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VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

Filó Mihály

Radbruch naivitása. Herbert L. A. Hart 
a visszaható hatály tilalmáról

„Csak a gondolatok és az élet áramában van 
a szavaknak jelentése.”

A JOG MÉLYSZERKEZETÉRŐL

Tanítványai visszaemlékezései szerint Wittgenstein előadásai során gyakran hangzott 
el a mottóként választott mondat (NEUMER 1991, 23).1 A wittgensteini nyelvfilozófia kiin-
dulópontja, hogy a grammatikai analízis, amit a nyelvész nyújt, lényegesen különbözik 
a filozófus elemzésétől. Míg az előbbi a nyelv felszíni grammatikájának megismeré-
sére irányul (Oberflächengrammatik), az utóbbi arra, amit a nyelv mélyszerkezetének 
(Tiefengrammatik) nevezünk. Az előbbi részhalmaza az utóbbinak, és pusztán arra 
alkalmas, hogy megmutassa az egyes szavak használati módját a mondatszerkezet-
ben (NEUMER 1991, 17). Ezzel szemben a nyelv mélyszerkezete nem más, mint az éle-
tünket körülölelő szokások és az institúciók rendszere, amelytől szavaink végső soron 
jelentésüket kapják. Ha valóban beszélni akarunk egy nyelvet, akkor kevés a nyelvtan 
szabályainak ismerete. Ehhez ugyanis osztozni kell a beszélő létmódjában: „Természe-
tesen elgondolható, hogy valakinek az emberek életét filmen mutatják be, vagy hogy 
az életet csak megfigyelhetné, anélkül, hogy velük együtt cselekedne. Ekkor életüket 
valahogy úgy értené meg… ahogy mi a növényekét” (WITTGENSTEIN 1992, 36).

A nyelvi jelentés Wittgenstein által felismert rétegzettségének tényszerűségéből kiin-
dulva kézenfekvőnek tűnik, hogy elfogadjuk a feltevést: a nyelvhez hasonlóan a jog ese-
tében is érdemes megkülönböztetni a megértés különböző mélységeit. Ezért amikor a 
kontinentális jogkörben lélegző büntetőjogász az angolszász orákulum, Herbert L. A. 
Hart tételeit tanulmányozza, alappal merül fel benne a kérdés, hogy képes-e egyáltalán 
helyesen értelmezni a más jogi kultúrában megfogant gondolatokat. Jelen sorok írójá-
nak meggyőződése, hogy a jognak is van egy rétege, amely a felületes szemlélő számá-
ra hozzáférhetetlen, és csak azok előtt mutatkozhat meg, akik a komparatív szemlélet 
totalitás teóriája értelmében törekednek a társadalom, a gazdaság, a kultúra minél több 
elemének egymásra vonatkoztatott feltárására, hiszen ezen tényezők komplexuma hatá-
rozza meg alapvetően egy társadalom jogrendszerét. Extra culturam nihil datur.

Zweigert és Kötz szerint a jog-összehasonlítás elsődleges funkciója a gyakorlatorien-
tált megismerés, amely a szociális konfliktusok megelőzésében segítséget nyújtó meg-
oldások „tárházát” teszi hozzáférhetővé a kutató számára (ZWEIGERT–KÖTZ 1996, 13). A 
jog-összehasonlítás módszere értelemszerűen a funkcionalitás elvén alapul, mivel a 
különböző kultúráknak, nemzeti jogrendszereknek csak azok a jogi megoldásai hason-

 1  Hart és Wittgenstein eszmerendszerének érintkezési pontjait a hazai irodalomban Bódig Mátyás tárta fel. 
(Vö. BÓDIG 2000.)
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líthatók érdemben össze, amelyek ugyanazt a szabályozási feladatot töltik be. Termé-
szetes, hogy a különböző jogrendszerek ugyanazt a szabályozási szükségletet különbö-
zőképpen elégítik ki. A funkcionalitás elvének a negatív oldala abban áll, hogy a kiinduló 
kérdést mindig a tanulmányozott jogi szisztéma dogmatikai keretei között kell felvetni. A 
funkcionális eljárás pozitív oldalát illetően pedig arra kell választ találnunk, hogy az ösz-
szehasonlító kutatásnak a külföldi jog mely területeit kell a látókörébe vonnia.2

Jóllehet a tételes jogot dogmatikailag értelmező jogtudomány és a jogfilozófia viszonya 
hosszú idő óta vita tárgya (SZIGETI–TAKÁCS 1998, 20) – s feltehetőleg e vita kiúttalansága 
a fő oka a jogelmélet Hart által konstatált tanácstalanságának is (HART 1995, 11) –, azon-
ban a büntetőjogra, a büntetendőség és büntethetőség feltételeire vonatkozó teóriák ese-
tén teljesen egyértelmű, hogy nem szakíthatóak el az adott jogrendszertől. A büntetőjog 
kétségtelenül azon jogágak egyike, amelyek mélyen az állami szuverenitásban gyökerez-
nek, a lehető legszorosabban kapcsolódnak a nemzeti önképhez, és ezért, legalábbis a 
legutóbbi időkig, szívósan ellenálltak a jogharmonizációs törekvéseknek.3 Ez a helyzet a 
jogelméleti általánosíthatóság szempontjából komoly módszertani problémát vet fel. Ha 
ugyanis ezt a helyzetet reflektálatlanul elfogadnánk, akkor a kontinentális büntetőjog pers-
pektívájából a common law tradícióján alapuló elméleti megközelítések inkább csak gyűj-
tőszenvedélyünket elégíthetnék ki, és nem járulhatnának hozzá a jog lényegi sajátossá-
gainak megismeréséhez, ami csak a jogelméleti általánosság szintjén érhető el.

