


Szigeti Péter–Takács Péter

Második, bõvített, javított kiadás

A
JOGÁLLAMISÁG
JOGELMÉLETE

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 3



A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával,
a Felsõoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsõoktatási Tankönyv- és

Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében

A kiadást támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Az 1. fejezet 1–3. szakasz, 2. fejezet 1–11. és 14–15. szakasz, 
a 3–4–5. fejezet, a 6. fejezet 2–7. szakasz, valamint a 7. fejezet 3. szakasz 

SZIGETI PÉTER munkája

Az 1. fejezet 4. szakasz, a 2. fejezet 12–13. szakasz, 
a 6. fejezet 1. szakasz, a 7. fejezet 1–2. és 4–6. szakasz, valamint a 8. fejezet 

TAKÁCS PÉTER munkája

ISBN 963 9350 39 7

Kiadja: A Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Elsô kiadás: 1998
Második, bõvített, javított kiadás: 2004

© Szigeti Péter, Takács Péter

Minden jog fenntartva

A kiadásért felelõs a Napvilág Kiadó ügyvezetõ igazgatója
Felelõs szerkesztõ: Moharos Éva

Fedélterv: Kiss Zsuzsa
Szedés, tördelés: Volos Bt., Mogyoród

Nyomás, kötés: Alfadat Press, Tatabánya
Felelõs vezetõ: W. Csoma Éva

Megjelent 31,23 (A/5) ív terjedelemben

Printed in Hungary

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 4



„Az igazságosság erõ nélkül tehetetlen;
az erõ igazságosság nélkül zsarnoki. Az
igazságosságot egyesíteni kell ezért az
erõvel, hogy ami igazságos, az erõs, s
ami erõs, az igazságos legyen.”

Blaise Pascal
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Elõszó

Kötetünkben a jogállamiság témájának szisztematikus elméleti feldolgozá-
sára törekedtünk. Célunk az, hogy eligazítsuk az olvasót – elsõsorban az
egyetemi hallgatókat és a téma iránt érdeklõdõ szélesebb közönséget – e
kérdéskör különbözõ területein. Ezért elsõdlegesen nem a téma „nagy el-
méletének” kifejtésére törekszünk, hanem a jogállamiság szempontjából
meghatározónak tekinthetõ jogfilozófiai és jogelméleti koncepciók elemzõ
összegzésére. A jog természetével, fogalmával és kategoriális felépítettségé-
vel kapcsolatos teoretikus álláspontok bemutatása egyben alkalmat nyúj-
tott arra is, hogy felvázoljuk a jogbölcseleti irányzatok történelmi dinami-
kájának alakulását, és persze azon huszadik századi gondolkodók jogfelfo-
gását, akiket kétségtelenül e tudományterület meghatározó képviselõiként
tarthatunk számon. Ezen túlmenõen megkíséreljük értelmezni a jogállami-
ság eszméje és a jogrend, a törvényesség, az alkotmányosság és a legitimá-
ció fogalmai között fennálló viszonyt is, mert a jogra vonatkozó alapkérdé-
sek tisztázása nélkül a jogállamiság kapcsán kifejtett gondolatok aligha ért-
hetõk.

A jog és az állam kapcsolatát illetõen több olyan problémával kellett
szembenéznünk, amelyek befolyásolták választott témánk módszertani
megközelítését. Elõször is az állam jogi és nem jogi vonatkozásai közül téma-
választásunk elsõsorban az elõbbiek kifejtését igényelte, míg az utóbbiakra
(így a gazdasági, társadalmi, szervezeti vagy politikai összefüggésekre) csu-
pán az elemzés közvetett tárgyaként utalhattunk. Az egységes társadalmi
valóságban az állami jelenségek e két oldala természetesen összeolvad, az
elemzés érdekében azonban elválasztásuk elkerülhetetlen. Az állam gazda-
sági, társadalmi, szervezeti és politikai mozzanatai ezért úgy jelennek meg,
mint amelyek a jogi vonatkozásokon keresztül, közvetve éreztetik hatásu-
kat. 

Másodszor a jogi objektiváció jellemzését normatív oldaláról és lételmé-
leti elemzéssel közelítjük meg. Miért? Egyfelõl azért, hogy a jogot normatív
képzõdményként, a társadalom normarendszerének differenciálódási folya-
matában helyezhessük el. Másfelõl a filozófiai kategóriaelemzés módszeré-
vel ontológiai alapját, belsõ felépítését, a jogrendszer önszabályozó képes-
ségének mechanizmusait és határait tisztázzuk. A jogrend, a törvényesség
és az alkotmányosság egymással kölcsönös összefüggésben álló jogelméleti
kategóriáit elválasztottuk az átfogóbb értelemben vett jogállamiság problé-
májától. Megítélésünk szerint ugyanis a jogállamiság problémakörének
tényleges helyi értéke és ideológiai sémáktól független elméleti vonatkozásai
elsõsorban így mutathatók be. A problématörténeti elemzésekkel és a foga-
lom érvényességi tartományára vonatkozó megállapításokkal arra töreked-
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tünk, hogy érthetõekké váljanak témánk mérvadó történeti formái: az an-
golszász joguralom, a francia konstitucionalizmus és a német jogállamiság,
illetve mindezek háttérfeltételei. Végül, de nem utolsósorban a magyaror-
szági békés átmenet elméleti sajátosságait írtuk le, továbbá összegeztük a
századvég jogállamiságának általánosítható és az empirikus kutatások szá-
mára operacionalizálható kritériumrendszerét.

A jogállamiságot tehát jogelméleti nézõpontból tárgyaljuk; ámde a rend-
szeres jogelmélet vagy a teljes körû államelmélet kifejtésére nem vállalko-
zunk.

A belsõ arányokat elsõsorban a kötet vezéreszméje, a jogállamiság hatá-
rozta meg. Ezért szenteltünk külön fejezetet a jogok természetérõl szóló
kérdések, valamint a jog és az igazságosság kapcsolatának. Az elõzetesen
kijelölt arányok következetes érvényre juttatásától esetenként eltérített az
eredeti megoldásokat adó koncepciók és az új kutatási eredmények kifejté-
se. Így néhol kisebb kitérõket tettünk, a fejezeteken belüli tagolás révén vi-
szont arra törekedtünk, hogy a didaktikai szempontok is érvényesülhesse-
nek. 

