető, miben is áll a lényegi koncepcionális különbség Hart és 
Postema, illetve ebben a vonatkozásban Dworkin nézetei között. a) Hart szerint a 
jogelmélet távol tudja tartani magát az erkölcsi kérdésektől, Postema viszont úgy 
tartja, egy jogelmélet számára elkerülhetetlenül egy politikai moralitás képezi a hát-
teret. A jogot nem lehet elméletileg tisztázni a jog poénjára való utalás nélkül; anél-
kül, hogy gondolnánk valamit arról, miért fontos egy közösség számára, hogy legyen 
jogrendszere. Ezért minden jogelmélet kiindulópontját egy gyakorlati filozófia képezi. 
b) Hart mögöttes gyakorlati filozófiája szerint a jog politikai intézményként akkor tölt-
heti be a szerepét, ha elválasztják a politikai és az erkölcsi indokok területétől. Ezzel 
szemben Postema szerint a jogba valamilyen módon mégis integrálni kell a politikai 
moralitást érintő érveket.39

Talán úgy tűnhet, az álláspontoknak ez a tisztázása eljuttatott bennünket a végkifej-
lethez. Most már látjuk, módszertani szempontból miben is áll Postema Hart-kritiká-
ja, milyen érvekkel támadja Hart deskriptív metodológiájának alappilléreit. Ám valójá-
ban még nem vagyunk a célnál. A két álláspont közötti különbség további pontosításra 
szorul. Még mindig kétséges lehet, hogy a politikai moralitásra történő utalás szük-
ségszerűségéből miért következik a gyakorlati filozófiai kiindulópont szükségessé-
ge. Miért ne lehetne az ilyen utalás erkölcsileg „távolságtartó”? Miért ne tehetné meg 
valaki, hogy amikor észreveszi az összefüggést a jog és a politikai moralitás között, 
pusztán leírja, hogyan áll kapcsolatban a résztvevők nézőpontja a politikai moralitás 
szempontjaival?

A kérdés jelentőségét mutatja, hogy Postema a The Normativity of Law megírásakor 
éppenséggel azt feltételezte, hogy a politikai moralitásra való utalás megfogalmazható 
explicit gyakorlati filozófiai kiindulópontok nélkül is. Lényegében egy jobb megfigyelői 
elmélethez akart eljutni. Harttal nem az volt a baj, hogy megfigyelői elméletet alkotott, 
hanem az, hogy fogyatékos megfigyelői elméletet alkotott (POSTEMA 1987b, 81–85). A 
Law’s Autonomy elmozdulást jelez egy olyan álláspont felé, amely a jogelméleti kér-
dezést megkerülhetetlenül gyakorlati filozófiai jellegűnek tekinti. De ennek az állás-
pontnak a további összefüggéseit már nem érthetjük meg, ha a jog autonómiájának 
kérdésére koncentrálunk. Az, hogy a jogelmélet módszertani karakterének problema-
tikája tisztázható-e a Postema által ajánlott teoretikus perspektíva határain belül, csak 
a Jurisprudence as Practical Philosophy című tanulmányból derül ki.

39  Itt talán érdemes visszautalni a fentebbi Bentham-elemzésre. Bentham társadalomfilozófiája határozottan 
állást foglal az ellentét mindkét vonatkozását illetően. Az első tekintetében Postema oldalán áll Harttal szem-
ben: a jogelméletben explicit utalást kell tenni a politikai filozófiára. A második tekintetében viszont Hart olda-
lán áll Postemával szemben: a plurális társadalom igényeinek egy olyan jogrendszer felel meg, amelyet az 
autonómiatézisre tekintettel építettek fel.
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