Kremnitzer azonban rámutat, hogy a büntető rendelkezések megalkotásában jelen-
tős szerephez jut a civilizált nemzetek általánosan elfogadott értékítélete is, mint egy-
fajta „universal social consciousness”: „Az a tény ugyanis, hogy a magatartás a külön-
böző jogrendszerekben egyetemlegesen tiltott, nyomatékosan utal a tilalmazás valós 
szükségességére. Más oldalról viszont, ha hasonló tilalmazás hiányzik az összeha-
sonlításra alkalmas felvilágosult jogrendszerekből, akkor ez egyben azt mutatja, hogy 
nem szükséges az adott magatartást büntetendőnek nyilvánítani” (KREMNITZER 1993, 
86 – idézi LIGETI 1997, 118). Ha tehát nem pusztán a tételes jog tanulmányozásáról van 
szó, hanem a büntetőjog filozófiájáról, a büntetés lehetőségének elvi megalapozásáról, 
akkor könnyebben szabadulunk jogi kultúránk, „jogi anyanyelvünk” szűk Prokrusztész-
ágyából, és belátjuk, hogy Hart jogfilozófiája, túlmutatva az angolszász jog keretein, az 
összeurópai büntetőjogi gondolkodást is gazdagítja, mindenekelőtt a jog és az erkölcs 
kapcsolatának érzékeny elemzésével.

Az alábbiakban Hart eszmerendszerét a visszaható hatály tilalmának példáján – pon-
tosabban e tilalom értelmezési lehetőségeinek optikáján keresztül – mutatjuk be, szem-
beállítva a Radbruch nevéhez köthető neokantiánus természetjogi reneszánsszal.

Filó Mihály � Radbruch naivitása. Herbert L. A. Hart a visszaható hatály tilalmáról

 2  A hazai szakirodalomban Sajó mutatja be azokat a szkeptikus nézeteket, amelyek eleve megkérdőjelezik az 
egyes jogi kultúrák összehasonlíthatóságát. Ennek megfelelően a különböző nemzetközi egyezményekben 
megfogalmazott alapjogok egyetemessége pusztán veszélyes illúzió. Boas, az amerikai antropológia egyik 
atyja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához szerkesztett egy kiáltványt, amelyben azt vizsgálja, hogyan 
értelmezhető a nyilatkozat – amely nyilvánvalóan a nyugati világnak a náci bűnökre adott válasza – egy dél-
amerikai fejvadász törzsi kultúra szempontjából. (Vö. American Anthropological Association 1947.) Ebben az 
olvasatban – az antropológiai relativizmus jegyében – az emberi jogok tana pusztán egyike a létező kultúrák-
nak, amely csak politikai alapon tarthat igényt univerzalitásra: „Ha ugyanis az emberi jogok kultúrakötöttek, a 
kultúrák pedig csak a saját referenciarendszerükben képesek értelmezni önmagukat, úgy nemhogy igazolni, 
de még megérteni sem lehet az emberi jogokat” (SAJÓ 2003, 4).

 3  Napjainkra az Európai Unió jogalkotása egyértelműen közelíti egymáshoz a tagállamok anyagi büntetőjogát. 
A maastrichti szerződés F) cikke az „acquis communauitaire” részévé teszi az Európai Emberi Jogi Egyez-
ményt. Bárd Károly hozza fel példaként, hogy az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat, noha alap-
vetően nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményeivel foglalkozik, a tagállamok anyagi büntetőjogának 
harmonizációjához járul hozzá. (Vö. BÁRD 2007, 10.)
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JOGI ÉRVÉNYESSÉG ÉS ERKÖLCSI ÉRTÉK – A VISSZAHATÓ 
HATÁLY TILALMÁRÓL

Hart köztudomásúan büntetőjogi problémákat állított vizsgálódásai középpontjába, sőt 
az igazságosságra és a helyes jogra vonatkozó elképzeléseit is a büntethetőség kér-
déseinek szempontjából tárgyalta. A büntetés igazoló elvét Hart – Raz szerint – vég-
ső soron abban látta, hogy a társadalmat megóvjuk a lehetséges sérelmektől. A bünte-
tés azonban maga is sérelmet jelent, és nem okozhatunk szenvedést az egyéneknek, 
ha maguk nem okoztak másnak sérelmet, vagy nem volt méltányos lehetőségük arra, 
hogy válasszanak a jogszabályok betartása és a büntetés elviselése között (RAZ 2001 
– idézi CS. KISS–TAKÁCS 2001, 21). Hart ezzel John Stuart Mill iskolájához és a klasszi-
kus utilitarista felfogás hagyományához kapcsolódva a kárelv alapján vonja meg az 
individuum autonómiájának határait: „Az önvédelem az egyetlen olyan cél, melynek 
érdekében az emberiségnek – kollektívan vagy egyénileg – joga van beavatkozni bár-
mely tagja cselekvési szabadságába. Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan 
lehet egy civilizált közösség bármely tagjával szemben – akarata ellenére – erőszakot 
alkalmazni: mások sérelmeinek a megakadályozása. Az ő saját – fizikai vagy erkölcsi 
java – nem elégséges indok erre… Mindez jó ok lehet arra, hogy rábeszéljék, megkér-
jék vagy meggyőzzék őt, ám arra nem, hogy kényszerítsék, vagy, hogy ha máshogyan 
cselekszik, megbüntessék” (MILL 1994, 14).

A büntetőjogi szabály tehát egyrészről akkor és annyiban tekinthető érvényesnek, 
amennyiben az annak a személynek a védelmére szolgál, akinek – akarata ellené-
re – a civilizált közösség egy másik tagja kárt okoz. Másrészről a tilalom címzettjé-
nek meg kell adni a lehetőséget a szabálykövető magatartásra. E második előírásból 
vezethető le a jogállami büntetőjog fontos követelménye, a visszaható hatály tilalma. 
E tilalom, amely a kontinentális gondolkodásban a felvilágosodás óta, mindenekelőtt 
Beccaria és Feuerbach eszméi nyomán, a nullum crimen sine lege és a nulla poena 
sine lege reflexív alapelveinek egyik alkalmazásaként fogalmazódott meg, napjaink-
ban pedig alapvető alkotmányos és nemzetközi emberi jogként ismerik el (SCHROEDER 
1999, 89). A magyar Alkotmánybíróság az elvet az „alkotmányos büntetőjog” fogalmi-
lag nem relativizálható intézményei között sorolja fel, azaz nem tételezhető és nem is 
képzelhető el velük szemben mérlegelhető más jog. Ennek megfelelően „[…] nem lehet 
a nullum crimen sine lege feltételét például mások jogai védelmére irányuló valamely 
alkotmányos feladat ellátásával pótolni” (ABH 53/1993). A büntetőjogi garanciák alóli 
kivétel csak a garanciák nyílt félretételével lehetséges, ez azonban nem összeegyez-
tethető magával a jogállammal (ABH 11/1992).