A szerzõpáros mindkét tagja a saját nézeteiért vállal intellektuális és
szakmai felelõsséget. Szemléletünket nem kívántuk homogenizálni, s néze-
teinket sem szerettük volna egybegyúrni. A választott eljárás, melynek ke-
retében a szerzõk egymás nézeteire tekintettel és azt kölcsönösen tisztelve a sa-
ját álláspontjukat fejtik ki, megfelelõen illeszkedik a kötet tárgyának szelle-
méhez. Azt reméljük, hogy különbözõ jellegû és irányultságú ismereteink
kölcsönösen kiegészítik egymást, s a kialakított munkamegosztás meghoz-
ta eredményét: a témát sikerült elméleti és történeti konkrétságában össze-
fognunk és korszerûen kifejtenünk.

Az elsõ kiadás óta szerzett tapasztalatok nemcsak a sajnálatos hibák, el-
írások kijavítását tették szükségessé, hanem némely vonatkozásban a kötet
tartalmi gyarapodását, gazdagodását is eredményezték. Így kerültek be
munkánkba a természetjogot ontológiai perspektívában tárgyaló, a szerzett
jogok problémájának szituálását elvégzõ alfejezetek, a kategóriák természe-
tére, a kormányzásnak a jogállamisághoz való viszonyára, illetve Maine és
Malinowski interpretációjára vonatkozó új részek. Ezekkel és néhány ap-
róbb átfogalmazással az akceptálható szakkritikákra reagáltunk.

A kötet szerzõi munkálatait az Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Ku-
tatásért támogatta, melyért itt mondunk köszönetet. A kiadást a Politikatör-
téneti Alapítvány tette lehetõvé, melyért ugyancsak köszönettel tartozunk.
S végül, de nem utolsósorban köszönetet mondunk azoknak a barátainknak
és kollégáinknak, akik javaslataikkal és bírálataikkal segítették munkánkat.

A szerzõk
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1.1. A jog és a jogról való gondolkodás sajátosságai
a mindennapi életben

A jogi jelenségeknek a mindennapi életben számos magától értetõdõ meg-
nyilvánulási formája van. Amikor szerzõdést kötünk vagy építési engedélyt
kérünk a hatóságtól, amikor büntetõügyben tanúként hallgatnak meg, ami-
kor közlekedési karambolnál valakinek káreseménye történik, akkor a hét-
köznapi, nem jogászi gondolkodás számára is nyilvánvaló, hogy jogi esemé-
nyekrõl van szó. A társadalmi történések világában azonban az események
jogi jelentõsége nem mindig annyira kézenfekvõ, mint a fenti esetekben. Az
események jogi jellege gyakran rejtve marad. Rejtve marad, amikor a kö-
zértben vásárolunk, mert bár jogilag ott is adásvételi szerzõdést kötünk, de
nem az esemény jogi jellege, hanem a vásárlás szükségletkielégítõ mûvele-
te áll elõtérben. Végül sok olyan élethelyzet létezik, amelyrõl valamelyik
résztvevõ kijelenti: ez nem jogos, nem igazságos, ez és az igazságtalan. Igaz-
ságtalanságot lát az események szenvedõ alanya ott, ahol nem kapja meg a
magáét, jóllehet nem teszi fel a kérdést: van-e jogalapja járandóságának.
Gyakran érzi túl súlyosnak, érdemtelennek büntetését a bûncselekmény
miatt felelõsségre vont személy, noha nincs tisztában sem a büntetéskisza-
bás elveivel, vagy sok esetben cselekedete jogi minõségével sem. Elvitatja
az ítélet jogszerûségét és igazságosságát.

A joggal való találkozás mindhárom formája jellemzõje a gyakorlatias,
mindennapi gondolkodásnak: az is, amikor igen különbözõ eseményeket a
jog közös fogalma alá rendelnek anélkül, hogy tisztában lennének a jog fo-
galmi kritériumaival; az is, mikor objektíve jogi eseményekrõl van szó, ám
a hétköznapi tudat szubjektíve nem lát jogilag releváns eseményt az adott
jelenségben; végül az is, amikor erkölcsi értékítéletét, igazságosságérzékét
valaki a funkcionáló joggal szemben vonultatja fel érvként.

11
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A jogi képzeteknek a gyakorlati problémákhoz való kapcsolódása tehát
sok mindent felölel anélkül, hogy rendszerezné a jelenségeket, és a rendsze-
rezés nyomán általánosítana. Jognak tekinti mindazon megnyilvánulásokat,
amelyeket az adott társadalomban szokásszerûen jognak tartanak.

Ennek a magatartásnak éppen az ellenkezõje az, amikor bár valóban jo-
gi képzõdményrõl van szó (szerzõdésrõl, kötelezettségvállalásról, megbí-
zásról, tiltó norma megszegésérõl vagy egy kógens normától való eltérés-
rõl), mégsem tartják annak, mert a jog közvetlen képzete szerint az ese-
mény nem jogi. A mindennapi gondolkodás nem a jog fogalma, hanem az
adott tapasztalat, a szokásszerû megítélés szerint minõsít.

Ettõl eltérõ a jogászi gondolkodás, a jogászi szemlélet, melynek sajátossága-
it a szakemberek és a jogtudomány hordozzák. Anélkül, hogy részleteiben tár-
gyalnánk, rá kell mutatnunk arra, hogy a jogászi világnézet szerint is el le-
het túlozni, megfelelõ mérték híján, az ítélkezést. Érzékletesen mutatja ezt
be a Szászy-Schwarz Gusztávtól fennmaradt anekdota. Eszerint arra a kér-
désre, hogy: „Mit lát az elsõéves joghallgató a Gellért-hegyrõl?” – nem az a
válasz, hogy embereket, Pestet, a Parlamentet, utcákat, tereket, házakat,
hanem az: védett jogalanyokat és jogtárgyakat. Bizonyos értelemben ez az
anekdota már a szakma lényegére utal. Nem az a fontos, hogy mi van, ha-
nem az, hogy milyen ténybõl lehet és lesz jogi tény, milyen természeti vagy
társadalmi eseményeknek van jogi relevanciája. Ezzel már alkalmaztuk azt a
jellegzetesen jogászi mûszót, terminus technicust, amelynek jelentéséhez,
fogalmi tartalma egészének megértéséhez valóban jogászi képzettségre van
szükség. Mert a jogászságnak sajátos világképe és gondolkodási technikája van,
amelyet képzése, jogi szocializációja során sajátít el. 

A hétköznapi gondolkodás tehát nem esik egybe a jogászi gondolkodás-
sal és nyelvvel. Mint ahogy a valóság gondolati feldolgozásának olyan mû-
vészi formái, mint a Franz Kafka-i novellák, A per és A kastély – az egyén te-
hetetlen kiszolgáltatottsága egy kiismerhetetlen szabályokra épülõ társada-
lomban – sem ismerhetõk meg egyedül a jogászi gondolkodással. A jogi
gondolkodásnak és az irodalomnak a közvetlen tárgya megegyezhet, de az
abszurdban megjelenített érzéki valóság nem lehet egyetlen szaktudomány-
nak a tárgya sem.

A közvetlenül gyakorlatias ismeretekhez kötõdõ mindennapi gondolko-
dás és nyelv, a szaktudományos ismeretek és esztétikai ítélõerõ tehát nem
azonos pályákon fut, akkor se, ha ugyanazon tárgyról ítél. Ez veti fel a kö-
vetkezõ kérdést: hol találhatóak a jognak mint ismerettárgynak, mint szakmá-
nak és mint jogtudománynak a kezdetei, alapjai? A jogtudományi megismerés
történetileg és logikailag akkor vette kezdetét, amikor eleink megpróbálták
meghaladni a mindennapi gondolkodás rendezetlen, sok mindent „is-is”
vagy „sem-sem” alapon egybemosó szemléletét, amelynek nincsenek vilá-
gos, egyértelmû kritériumai. A mindennapi gondolkodás tehát nincs birto-
kában a mértéknek, a minõség és a mennyiség egymásra vonatkozásának,
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amely a jogot a nem jogitól, a társadalmi és természeti eseményektõl, az er-
kölcstõl és a politikától elválasztja. 

1.2. A jog genezisének történeti útjairól

Arról, hogy az õsi társadalom differenciálódási és felbomlási folyamatában az
állam és a jog, a társadalom uralmi szervezete kialakulásának milyen történelmi útjai
voltak (ázsiai, antik, germán forma), hatalmas nemzetközi és magyar irodalom
áll rendelkezésre. Azt, hogy ezen utak értelmezésében a jelenkori tudomá-
nyosságot milyen viták jellemzik, Szilágyi Péter összefoglalóan kifejtette Jogi
alaptanában (1992, 47–101.). Ezért ezt nem kell megismételnünk. A jogi is-
merettárgy keletkezésére adott versengõ magyarázatokat itt mégis célszerû
kiegészítenünk két további állásponttal. Ezek rávilágítanak e sajátos ismeret-
tárgy megragadásának sokféle lehetõségére, még ha egyik vagy másik megkö-
zelítés létjogosultságának elismerése természetesen nem feltétlenül jelenti
azt, hogy azok egymással egyenértékû magyarázatokat kínálnának. 

1.2.1. J. Huizinga álláspontja: az agonális játék

Johan Huizinga (1872–1945) Homo Ludense szerint az emberi civilizáció,
benne a joggal, öncélú konvenciók és játékok együttese, amely eltér a hét-
köznapok világától. Szellemtudományos álláspontja, amely az életstílusok
és korok egyedi, vissza nem térõ atmoszférájának a bemutatására törekszik,
a normativitás létmódjának a játékot, illetve a játszó embert tekinti. A játék esze-
rint szabad cselekvés, kilépés a mindennapi élet zûrzavarából, értelmetlen
végtelenségébõl, amellyel tökéletességet, öncélú rendezettséget, szabályozottságot
viszünk a valóságos élet kaotikumába. Tesszük mindezt azért, hogy a feszültség
és öröm érzetét keltsük önmagunkban.

A jog területét a játék szüli. Azon alapszik, mert bármilyenek is a jog
eszméi – melyeket Huizinga a középkori jogkönyvekben is tanulmányo-
zott –, a valóságos jogi cselekvés alapja a pör, a vita, az ún. agonális játék bi-
zonyos formája. A görögségnél két fél vitája agonnak számított, azaz bizonyos
szabályokhoz kötött, szentesített formájú harcnak, amelyben a két, perben
álló fél a bírói döntésre hagyatkozott. A bírói paróka angliai viseletében
Huizinga ugyanazt látja, mint a természeti népek õsi, primitív táncmaszk-
jában: a játékhoz szükséges korlátozó szabályokat jelentõ szimbólumot,
amely megnemesíti és kiemeli a mindennapiság közönséges létmódjából a
harcot.

A jognak mint ismerettárgynak a társadalom uralmi szervezetében való
elhelyezése és a játszó emberhez kötése, ahol elsõ álláspont a materialista
társadalomfelfogás, második a szellemtudományos megközelítés eredménye, le-
hetséges egy harmadik típusú felvetés is. Ez az antropológiai-szociologizáló
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állásponté, amely elsõsorban a természeti népek viselkedésének megfigyelésébõl
építkezik.

1.2.2. Az antropológiai-szociologizáló álláspont

A sámáni igazságszolgáltatás funkciója a közösség identitásának, összetar-
tó erejének megõrzése, konfliktusainak feloldása. Akkor is, amikor a sére-
lem megtorlása anyagi kompenzációval jár együtt, és akkor is, amikor a va-
rázsló jogszolgáltatása valamely ismert tény utólagos igazolására, nem pe-
dig egy helyzet megváltoztatására vonatkozik. Közel sem öncél és kiemel-
kedés a mindennapokból, hanem a csoporthoz tartozás tudatát garantáló
normák érvényesítése, konfliktusfeloldás a közösség integrálása érdekében.