A visszaható hatály tilalma eszmetörténetileg mindenekelőtt a polgári szabadság garan-
ciáját jelenti (LIGETI 1997, 106; vö. NAGY 1997, 129). Az absztrakt szerződéselméletek értel-
mében az állam azért váltja fel a természeti állapotot, mert az egyének, biztonságuk érde-
kében a társulás javára lemondanak természetes jogukról, a fizikai erőszakról, s cserébe 
védelmet kérnek; a társulás, vagyis az állam, így legitim módon fékezi meg a szerződő 
felek életét jogtalanul fenyegető támadókat: „A kényszerűség volt tehát az, ami arra vezé-
relte az embereket, hogy saját szabadságuk egy részéről lemondjanak: következéskép-
pen bizonyos, hogy mindenki a lehető legkisebb részt akarja a közös letétbe tenni, annyit, 
amennyi elég rábírni a többieket arra, hogy megvédjék őt. E kicsi részek egysége alkotja 
a büntetési jogot; minden, ami ezen túl van, az visszaélés, és nem igazság, tény, de nem 
jog” – olvashatjuk a Dei delitti e delle pene fejtegetéseiben (BECCARIA 1998, 16).

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   145Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   145 2011.07.14.   12:25:322011.07.14.   12:25:32



146

Filó Mihály � Radbruch naivitása. Herbert L. A. Hart a visszaható hatály tilalmáról

Az individuum tehát azt is elvárja, hogy az állami erőszak-monopólium és annak leg-
főbb eszköze, maga a büntetőjog legyen szigorúan törvényhez kötött, hiszen az állam 
javára történő joglemondás nem volt korlátlan, hanem éppen az önkény megszünteté-
se volt a célja, s maga az állam is e joglemondás eredményeként jöhetett létre. Ebből 
következően a törvény azt szolgálja, hogy az erősebb önkényét ne az állam túlhatalma 
váltsa fel. Mindebből – sok más konzekvencia mellett – az is következik, hogy az analó-
gia alkalmazása kizárt, továbbá a jogalkotó az anyagi büntetőjogban nem hozhat visz-
szaható hatályú rendelkezéseket, és nem törölheti el visszamenőlegesen a büntethe-
tőséget kizáró és megszüntető okokat a terhelt hátrányára. A jogfejlődés során később 
fontosabbá válik a bírói önkény elleni védelem is, az analógia in malam partem érvé-
nyesülő szokásjogi jogalkotás tilalma (PACZOLAY–SZABÓ 1992, 64).

Noha a bírónak az induktív esetjogi rendszerekben lényegesen nagyobb lehetősé-
ge van a büntető jogszabályok kiterjesztő értelmezésére, a visszaható hatály tilalma 
nem ismeretlen az angolszász jogi gondolkodásban sem.4 Rawls például a következő-
ket írja Az igazságosság elmélete című művében: „Ha a polgárok nem tudhatják, hogy 
mi a törvény, s ha nem kapnak méltányos lehetőséget útmutatásainak figyelembevé-
telére, akkor nem alkalmazhatunk velük szemben büntetőszankciókat. Ez egyszerűen 
annak a következménye, hogy felfogásunk szerint egy jogrendszer ésszerűen gondol-
kodó személyeknek szóló közös szabályok rendszere az együttműködés szabályozá-
sára és a szabadság megfelelő súlyának biztosítására” (RAWLS 1997, 292).

A jogfilozófia alapvető problémája, vajon létezik-e szükségszerű kapcsolat a jog és 
az erkölcs között, és az a jogi norma, amely erkölcsi szabályba ütközik, elveszíti-e az 
érvényességét (LIGETI 1997, 89). Ahogy Hart a következőképpen fogalmaz: „Bírálható-e 
erkölcsileg a jog? Vagy annak elismerése, hogy egy szabály jogilag érvényes, kizár-
ja erkölcsi bírálatát, illetve erkölcsi mércékre, elvekre hivatkozó elutasítását?” (HART 
1999, 16.) A kérdés megválaszolása szükségképpen vezet a jogbiztonság és az igaz-
ságosság konfliktusához. S ezzel összefüggésben kétségtelen az is, hogy a jog és az 
erkölcs közötti feszültség főleg a büntetőjogban tapintható, hiszen a védett jogtárgy 
természetéből következően ez a jogág vet fel a legtöbbször morális dilemmákat.

A jog és az erkölcs leginkább látványos konfliktusa, amikor olyan személyeket kívá-
nunk felelősségre vonni, akik korábban a hatályos jognak megfelelően cselekedtek, 
azonban a magatartásuk alapjául szolgáló normák később elveszítették legitimációs 
bázisukat. Nem véletlen tehát, hogy az igazságtétel és az úgynevezett Vergangenheits
bewältigung nehézségeit bizonyos történelmi határhelyzetekben a jogtudósok kiemelt 
érdeklődése kíséri. Ilyen történelmi csomópontnak tekinthető a volt szocialista orszá-
gok rendszerváltozása vagy a német újraegyesítés is. A bukott politikai rendszerek 
bűneinek feldolgozása természetesen elsősorban politikai és csak másodsorban jogi 
probléma, azonban nem tagadható annak fontossága, hogy a társadalom a közelmúlt 
történéseivel lehetőség szerint a jog sajátos szempontjain keresztül is szembesüljön. 
Erre a kihívásra azonban a tudománynak is válaszolnia kell. A jogtudomány nem is 
maradt adós a válasszal, amit jól mutat, hogy az utóbbi években voltaképpen vándor-
témává vált a „múlt jogelméleti igába hajtása” (rechtstheoretische Vergangenheitsbew
ältigung), amely sajátos jogi toposzokat teremtve, szinte a külön tudományterület rang-

 4  „Aki vékony jégen korcsolyázik, aligha remélheti, hogy tábla jelzi a pontos helyet, ahol a jég beszakad alatta.” 
Az angol bíróságok a Lord Morris nevéhez köthető „vékony jég” koncepcióját alkalmazhatják, amellyel gya-
korlatilag új bűncselekményt alkothatnak. A kritikák értelmében ez a törvényhozás alkotmányosan elkülönülő 
funkciójába történő beavatkozást jelent. (Vö. ASWORTH 1991, 63 – idézi NAGY 1997, 148, 57. lj.)