A nemi érintkezés formái közül az exogámia törvényét a primitív jog egyik
legmerevebb és legátfogóbb szabályának tartották, amely feltétel nélkül tilt-
ja a nemi kapcsolatot a nemzetségen belül. Bronislaw Malinowskinak
(1844–1942) a Trobiand-szigeteken végzett megfigyelései alaposan megin-
gatták a nemzetségi vérfertõzésre vonatkozó tabu fennállásának feltétlen érvé-
nyét. Malinowski különösen két esetkör megfigyelését exponálta. Egyfelõl
azt, hogy... „a bennszülöttek borzalommal gondolnak az exogámia szabá-
lyainak megsértésére, s hitük szerint a nemzetségi incestust seb, betegség,
sõt halál is követheti. Ez a bennszülött jog eszménye, s az erkölcs dolgában
könnyû és kellemes szigorúan ragaszkodni az ideálhoz – akkor, amikor má-
sok magatartásáról mondunk ítéletet, vagy a viselkedésrõl általában mon-
dunk véleményt.” Más színezete lesz azonban a dolgoknak, mihelyt a való-
ságos életben kell az eszményeknek érvényesülniük. Megfigyelései azt mu-
tatták, hogy a közvélemény, amikor a bûntettrõl értesült, se fel nem hábo-
rodott, se közvetlenül nem cselekedett. „Kiderült, hogy az exogámia meg-
sértése – ami a nemi érintkezést, nem a házasságot illeti – korántsem ritka
eset, s a közvélemény elnézést tanúsít, bár határozottan szemforgatóan. Ha
sub rosa és az illendõség bizonyos látszatával folytatják, és különösen, ha
senki sem kever bajt, a »közvélemény« fecsegésben nyilvánul meg, de nem
kíván szigorú büntetést. Ha viszont kitör a botrány, mindenki a bûnös pár
ellen fordul, és a kiközösítés, a sértegetés valamelyiküket öngyilkosságba
kergetheti.” (Malinowski, 1972, 275.) Másfelõl azt látta, hogy a bûnt, a nor-
masértést követõ büntetést egészen másként fogták fel akkor, amikor a bû-
nös pár tagjai közeli rokonságban álltak egymással (anyaági unokanõvérrel
a vérfertõzés igen súlyos bûn), s akkor, amikor csak a tágabb nemzetségi
közösség köteléke kapcsolta õket össze. Minél távolabbi a rokoni kapcsolat
a vérfertõzést (incestust) elkövetõk között, annál enyhébb a büntetés, egé-
szen addig, amikor már nem is büntetik a dolgot: könnyedén elnézett, bo-
csánatos bûnné vált, fõleg ha nem volt, ha nincs, aki leleplezze, a nyilvános-
ság elé tárja a norma megsértését jelentõ tettet.

A megfigyelt magatartások azonossága és jogi következményeik diffe-
renciáltsága funkcionális összefüggések keresésére indította a kutatókat.
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Vizsgálódásaik során úgy találták, hogy a normához fûzõdõ elvárások a tár-
sadalomra való veszélyességet más és más módon fejezhetik ki annak függ-
vényében, hogy mennyire okoznak tömeges problémát (például a vérfertõ-
zés esetén degenerálódást), vagy ellenkezõleg, mennyiben nem jelentenek
már tipikus veszélyt a közösségre. A norma érvényességéhez fûzõdõ társadalmi
elvárásokat nem lehet a normák önerejébõl megérteni, mert azok a közösségi szerve-
zet egészének mûködésmódjából erednek. Az adott civilizáció adott joga társada-
lomtörténeti képzõdmény. Keletkezik, fennáll, reprodukálódik, majd ko-
rábbi önmagához képest új értelmet, funkciót nyer, hogy aztán az enyészet
martalékává váljon.

1.3. A jogászság, a jogászi hivatás és a jogtudomány

A jog bizonyos fokú társadalmi munkamegosztást feltételez; történeti éle-
tének egyetlen pillanatában sem mûködhet a jogászi hivatás tudóinak, leté-
teményeseinek közrehatása nélkül. Így volt ez az antik világban, a római jog
fénykorában a remek jogászok esetében, a császári Kína mandarinjainál, az
itáliai fejlõdés során fellépõ glosszátorok, kommentátorok, vagy a keresz-
tény középkor jogtudó értelmiségijeinek (világi és kánonjogászoknak) a ko-
rában is (Bónis, 1972). A jogászi hivatás történeti típusaiban azonban még
nem vált el egymástól a jogászi gyakorlat és a jogról való elméleti gondol-
kodás. A szakmát, a gyakorlati tudást és az arra vonatkozó, azt fejlesztõ el-
méleti ismereteket az említett korszakokban még nehezebben lehetett
megkülönböztetni, mint a polgári társadalom és a politikai állam szétvá-
lásán alapuló és a jogon belüli nagyfokú munkamegosztást is feltételezõ
modern, kapitalista társadalmakban. A modernitásban a munkamegosztás
már nemcsak a jogon belül termelte ki a maga tevékenységi területeit és
specialistáit (bírói kar, ügyészség, közigazgatási jogászság, ügyvédség stb.),
hanem az elméleti tudást termelõ jogtudósokat is elválasztotta az alkal-
mazott tudás hordozóitól, a gyakorlati jogászi hivatás képviselõitõl, anélkül
persze, hogy mindez kizárta volna a jogtudomány jogfejlesztõ hatását,
amellyel nagyfokú differenciálódás mellett is számolnunk kell. A gyakorlati
jogászok tevékenysége – a kauteláris munka kivételével – mindig esetekhez,
ügyekhez, döntésekhez kapcsolódik (Horváth, 1932), s feladatuk az, hogy
operacionális tudásukkal, szakterületük részletes ismeretével, eljárási és
érvelési technikájukkal egyfelõl érvényesítsék ügyfeleik, megbízóik jogi ér-
dekét, másfelõl a jogrendnek megfelelõ döntések megszületését. Tudásuk
tehát elsõsorban az operacionális racionalitás tudása, és nem – vagy legalább-
is nem feltétlenül – a szubsztantív racionalitásé. 

Egykor a jogtudomány mûvelése és a jogászság mint hivatás közel esett
egymáshoz; e helyzet azonban mára megváltozott. Míg a joganyagban mû-
veleteket végzõ jogászság az operacionális, addig a jogtudomány a szub-
sztanciális racionalitást megteremtõ tudást hordozza. Ez utóbbi tudástípust
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az jellemzi, hogy birtoklója ma már kevésbé képes konkrét feladatokat meg-
oldani, vagyis technikai értelemben mûveleteket végezni a joganyagban,
ugyanakkor azonban látja a jogrend keletkezésének, fejlõdésének, belsõ
mûködési törvényszerûségeinek és társadalmi feltételeinek egységét. A jog
létezésének általános alapjait és mozgásformáit is ismeri.

A mai munkamegosztás komplexitásának magas fokát a sokszoros sza-
kosodás és a közvetítések bonyolult hálózata jelzi. A specializálódás folya-
mata azonban egyúttal újra és újra létrehozza a jogtudományi s azon belül
a jogelméleti integráció idõnkénti megteremtésének szükségletét és telje-
sítményeit. Így válik világossá, hogy a gyakorlati jogi munkához képest a
jogtudománynak, az ágazati jogtudományokhoz képest pedig a jogelmélet-
nek relatíve más a feladata és mûködésmódja. Ez a tényállás független attól
a szubjektív vonatkozástól, hogy kivételes személyiségek magas fokú telje-
sítményeinél ma is elõfordul az operatív és szubsztanciális tudás együttes
megnyilvánulása.

Nem tarthatjuk kielégítõ megoldásnak azt, ahogy Max Weber (1970)
szociológiai kritériumát szokásos módon alkalmazzák, mondván, hogy a tu-
dományt az „élethivatásszerûség” teszi azzá, ami. Nem csak azért, mert ezt
a jogtudósok esetében túl sok kivétel terheli (Sajó, 1983, 17–19.). Így sem
a responsumot adó római jogászok, sem a középkoriak nem ebbõl éltek, ha-
nem tanításból, egyetemi oktatói munkájuk javadalmazásából (különösen
ami az utóbbiakat illeti). Amíg az áruviszonyok nem triumfálnak a szellemi
munkaerõ teljesítménye fölött, s ez a kifejlett tõkés viszonyok elõtt minde-
nütt szükségképpen így volt, addig a honorárium (tiszteletdíj) valóban tisz-
teletet és megbecsülést (presztízst) fejezett ki, nem pedig a munkaerõ rep-
rodukciós költségét. 

Ennél fontosabb ellenvetés azonban, hogy nemcsak a tudományt, ha-
nem a jogi szféra egészét mûködtetõ jogászságot, így a racionális igazgatást
végzõ szakembereket is (bürokrata = hivatali jogász) jellemzi az élethiva-
tásként gyakorolt tevékenység – magánál Webernél is. Épp ezért nem lehet
ezzel a kritériummal elválasztani a jogászi hivatást a jogtudománytól. Szük-
séges más differencia specifika bevezetése az egybeesésen túli különbség
felmutatására, s ezt a tudás kétféle típusának szembeállításával adhattuk
meg.

1.3.1. A jogtudomány és a jogelmélet viszonyáról

Az alkalmazott tudás különbözõ típusaival szemben a jogtudósok, az elmé-
let szakemberei munkálják ki a jog fogalmait, finomítják dogmatikai kate-
góriáit, általánosítanak a jogi élet tapasztalatainak összegyûjtésén és rend-
szerezésén keresztül. Az elméleti munka – szemben a különbözõségben szétesõ
közvetlen gyakorlati tudattal – mindig a rendezetlenségben absztrakció útján rendet
teremtõ „egybelátás”, vagyis teória. Az arisztotelészi értelemben felfogott te-
ória egybe- és egységbelátást, össz-szemléletet jelent, amely több mint a
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completatio, és más mint a visio vagy a praxis, mert a jogi jelenségek sokféle-
ségét és változásait egységes alapon magyarázza, a szétszórt sokaságot szin-
tetizálja. Csak a jog teóriája képes egyben és egységben látni a jogot, amely
egyidejûleg norma, döntés és jogviszony, tárgyi jog és alanyi jog, jogosult-
ság és kötelezettség, eszme és szervezet, nyelv és igazság sokfélesége. Kü-
lönbözõ oldalakra, mozzanatokra bomló ismerettárgy, amely nemcsak ezen
belsõ komplexitással rendelkezik, hanem történeti alakulását társadalmi, gaz-
dasági, erkölcsi és politikai környezetének hatásai, valamint az adott társa-
dalom szabályozási szükségletei, igényei is befolyásolják. A jog belsõ komp-
lexitásának az egynemûsítése, és e változó, dinamikus szerkezet arányainak
átrendezõdése, intézményi megoldásai kölcsönhatásban állnak külsõ komplexi-
tásával. A társadalmi változások hatnak a jogi változásokra, s a jog megol-
dásai is befolyásolják az össztársadalmi viszonyok alakulását. Ezen belsõ és
külsõ komplexitás egybelátása és láttatása a jogról való elméleti tudás, a jogelmélet
feladata. A jogelmélet a jog önreflexiója, a jogfilozófia pedig egy filozófia jogról al-
kotott reflexiója.

A jogelmélet különbözõ, s olykor ellentétes mozzanatok és követelmé-
nyek (úgymint az igazságosság és hatalom viszonyát felvetõ pascali gondo-
latsor, a törvényi és bírói jog, a jogbiztonság és igazságosság viszonya,
avagy a ius scriptum és ius aequm ellentéte) természetének feltárására tö-
rekszik az elméletalkotás során, azonban szintézisre csak akkor lehet képes,
ha és amennyiben a jog belsõ mozzanatait analitikus úton már feltárták.
A szintézis tehát feltételezi az elõzetes analízist, s a tagolt egész rekonstru-
álására csak akkor kerülhet sor, ha az analitikus eredmények sokaságának
felhalmozódása megköveteli a korábbinál átfogóbb, plauzibilisebb, magya-
rázó erejû szintézist. S e szintézis más összefüggésekben további analízis
kiindulópontjává válhat.

A jog mint ismerettárgy ezen belsõ és külsõ komplexitása és egyes moz-
zanatainak, oldalainak vizsgálata vezetett el a fõbb jogelméleti problémák
kikristályosodásához. Végsõ soron a különbözõ irányzatok és iskolák meg-
jelenéséhez. A szemléletmódok, nézõpontok változatossága mögött a jog-
tudományban tehát az ismerettárgy ezen kettõs komplexitása áll. A jog vál-
tozatos történeti alakzatait és idõben egymást követõ változásait a mód-
szertani pluralizmus alapján ítélhetjük meg a jogtudományban. Némi
sematizációval azt lehet mondani, hogy a jogelmélet mint a jogról szóló el-
méleti tudomány fejlõdését voltaképpen négy tényezõ kölcsönhatásos moz-
gása eredményezi: A) Az egyidejûleg egymás mellett létezõ egyedi, nemze-
ti jogrendszerek és joganyaguk vizsgálata. B) A társadalmi valóság történel-
mi alakulása. C) A szakjellegû társadalomtudományok – köztük az ágazati
jogtudományok – eredményei, fejlettsége. D) A jogelméleti általánosítás és
a jogfilozófia szintjének önmozgása.

Az A és B tényezõ a jogtudományhoz képest a külsõ oldalt, a jogot mint
olyat, közvetlenül a jog társadalomtörténeti fejlõdésében veszi szemügyre.
Ezzel szemben a C és D tényezõ a tudományon belüli elméleti mozgást ragadja
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meg, mely mozgásnak A és B csupán közvetett tárgya. A jogelméleti gon-
dolkodás egyes irányzatait, módszereit, paradigmáit csak úgy lehet megér-
teni, ha látjuk, hogy a jogi ismerettárgy gondolati feldolgozása együttesen a
fenti négy faktorra vagy azok valamelyikére támaszkodik. Ez az átfogó sé-
ma alkalmas arra, hogy a jogelméleti problémákat rugalmas szemléleti ke-
retbe helyezze. Ugyanakkor az egyes konkrét problémák felvetésének mód-
ja és megoldásuk milyensége csak a jogelméleti irányzatok bemutatásával
fejthetõ ki részletesebben. Arról, hogy a séma megfelel-e a célnak, termé-
szetesen csak az alkalmazás során gyõzõdhetünk meg. Ezt szolgálják az
egyes tényezõkhöz fûzött rövid magyarázatok.