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   146Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   146 2011.07.14.   12:25:322011.07.14.   12:25:32



147

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

jára emelte a jogállami átmenet büntetőjogi problémáit. A német nyelvű irodalomban a 
berlini falnál szolgálatot teljesítő határőrök (Mauerschützen) ügye5 vagy hazánkban a 
Zétényi–Takács-törvényjavaslat sorolható ebbe a körbe (ABH 11/1992).

Figyelemre méltó azonban, hogy a publikációk valóságos áradata ellenére a nemzet-
közi diszkusszió a mai napig azon elméleti keretek között mozog, amelyet Radbruch, 
Hart és Fuller teremtettek meg eszmetörténeti értékű vitájukkal a Harmadik Birodalom 
jogrendjének érvényességéről.6

RADBRUCH ÉS HART VITÁJA: THE GRUDGE INFORMER CASE

Hart tanítása a jog és az erkölcs elválaszthatóságáról – az úgynevezett separation-
thesis vagy Trennungsthese (GYŐRfi 2004, 11) teoretikus megalapozása – jórészt 
Radbruch örökségének tagadásán alapul. Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, 
hogy rekonstruáljuk, pontosabban modellezzük azt a szellemi párbajt, amely a máso-
dik világháborút követően alakult ki a két, kontinentális, illetve angolszász eredetű esz-
merendszer között (HART 1958, 598). Tekintettel arra, hogy a két gondolkodó pályája 
nem futott párhuzamosan, e duellumban Radbruch segédje és küzdőtársa – bár ez a 
tisztség nyilvánvalóan nem méltó a nagy amerikai jogtanárhoz – Lon L. Fuller lesz, aki a 
Harvard Law Review hasábjain kísérelte meg cáfolni Hart érveit (FULLER 1958). Takács 
mutat rá, hogy a Hart–Fuller-vita később szimbolikus jelentőségűvé emelkedett a pozi-
tivizmus és a neokantiánus természetjog versengésében (TAKÁCS 2008, 3).

Bár a vetélkedés kiindulópontját a bambergi Oberlandesgericht (OLG) előtt 1949-ben 
tárgyalt büntetőper jelentette,7 az eset kétségkívül instruktív mozzanata a mai napig 
kihívást jelent a jogi gondolkodás számára (TAKÁCS 2000, 67). Erre utal, hogy 2008-ban 
vezető amerikai jogfilozófusok emlékeztek meg a vita ötvenedik évfordulójáról.8

Az ügy lényege a következő volt. A nemzetiszocialista uralom végóráiban egy német 
nő feljelentette férjét a hatóságoknál amiatt, hogy az nyilvánosan becsmérli a náci 
vezetést. A férfi ugyanis több ízben sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy 1944. júli-
us 20-án a merénylők – von Stauffenberg és társai – nem tudták Hitlert a pokolra kül-
deni. A nő szándéka az volt, hogy megszabaduljon férjétől, és egy másik férfival kös-
sön házasságot. A férj ellen a náci államrend védelmére 1934. december 20-án és 
1938. augusztus 17-én kihirdetett törvények, a Heimtückegesetz9 és a Kriegssonders
trafrechtsverordnung10 alapján emeltek vádat, melyek büntetni rendelték a náci veze-
tésre nézve sértő állítások terjesztését. A férfit halálra ítélték, de a korabeli ítélkezési 
gyakorlatnak megfelelően a büntetés végrehajtásának felfüggesztése mellett a keleti 
frontra küldték, ahonnan azonban – nyilván a házastárs legnagyobb meglepetésére – 
a harcok viszontagságait túlélve hazatért, és 1945-ben büntetőeljárást kezdeménye-
zett felesége, valamint az őt elítélő bíró ellen.

 5  BVerfGE 95, 96.
 6  Kiváló példát nyújt erre a freiburgi büntetőjogi kutatóintézet kutatási programja, amely eddig mintegy 11 kötet-

ben dolgozta fel komparatív szemlélettel a problémát. (Vö. ESER 1999.)
 7  OLG Bamberg, Beschluss vom 27. 7. 1949 – Ws 152/49. Takács részletes tudománytörténeti elemzésében 

rámutat, hogy az évtizedes vitában a jogesetnek több szövegváltozata is felbukkan. (Vö. TAKÁCS 2008, 12.)
 8  Symposium on the Hart-Fuller Debate at Fifty, held at the New York University School of Law on February 

1–2, 2008.
 9  Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. 

Dezember 1934.
10 Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz vom 17. August 1938.
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Az OLG az eljáró bírót felmentette, mivel eljárása megfelelt a hatályos német jog-
nak. A nőt viszont bűnösnek találta, mégpedig közvetett tettesként elkövetett szemé-
lyi szabadság megsértésében, ugyanis az 1871. évi Reichstrafgesetzbuch, amely a 
háború alatt is hatályban volt, tilalmazott minden olyan cselekményt, amely jogelle-
nesen korlátozza a sértettet tartózkodási helye megválasztásában. Az ítélet indoklá-
sában a bíróság kifejtette, hogy ugyan a férfi elítélését megalapozó törvényeket nem 
tartja erkölcsi okból érvénytelennek, de az asszony magatartása „minden tisztessé-
ges ember egészséges lelkiismeretével és igazságérzésével ellentétes”. Nem terhelte 
ugyanis feljelentési kötelezettség – különös tekintettel arra, hogy közeli hozzátartozó-
járól volt szó –, és nem hivatkozhat arra sem, hogy a hatályos jognak megfelelően járt 
volna el. A fentieken túl mindezt szándékosan, sőt célzatosan követte el, hiszen a fel-
jelentéssel éppen a házassági köteléktől kívánt szabadulni (HOFMANN 1996, 11).