Az A és B tényezõ kommentárja: A laikusok számára Kirchmann véle-
ménye, mely szerint „a törvényhozó három helyesbítõ szavára egész könyv-
tárak válnak makulatúrává” (Kirchmann, 1919), indokolttá teheti a jogtu-
dománnyal szembeni érdektelenséget, azonban a jogászoknak tisztában kell
lenniük azzal, hogy a tételes joganyag változásainak inkább az érintett ága-
zati jogtudományok az elsõ számú elszenvedõi. A jogelméletre ugyanis e
változások, legyenek mégoly radikálisak, nem gyakorolnak végzetes hatást,
mert a jognak sohasem az egész struktúrája, hanem mindig csak egy része
változik meg. Ha pedig a nemzeti jogrendszer elemzésébõl indulunk ki, ak-
kor ez az elemzési egység már át is vezet a B tényezõhöz. A nemzet ugyan-
is nemcsak és nem is elsõsorban jogi kategória, hanem gazdasági, kulturá-
lis, nyelvi és közösségi képzõdmény is. A jogfejlõdést meg sem lehet érteni
a társadalmi szükségletek, a munkamegosztás változása nélkül. Így például
olyan jogi alapintézmény, mint a tulajdon, nemcsak jogi, hanem gazdasági
és szociális realitás is, amelyet a jogi konstrukció csupán kifejez, megformál
és oltalmaz. Jogi és nem jogi mozzanatok együttese. Általánosítva azt
mondhatjuk, hogy a jogtudomány a joghoz kötött, de nem csupán ahhoz,
mert a jog a társadalmi létbe ágyazott.

A C tényezõ kommentárja: A társadalmi valóság szaktudományokban
kifejezõdõ összefüggéseit sok esetben a jogtudomány is hasznosítani tudja.
Nem is mindig egy-egy diszciplína egészérõl van szó, mint például a szocio-
lógiai jogelméletek esetében, hanem sokszor csak néhány összefüggés, ka-
tegória termékenyíti meg a jogról való gondolkodást, láttatja újszerûen egy
régóta létezõ jogelméleti probléma megoldását. Vegyünk egy szemléletes
példát. Az intuíció kategóriáját az individuálpszichológia önmegfigyeléssel
(introspekció) dolgozó áramlata fejlesztette ki. Ez tette lehetõvé, hogy a
jogelméletben kialakulhasson a pszichológiai irányzat, amely Leo
Petrazsickij felfogásában a külsõ és a belsõ jogi élmények csoportját külö-
nítette el. Azt a közismert kanti eredetû megkülönböztetést, mely szerint
az erkölcs belsõ autonóm, a jog külsõ heteronóm adottság az individuum
életében, Petrazsickij azáltal fejlesztette pszichológiai jogelméletté, hogy az
emberi lelkiismeretet és a szubjektív meggyõzõdéseket olyan belsõ, intuitív
jogi élményekként fogta fel, melyekbõl hiányoznak a normatív tények esz-
méi. Ezzel szemben a tárgyi jog, a pozitív jogszabályok és intézmények kül-
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sõ elvárásokat közvetítenek az egyén felé. A jogszabály, a pozitív jog is
okozhat lelki élményt – de ha azt a jogelméleti szempontot nézzük, hogy mi
az erõsebb, a domináns mozzanat a pozitív jogi elvárások és a belsõ jogi
élmény viszonyában, akkor a személyiség kemény magjához kötõdõ lel-
kiismereti parancsok erõteljesebben motiválnak, mint a tárgyi jogi elvá-
rások. A pozitív jogi élmények relatív, míg a belsõ intuitívek abszolút ter-
mészetûek. 

Individuál-pszichológiai kategóriából („intuíció”), az erkölcs és a jog viszo-
nyának mint belsõ és külsõ adottságnak filozófiai (kanti) megkülönbözteté-
sébõl, azaz a szaktudományból, a filozófiából és egy hagyományos jogelméleti
problémából (különbözõ normák ütközése esetén mi az erõsebb jog) így lesz
jogelméleti szintézis, irányzat. 

A D faktor magyarázata: „A jogfilozófiában a filozófusokat illeti az elsõ
szó, és számukra a tételes jog ismerete inkább káros, mint hasznos”
(Eschenmayer). Immanuel Kant pedig a jogfogalom megalkotása érdekében a
tételes joggal való szakításra szólította fel a jogászságot. Bizony, ha az egész
nem alkotóelemek összegzése, akkor kár is számba venni az egyébként is
sûrûn változó tételes jogi megoldásokat, jogrendszereket. Sokkal inkább ar-
ról van szó, hogy a jog elgondolása, az ember képe a jogról az adott világ filozó-
fiai rekonstrukciója jegyében történik. El lehet gondolni a jogot és meg lehet ol-
dani a jogelméleti problémákat az egzisztencialista filozófia alapján, a neo-
tomizmus létrejötte után neotomista jogfilozófiaként, a marxista-mate-
rialista lételmélet kidolgozása után marxista, vagy a fenomenológiai után
fenomenológiai jogfilozófiaként. Az emberi-társadalmi létrõl és gondolko-
dásról alkotott világkép, benne a jog emberképe és a feltételéül szolgáló is-
meretelmélet és módszertan belejátszik a jogi objektiváció érzékelésébe,
jelenségkénti lokalizálásába és belsõ szerkezetének, ellentmondásainak
elméleti feldolgozásába. Egyszerre, egyidejûleg a különbözõ, sõt ellentétes
módszerbeli alapokat viszont nem, vagy csak korlátozottan lehet egymással
összeegyeztetni. Ezért és ennyiben nincs is végsõ bizonyosság: szük-
ségszerû a jogelméleti (és jogfilozófiai) irányzatok pluralizmusa és egymás-
sal dialógusban álló viszonya. Ha ezt így fogjuk fel, akkor sem kell a re-
lativista szkepszis álláspontjára jutnunk: egyrészt mert ezek egymást nem
feltétlenül és nem mindenben érvénytelenítik, a jog sokoldalúságából és
összetettségébõl különbözõ mozzanatokat és szinteket ragadnak meg. Más-
részt a térben egymás mellett élõ változatos jogrendszerek és az idõben vál-
tozó jogok különbözõ társadalmak, korok problémáit dolgozzák fel.