A BÜNTETŐJOGI IRRACIONALIZMUS

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a bíró ítélete nem pusztán a tételes jognak felelt 
meg, hanem a korabeli jogrend szellemiségének is, annak a büntetőjogi irracionaliz-
musnak, amit a nemzetiszocialista jogtudomány „előőrse”, az úgynevezett kieli iskola 
képviselt. Az „irracionalizmus” ebben az összefüggésben mindenekelőtt arra a gyanak-
vásra és gyűlöletre utal, amit a náci büntetőjogászok a felvilágosodás és a liberalizmus 
eszményeivel szemben tápláltak. Schaffstein és Dahm meghaladottnak találták a tény-
állásszerűség, a bűnösség és a jogellenesség közötti különbségtételt, és a büntetőjog 
egészét a hűtlenség és a hazaárulás mintájára építették fel. A bűncselekmény alap-
ja így nem jogtárgyak sértése vagy veszélyeztetése, hanem a kötelességszegés. Aki 
pedig megszegi a néppel szembeni kötelességét, az – a régi germán népjog mintájá-
ra – a becsületét veszíti el, ezért a népközösség kitaszítja magából (SCHAFFSTEIN 1935, 
108–142). Ki kell emelnünk továbbá, hogy a náci büntetőjog nem a tettet, hanem az 
elkövetőt tekintette a viszonyítási pontnak. Így például a normatív tettestípusra vonat-
kozó tan értelmében nem a tényállást kimerítő, az idegen dolgot jogtalan eltulajdoní-
tási szándékkal elvevő, a törvény szövegében általános alanyként megjelenő elköve-
tő valósítja meg a lopást, hanem az, aki lényege szerint tolvaj (DAHM 1938).11

A kieli iskola alapállása valójában az aufklérista hagyományok teljes tagadását jelen-
tette. „Korábban a jog szinte minden tételét, fogalmát és elhatárolását áthatotta a felvi-
lágosodás szelleme, ezért ezek gyökeres átalakítására és újraformálására van szük-
ség az új gondolkodás és tapasztalat alapjain” (SCHAFFSTEIN 1934, 26).

A Harmadik Birodalom büntetőjoga később valóban szakított a nullum crimen elvé-
vel, valamint az analógia tilalmával is, és azt a személyt – tehát nem a tettet – is bün-
tetendőnek nyilvánította, aki az „egészséges népérzület” (gesundes Volksempfinden) 
szerint abban az esetben is büntetést érdemel, ha ezt a törvény kifejezetten nem írta 
elő. Amennyiben erre a tettre a törvényt nem lehet közvetlenül alkalmazni, akkor azt 
a törvényhelyet kell felhívni, amely a leginkább megfeleltethető a konkrét tényállásnak 
azzal az előfeltétellel, hogy a jogrend célja nem lehet más, mint a népközösség élet-
feltételeinek védelme.12 Erre láthatunk példát Van der Lubbe ügyében is, akit halálra 

11  Történeti érdekesség, hogy Dahm korábban éppen Radbruch tanszékén habilitált. (Vö. DAHM 1931.)
12  „Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken 

bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen 
Grundgedanken auf sie am besten zutrifft.” (Vö. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28.6.1935.)
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ítéltek a Reichstag felgyújtásának vádjával, noha az elkövetés idején a legsúlyosabb 
büntetés a cselekményre az életfogytig tartó szabadságvesztés volt. Az elbíráláskor 
azonban a rezsim nyomására már hatályba lépett az a törvény, amely lehetővé tette 
visszamenőleg a halálbüntetés alkalmazását.13 Miután a zavart elméjű elítéltet kivé-
gezték, kiderült, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményhez.

A RADBRUCH-FORMULA

Mind a hazai, mind a német büntetőjog-tudomány kánonként tartja számon azt az érve-
lést, amit Radbruch 1946-ban fogalmazott meg a Süddeutsche Juristenzeitung hasáb-
jain. „Az igazságosság és a jogbiztonság közötti konfliktust úgy lehet kiküszöbölni, hogy 
a pozitív, írott szabályban rögzített és a hatalomtól biztosított jog akkor is elsőbbséget 
élvezne, ha tartalmilag igazságtalan és célszerűtlen, kivéve, ha a tételes törvénynek az 
igazságossággal való ellentéte oly elviselhetetlen mértékűvé válnék, hogy a törvénynek 
az igazságosság előtt mint »helytelen jognak« meg kellene hátrálnia. Lehetetlen ponto-
sabb vonalat húzni a törvényes jogtalanság és a helytelen tartalom ellenére még érvé-
nyes törvény közé, de egy másik éles határvonalat megvonhatunk, ahol az egyenlősé-
get, ami az igazságosság magja, a pozitív jogalkotás által tudatosan megtagadják, ott a 
törvény nemcsak »helytelen jog«, hanem inkább hiányzik belőle egyáltalán a jogi jelleg. 
Mert a jogot, beleértve a pozitív jogot is, nem tudjuk másképp meghatározni, mint rend-
ként és szabályként, amely értelmének megfelelően az igazságosság szolgálatára hiva-
tott” (RADBRUCH 1946).14 Az irodalomban később elterjedt Radbruch-formula megjelölést 
néhány évvel később Lange használta először (LANGE 1948).

Radbruch cikkében a háború utáni Németország néhány elhíresült büntetőperét elem-
zi, többek között a Hart és Fuller között kibontakozó vita alapjául szolgáló bambergi eset-
hez nagyon hasonló feljelentési ügyet is. Ebben egy rendőrt azért fogtak perbe közvetett 
tettesként elkövetett emberölés – pontosabban: gyilkosság – vádjával 1946-ban, mert a 
szövetségesek győzelme előtt jelezte a náci hatóságoknak, hogy egy kereskedő a követ-
kezőket írta egy papírlapra: „Hitler tömeggyilkos és felelős a háborúért!” A kereskedőt 
elítélték és kivégezték. Az eljáró ügyész, Kuschnitzki, a rendőr tettének jogellenességét 
a következőképpen értelmezte: Ha a feljelentést nemzetiszocialista meggyőződésből tet-
te, az jogilag irreleváns, ráadásul feljelentési kötelezettség még a legsötétebb években 
sem terhelte a polgárokat. Valójában tehát azt kell vizsgálni, hogy a rendőr az igazság-
szolgáltatás érdekében járt-e el. Ez azonban azt kérdőjelezi meg, hogy a bírósági rend-
szer képes-e a jogszolgáltatásra. Ennek alapja, hogy az igazságszolgáltatás törvényesen 
működik, törekszik az igazságosságra és a jogbiztonságra. Amennyiben e követelmé-
nyek nem teljesülnek – és a hitleri időkben a politikai ítélkezés nyilván nem tett ezeknek 
eleget –, akkor a feljelentőnek minden esetben azzal kell számolnia, hogy a megvádolt 
nem kap garanciát az eljárásra, ami oda vezethet, hogy néhány papírra vetett sor miatt 
halállal kell lakolnia. A rendőrt végül is bűnsegédként ítélték börtönre.

Az ehhez hasonló ítéletek a természetjog nevében veszik fel a harcot a pozitivizmus-
sal szemben, ami a „törvény az törvény” szellemével a német jogászságot védtelenné 
tette az embertelen eszmékkel szemben (SZIGETI–TAKÁCS 1998, 283–284). Radbruch 
végkövetkeztetése az, hogy a fenti értékeléssel a Harmadik Birodalom jogrendjének 
jelentős részét érvénytelennek kell tekinteni, mivel ezek Hitler személyiségének kive-

13  Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe vom 29. März 1933.
14  A legpontosabb magyar fordítást Ligeti munkájában találjuk. (Vö. LIGETI 1997, 91.)

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   149Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   149 2011.07.14.   12:25:342011.07.14.   12:25:34



150

Filó Mihály � Radbruch naivitása. Herbert L. A. Hart a visszaható hatály tilalmáról

tülései. Ezzel a megszemélyesítéssel egyrészről az igazságérzék teljes hiányára utal. 
Másrészről azonban jogérzékről sem beszélhetünk ott, ahol a legnagyobb igazságta-
lanság a törvény. Példaként hivatkozik arra a gyilkosságra, amit Potempa községben 
követtek el, amikor az SA tagjai orvul megtámadták és kommunista meggyőződése 
miatt az anyja szeme láttára agyonverték Pietrzuch munkást. Az elkövetőket – akik-
nek Hitler személyesen küldött részvéttáviratot a börtönbe – ugyan halálra ítélték, de 
a náci hatalomátvétel után szabadlábra kerültek.

A mélyebb elemzéssel a Radbruch-formula három kijelentéséhez jutunk el. a) A 
pozitív jogot kell alkalmazni akkor is, ha az igazságtalan vagy célszerűtlen. b) Az elvi-
selhetetlenül igazságtalan törvénynek meg kell hajolnia az igazságosság előtt. c) Az 
a törvény, amely még csak nem is törekszik az igazságosságra, elveszíti jogi jellegét 
(FORSCHNER 2003, 13).

Az 1950-es években ezeket a tételeket a joggyakorlat gyakran vette át, például a 
Katastrophenbefehl megítélésében, amely kapcsán a BGH megállapította, hogy Himmler 
utasítása, amellyel arra hatalmazta fel a katonákat, hogy minden szökevényt a helyszínen 
agyonlőhetnek, nem tekinthető érvényes jognak, mivel nyilvánvalóan ellentmond az igazsá-
gosság elveinek. Ezért az ilyen parancs követése objektíven jogellenes (BGHZ 3, 94).

HART KRITIKÁJA

Hart és Radbruch vitájában hagyományosan a német gondolkodó foglalja el a ter-
mészetjogi pozíciót, annak ellenére, hogy főművében kifejtett felfogása korántsem 
volt egysíkú: „Megvetjük a papot, aki meggyőződése ellen prédikál, de tiszteljük a 
bírót, akit jogérzéke a joghoz való hűségétől nem téríti el” (RADBRUCH 2003, 85) – írja 
a Rechtsphilosophie bevezetésében. Bár Hart Radbruch gondolatmenetét érezhető 
rokonszenvvel követi, azonban a jog és az erkölcs szigorú elválasztása nem engedi 
meg, hogy egy jogszabály érvényességét morális kérdésektől tegye függővé: „Nem 
lehet szimpátia nélkül olvasni Radbruch szenvedélyes felhívását a német jogtudat-
hoz, hogy nyíljék meg az erkölcsnek, akárcsak vádjait, hogy ez túl ritkán történt meg 
a német hagyományban. Másrészről azonban rendkívül naiv az a felfogás, hogy az 
erkölcsi követelmények iránti érzéketlenség és az államhatalommal szembeni alázat 
a német nép esetében abból fakadna, hogy a törvény akkor is törvény, ha ellentétben 
áll a morál minimális követelményeivel… Viszont abban, ahogy Radbruch bemutatja az 
erkölcsileg elviselhetetlen törvények problémakörét, puszta naivitáson túl van valami 
nyugtalanítóbb. Talán nem tévedünk, ha úgy gondoljuk: érvelése azt árulja el, hogy a 
liberalizmus szellemi üzenetét, amit a jogászságnak közvetíteni próbál, csak félig értet-
te meg. Mert minden, amit állít, azon a félreértésen alapul, hogy egy szabály érvényes 
jogi normaként való elismerésével egyúttal azt a morális kérdést is eldöntöttük, hogy 
engedelmeskedjünk-e a normának… A jog nem erkölcs. Ne hagyjuk, hogy a morál 
háttérbe szorítsa a jogot” (HART 1971b, 42). A félreértést elkerülendő, Hart nem a náci 
bűnösök felelősségre vonásának szükségszerűségét vitatta, hanem egyszerűen meg 
akarta védeni az általa kidolgozott jogfogalom teoretikus értékeit, amely megengedi 
az érvénytelen és az erkölcstelen jog megkülönböztetését: „Csábító lehet ilyenkor azt 
mondani, hogy a gaztetteket elrendelő vagy megengedő törvényeket még akkor sem 
szabad érvényesnek elismerni vagy a jog rangjára emelni, ha az a rendszer, amely-
ben azokat meghozták, saját törvényhozó szervének jogkörét illetően nem fogadott el 
semmilyen korlátozást” (HART 1995, 241). A Radbruch-formulában azonban a vissza-