A végsõ állásfoglalás kialakításánál mindig az a döntõ kérdés, hogy me-
lyik tud többet és meggyõzõbben felvetni és megoldani a jogelmélet prob-
lémáiból anélkül, hogy megszüntethetõ lenne az irányzatok pluralizmusa és
konkurenciája.
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1.3.2. A jogelmélet és a jogfilozófia viszonyáról

Elsõ megközelítésben pusztán elnevezésbeli különbségekrõl lehet szó, hi-
szen minden filozófia, akárcsak a jogelmélet, elméleti tudást tartalmaz, s
közös a tárgyuk is, a jog. Mégis, hogy ezt a szerteágazó, s a tudományban
korántsem közmegegyezést kiváltó problémát megközelítõleg jellemezhes-
sük, elõször a filozófiának a jogfilozófiához, majd pedig a jogfilozófiának a
szaktudományokhoz való viszonyát kell tisztázni. A problémát elsõsorban
az általános filozófia sokféle felfogása jelenti. 

Anélkül, hogy itt napjaink összes jelentõs filozófiai irányzatának jellem-
zésére vállalkozhatnánk, két fontos tendenciát mégis ki kell emelnünk.
Egyfelõl léteznek olyan filozófiai nézõpontok, amelyek tudatosan nem vál-
lalják fel a világegésznek, az adott kor teljességének, szintézisének gondo-
lati kifejtését. Ezek rendszerint arra sem vállalkoznak, hogy a modern em-
ber felfogását a jogról, s a jog helyét az emberi-társadalmi létezésben ki-
bontsák. E filozófiai irányzatok közé sorolható a neopozitivizmus, a kritikai
racionalizmus és a posztmodern törekvések. Másfelõl viszont a hegeliánus,
neotomista, egzisztencialista és marxista áramlatok felvállalják a világnéze-
ti kérdések és igények megválaszolását. Azt, hogy honnan jöttünk, hol va-
gyunk, és merre tartunk a világban. Ahogy Hegel megfogalmazta: a filozó-
fia „saját kora gondolatokban megragadva”. Ezek rendszerint jogfilozófiát
is tartalmaznak, függetlenül attól, hogy megoldásaik etikai, tudományos
vagy vallásbölcseleti alapokon nyugszanak-e.

Az említett filozófiák közül négy változatot tekintünk át abból a szem-
pontból, hogy alapjellemzõik milyen konzekvenciákkal járnak a jogfilozófia
par excellence problémájára, a helyes jog, a jog értékelõ szemléletére nézve.

A neotomista filozófiában egyaránt helyet kapnak lételméleti, morális és
világnézeti kérdések. A világ egységét, a lét és a kellés végsõ metafizikai
egységét a világba elõzetes elrendezést vivõ „praestabilita harmonia” isteni,
teremtõ akarata biztosítja, amely a természetjog örök voltának a megalapo-
zására is alkalmas. A neotomizmus filozófia és valláserkölcs. Az Emberi Je-
lenség titka és fontossága létértékében rejlik (P. T. de Chardin). Az embe-
ri jog is a természetjog (valláserkölcs) forrásából táplálkozik, azaz a kettõ
egylényegû lévén, nem kerülhet összeütközésbe. Csak az a jog, amelyik
összhangban áll a természetjoggal. A helyes jog problémájának modern,
pluralisztikusan kiélezett értelmezése ezzel a megoldással elesik, mert a
neotomizmus eredendõ egységet tételez a ius Divinum, a ius Naturale és a ius
Humanum között.1 Isten, a természet és az ember egysége a keresztény vi-
lágszemléletben azzal a konzekvenciával jár a jogfelfogásra nézve, hogy
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1 A katolikus természetjogtan eredete a sztoikus filozófiára nyúlik vissza. „Legklasszikusab-
ban Khrüszipposz foglalja össze az isten-ember-természet harmonikus egységének gondolatát, ami-
kor a kozmoszt az istenek, emberek és a kedvükért létrejött dolgok rendszerének tekinti.” (Erdõ,
1994, 343.)
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megkerülhetetlenné válik a jog hármas rétegzettségének és végsõ összhang-
jának tételezése.

A neopozitivista filozófia kizárólag ismeretelméleti-logikai és módszerta-
ni problémákkal foglalkozó tudományfilozófiaként határozza meg önmagát,
amelyben nincs helye sem a létrõl, sem a világnézetrõl szóló kérdéseknek.
Tudomány, és nem világnézet. Ezért nem lehet semmilyen tudományon kí-
vüli (ethosz, télosz) vagy történelemfilozófiai kritériuma a helyes jognak.
Ezzel szemben az egzisztencialista filozófiák világnézeteket képviselnek, és
az emberi létezés értelmérõl, a helyes életvezetésrõl szóló bölcselkedést
folytatnak, de nem tartják tudománynak a bölcseletet. A filozófia itt világ-
nézet, a bölcsesség szeretete (phila sophia), de nem tudomány.

A marxista irányzat fenntartja, hogy a lételméleti és a világnézeti kérdé-
sek tudományosan megalapozhatóak. Itt a filozófia tudományos igényû és
rendszerezésû nézetek összessége. Nemcsak ismeretelmélet, hanem onto-
lógia és logika is egyben. Tudományos világnézet tehát, mely szerint az em-
beri lét önmagában nem értelmes, de azzá tehetõ. Ebbõl pedig az követke-
zik, hogy van értékmérõje a jognak. Az a helyes jog, amelyik a leginkább
elõsegíti a lét értelmessé tételét, azaz amelyik a legjobban megvalósítja az
ember nembeli erõinek a kibontakoztatását a társadalmi kötelékekben.

1.3.2.1. Filozófia és szaktudomány

A filozófia nem az egész világot extenzív, terjedelmi totalitásában („a min-
denséget”), hanem a világegészt, az intenzív totalitást tekinti a szaktudo-
mányokétól különbözõ vizsgálati tárgyának. Az egészre irányuló univerzá-
lis szemlélet, a lét mivoltának, a létezés és a gondolkodás általánosítható
törvényszerûségeinek tudománya. Szemben a sokasodó szaktudományok-
kal, amelyek különbözõ területeket, a részrendszerek mûködését írják le és
elemzik. A szaktudósok tudományterületeik specializálódása következté-
ben egyre kevesebbrõl és kevesebbrõl egyre többet és többet tudnak. A fi-
lozófusoknak viszont, lehetõleg nem szembekerülve a szaktudományos
eredményekkel, hanem integrálva azokat, nem egyre többrõl és többrõl kell
egyre kevesebbet és egyre bizonytalanabbat tudniuk – mint ezt a középko-
ri „docta ignorantia” („tudós tudatlanság”) elve jegyében a modern szkep-
ticizmus hirdeti –, hanem a világegésznek az ember számára feltáruló mi-
nõségét, lényegét kell kutatniuk. 