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   150Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   150 2011.07.14.   12:25:342011.07.14.   12:25:34



151

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

ható hatály tilalmának bújtatott megkerülését látta, ezért azt javasolta, hogy inkább a 
parlament – tehát a nép – döntsön arról törvénnyel, hogy egy magatartás már olyan 
mértékben elvetendő morálisan, hogy az a büntetőjogi garancia részleges feladásá-
hoz vezet (BRAUN 2001, 118). Nem lehet viszont azt a látszatot kelteni, mintha a nullum 
crimen követelményét erre az esetre is változtatás nélkül alkalmaznánk. Ezáltal ugyan-
is éppen az érvelésünk tisztességét, szavahihetőségét veszítenénk el (HART 1971a, 
76). „Az egyszerű pozitivista tan mellett tehát, amely szerint az erkölcsileg elfogadha-
tatlan szabályok is jognak számítanak, legalábbis az mindenképpen felhozható, hogy 
nem próbálja meg elleplezni: szélsőséges körülmények fennállása esetén esetleg két 
rossz között kell választanunk” (HART 1995, 245).

Hart mindezek alapján inkább elfogadhatónak tartaná azt, ha a törvényhozás hatá-
rozna meg visszamenőlegesen büntetést. A jogállam kizárólag így kaphatna lehetősé-
get arra, hogy megbüntesse egy korábbi rendszer morálisan elviselhetetlen cselekmé-
nyeit, amelyre éppen azért nem lehetett mód, mert a rezsim képviselői a másodlagos 
szabályok uralma által pervertálták a jogrendszert (BRAUN 2001, 118).

A bíró azonban nem jogosult arra, hogy a nullum crimen elvét ítélettel haladja meg. 
A Radbruch által megkövetelt bírói ellenállást az igazságtalan törvénnyel szemben 
Hart így nem látja reálisnak (SZIGETI–TAKÁCS 1998, 284). A jogalkalmazó legfeljebb azt 
a szókratészi kérdést teheti fel magának, hogy amennyiben a saját erkölcse szempont-
jából nem kívánja alkalmazni a pozitív jogot, akkor alávesse-e magát az engedetlen-
séggel járó büntetésnek, vagy inkább mondjon le hivataláról. Viszont a törvény érvé-
nyességét ezen az alapon nem kérdőjelezheti meg. Hart elegánsan bizonyítja, hogy a 
„gonosz törvények” érvénytelenként való kategorikus elutasítása túl durva eszköz az 
erkölcs bonyolult problémáinak megoldásához (HART 1995, 244): „Ha csatlakozunk 
Radbruch és a német bíróságok nézetéhez, és az elvetendő törvények elleni ellenál-
lásunkat abba a meggyőződésbe öltöztetjük, hogy bizonyos normák morális tarthatat-
lanságuk miatt jogként nem lehetnek érvényesek, akkor az erkölcsi kritika legerősebb, 
de egyúttal legegyszerűbb formájának tévedésébe esünk” (HART 1971b, 45).

A büntetőjogász számára azonban legnagyobb jelentőséggel az a momentum bír, ami-
kor Hart rámutat, hogy az erkölcs azt is megkövetelheti, hogy az állam csak azokat bün-
tesse, akik olyan gaztetteket követtek el, amelyeket az állam elkövetésük idején tiltott. 
Kétségtelen, hogy a német besúgók olyat tettek, ami etikailag elfogadhatatlan. Joggal 
vetődik fel továbbá az a kérdés is, hogy a nullum crimen sine lege értelmezhető-e erkölcsi 
normaként is (HART 1995, 244). Amennyiben ugyanis a visszaható hatály tilalma egyúttal 
morális korlátot is jelentene, akkor e szabály sérelme ugyanúgy a törvényes jogtalanság 
radbruchi fogalma alá eshetne, ezért lehet, hogy éppen a besúgó megbüntetése testesí-
tene meg elviselhetetlen igazságtalanságot. Annak a megbüntetése nem állná ki a ter-
mészetjog próbáját, aki bízott az állam törvényében, ezért a visszamenőleges büntetést 
megengedő vagy kiszabó jogi aktus lenne érvénytelen (BRAUN 2001, 118).

Végső soron egyet kell értenünk Hart argumentációjával abban, hogy aki a nullum 
crimen princípiumának eltörléséről beszél, az az értelem sírásójának áll. Ha elveszt-
jük a büntetőhatalom törvényhez kötöttségét, akkor egyúttal búcsút vehetünk a fel-
világosodás vívmányaitól is. A jogállam biztonságát az erkölcsi ítéletek irracionali-
tása váltja fel.
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KÉTELYEK ÉS BIZONYOSSÁGOK: A TERMÉSZETJOG MINIMÁLIS 
TARTALMA

A tulajdonképpeni kérdés azonban változatlanul a következő: Elképzelhető-e a jog, 
s különösen a büntetőjog, erkölcsi fundamentumok nélkül? Hart rendszerében „a 
természetjog minimális tartalma” (The Minimum Content of Natural Law) címszava 
alatt foglalható össze az a néhány követelmény, amelyet minden jognak és erkölcs-
nek teljesítenie kell az emberi túlélés érdekében. Ezek a tartalmi meghatározások 
a hobbesi tanok nyomán az emberi természetből fakadó sajátosságokat (Truisms) 
veszik alapul. Skubik e minimális tartalmat nevezi a jog és az erkölcs szükségszerű 
kapcsolatának (SKUBIK 1990, 146).

A minimális természetjogi tartalom meghatározása során Hart öt antropológiai-tár-
sadalmi feltételből – az ember sebezhetőségéből, az emberek megközelítő egyenlősé-
géből, korlátozott altruizmusából, az emberi akaraterő és belátóképesség határaiból, 
valamint a rendelkezésre álló javak limitált mivoltából – indul ki (HART 1995, 224). Ezek 
közül csak az első feltétellel, az ember fizikai törékenységével foglalkozunk, tekintettel 
arra, hogy ez különös jelentőséggel bír a büntetőjog számára. Ebből az emberi tulaj-
donságból fakad Hart szerint a „ne ölj!” parancsa, az emberölés generális tilalma, mivel 
az emberek, sok más fajtól eltérően, képesek testi sértést, halált okozni egymásnak.

Kétségtelen, hogy a büntetőjog fogalmai – a jogág sajátosságai miatt – morális színe-
zettel bírnak, a büntetőjog azonban nem erkölcstan. Egyet kell értenünk Pokol (POKOL 
1994, 96) megállapításával, hogy a jog közvetlen átmoralizálása tönkreteszi a jogot, de 
a büntetőkódexekben napjainkig több karakteres, Carl Schmitt-i értelemben vett, „fe-
lületesen szekularizált” (GERÉBY 2004, 260) jogfogalmat látunk. Ezek gyökerét a másik 
autonóm személy tiszteletének metapozitív elvárásában kell keresnünk.

Az emberölés büntetendőségének indokolásában elterjedt a Böckenförde-tétel, 
vagyis az a feltevés, hogy a szabadelvű, szekuláris állam is olyan jog előtti – végső 
soron transzcendens – feltevésekre épül, amelyeket maga az állam sem tud igazolni 
(BÖCKENFÖRDE 1992, 67). Ezek a feltevések alapozzák meg a társadalom kohézióját, ez 
a kohézió azonban nem jogi természetű, mert erkölcsi vagy vallásos alapon nyugszik. 
Ilyen feltevések nélkül viszont magának a társadalomnak az alapfeltételei hiányoznának, 
Geréby szerint tehát mindenképpen szükséges a jog előtti konszenzus, a jog heteronóm 
megalapozása ahhoz, hogy egyáltalán a jog létrejöjjön (GERÉBY 2007, 174).

Tanulságos, hogy a demokratikus államok politika előtti előfeltételeinek vizsgálatá-
nál hasonló eredményre jutott Habermas és a katolikus teológus Ratzinger, akit később 
XVI. Benedek néven római pápává választottak. Kultúrtörténeti jelentőségű vitájukban 
(vö. HABERMAS–RATZINGER 2007) a szabadelvű állam morális alapjairól lényegében meg-
egyeztek abban, hogy a modern, szekularizált jogállam sem képes nélkülözni bizonyos 
erkölcsiséget mint a jog érvényességének előfeltételét. Amennyiben a modus vivendit 
meghaladóan kívánja stabilitását megőrizni, úgy a liberális jogállam is rá van utalva 
polgárai szolidaritására, a szolidaritás forrásai pedig a felgyorsuló szekularizálódás és 
a piaci gondolkodás elterjedésével gyorsan elapadhatnak (HABERMAS–RATZINGER 2007, 
18). Ennek megfelelően Habermas szerint a posztszekuláris alkotmányos állam elemi 
érdeke, hogy helyesen sáfárkodjon azokkal a kulturális forrásokkal, például a vallásos 
tartalmakkal, amelyek a polgárok normatudatát táplálják (HABERMAS–RATZINGER 2007, 
29). Ennél költőibben fogalmaz Ratzinger, amikor ész és vallás szükségszerű korrelá-
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ciójáról ír, amelyben az ész és a vallás „egymás gyógyítására és megtisztítására hiva-
tott” (HABERMAS–RATZINGER 2007, 47).

A büntetőjog azonban nem pusztán értékeket véd, hanem egyúttal értékeket közve-
tít, mégpedig egy olyan értékrend értékeit, amely a számtalan párhuzamos értékrend 
kölcsönös elismerése mellett elengedhetetlen a társadalmi együttéléshez. A hagyo-
mányosan Jellinek (RITTER 1971, 275) munkásságában kiformálódó – ténylegesen Kant 
korai műveire visszavezethető – erkölcsi minimum követelményéről van szó, amely-
ről egyetlen jogrend sem mondhat le (JELLINEK 1878/1967). Nehéz megmondani, hogy 
az „erkölcsi minimum” és a „természetjog minimális tartalma” között tehető-e döntő 
különbség, azonban kétségtelen, hogy Hart kortársainál pesszimistább volt. Állítása-
inak igazságát az emberi lényektől és az általuk létrehozott világtól tette függővé. Az 
emberi viselkedés sajátosságaiból kiindulva mindössze annyit követelt meg a jogtól, 
hogy az emberi nem továbbélését biztosítsa. A létfenntartáson kívül nem határozott 
meg olyan magasabb emberi célt, amely a fennmaradáson túlmutatna. Úgy mentet-
te át a pozitivizmusba a természetjogi gondolkodást (SZIGETI–TAKÁCS 1998, 86), hogy 
eközben veszendőbe ment a természetjog magasztos, felemelő tartalma.

Itt leginkább arról lehet szó, hogy Hart egyszerűen illúziók nélkül, azaz igazi poziti-
vistaként szemlélte és ismerte fel az emberi természetet. A magasabb rendű emlősök 
közül ugyanis egyedül a patkányok támadnak olyan gyilkos hévvel fajtársaikra, amely 
az áldozat pusztulását eredményezheti, a gyilkolás hatékonyságában pedig természe-
tesen könnyedén túlteszünk a patkányokon is. Hogyan is mérhetnénk a fogat és a kör-
möt az atombombához vagy akár egy pisztolyhoz? Nem véletlen, hogy az etológusok 
a homo sapienst és közeli rokonait, bizonyos emberszabású majmokat „démoni faj-
ként” említik (CSÁNYI 2006, 267). Mindezek fényében a jogtól sem várhatunk sokat. De 
talán még mindig többet, mint a bizonytalan erkölcsi értékítéletektől.
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