1.3.2.2. Jogfilozófia és szaktudomány

A jogfilozófia sajátos helyet foglal el az általános filozófia és a szakjellegû jog-
tudományok között. Moór Gyulával egyetértésben azt mondhatnánk, hogy
sem nem szakjogtudomány, sem nem általános filozófia, hanem a jog filozo-
fikus szemlélete, vagyis szakfilozófia (Moór, 1923, 1992). Egészként vizsgál-
ja a jogot, ami nem egyszerûen részeinek összessége, hanem a részek változása
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és a változatos formákban meglévõ közös szabályszerûségek és kategóriaszerkezet egy-
sége. Az általános felépítõ (konstitutív) kategóriák állandóságát pedig a konk-
rét megjelenési formák sokféleképpen hordozhatják. Felfogásunk azonban
nem nominalista, mert nem az utólagos absztrakció (elnevezés) viszi bele a
tárgyba ezen kategóriákat, hanem ezek objektíve benne vannak. 

A jogfilozófia felfogása szakfilozófiaként módszertanilag megalapozza,
hogy a jogot mint társadalmi részrendszert intenzív totalitásában ragadjuk
meg. Itt nem a térben és idõben létezõ összes jogot próbáljuk meg leírni,
vizsgálni. Ezt visszamenõleg megteszik a nemzeti és egyetemes jogtörténe-
ti, valamint az összehasonlító jogi kutatások, a hagyományos jurisz-
prudencia pedig aktuálisan fogja át e területeket. Itt tehát a feladat a jog
mint intenzív totalitás kibontása, amely a jogi objektiváció önszabályozó sa-
játosságának a megragadását jelenti. Persze ez a feladat akkor sem nélkü-
lözheti a megközelítés filozófiai elõfeltevéseinek elemzését, ha az erre vál-
lalkozó szerzõ saját törekvését nem szakfilozófiának tekinti és nevezi, ha-
nem jogelméletnek, mint például Hans Kelsen vagy Horváth Barna.

1.3.2.3. A jogfilozófia és a jogelmélet különbségérõl

A szakfilozófiaként felfogott jogfilozófia alapjában egybeesik a jogelmélet-
tel. Ha viszont a filozófián a bölcsesség legkülönbözõbb alapjait és lehetsé-
ges módszereit értjük, s ezek sokan vannak, akkor megszûnik az egybeesés.
Ez a megállapítás egyaránt érvényes az egzisztencialista, a fenomenológiai,
a neokantiánus megalapozottságú jogfilozófiákra, mivel a tételes jogot
egyik sem tekinti olyan hordozóközegnek, amelyben valamiképpen a jog lé-
nyege megjelenik. Az egzisztencializmus számára a jog nem szabályokból,
hanem szabad döntési szituációkból áll, melyek konkrét egyszeriségükben
elõre láthatatlanok és kiszámíthatatlanok. Hasonlóképpen a fenomenológia
sem az empirikus tételes jogi kellésben (Sollen), hanem az ettõl független a
priori létben (Sein) fedezi fel a jog lényegét.

A neokantiánus jogfilozófia pedig, a lét és a kellés megkülönböztetésén
alapuló módszerdualizmusának alkalmazásával, kizárja a törvénykutató
jogtudomány lehetõségét, s különféle ideáltipikus konstrukcióknak vagy a
szellemtudományos megértés módszertanának tulajdonítja a lényegiség is-
meretét. Továbbá szép számmal voltak és vannak olyan jogfilozófiák, ame-
lyek valamely átfogó etikai álláspont derivátumaként jönnek létre, mint pél-
dául Hobhouse társadalmiigazságosság-felfogása vagy Rawls igazságosság-
elmélete. A jogbölcselet esetében az általános bölcseleti pozíció határozza meg
a jog helyét egy adott korszak filozófiai világképében, míg a szintetikus jog-
elméletnél inkább tetten érhetõ a szaktudományos eredményekre való tá-
maszkodás, ami azzal a következménnyel jár, hogy a jogelmélet már nem
azonos a jogfilozófiával.

Hazánkban elterjedt felfogás, hogy a jogfilozófiát a szintetikusan felfo-
gott jogelmélet részévé teszik, azonosítva ezzel a jogfilozófiát a jogelmélet-
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tel. Ebbõl adódik a jogelmélet azon rendszere, amely jogtanból, jogszociológiá-
ból és jogi értéktanból (jogfilozófiából) áll. E rendszertani felfogásban, amely
Somló Bódog jogi alaptanát és módszerdualizmusát veszi alapul, a jogtan a
pozitív jog vizsgálatából nyert fogalmakat általánosítja, a jogszociológia a
jog tapasztalati valóságával, okozatos összefüggéseivel, az értéktan pedig a
helyes jog axiológiai feltevéseivel foglalkozik. Természetesen nem az jelen-
ti a problémát, hogy a jogelméletet szintetikusan, a jogfilozófiát pedig szak-
filozófiaként fogják fel, hiszen ebben az esetben a kettõ között nincs elté-
rés. Azt viszont problematikusnak tartjuk, hogy az ilyen jogelméleti felfo-
gás nem vet számot a klasszikus német filozófia jogbölcseleti teljesítménye-
ivel, valamint a 20. század angolszász és más nem értékfilozófiai szemléletû tö-
rekvéseivel. Ez utóbbiak közé soroljuk az egzisztencialista, a fenomenoló-
giai és a hermeneutikai megalapozottságú jogfilozófiai paradigmákat és a
marxista jogelméletet. A jog elméleti vizsgálatából ezek sem eshetnek ki
azon az alapon, hogy az axiológiával azonosított jogfilozófiát egy szinteti-
kus jogelmélet részévé tették.

További nehézséget okoz az analitikus és a szintetikus jogelméletek kö-
zötti különbség megvilágítása. A szintetikusan felfogott jogelmélet a jog
társadalmi összefüggéseinek és pozitív jogi megjelenéseinek, valamint a
jogrendszerek belsõ szerkezetének kategóriáival és értékelési kritériumai-
val foglalkozik. Ettõl eltérõen az analitikus jogelméleti törekvések, mint példá-
ul a kelseni tiszta jogtan vagy a Somló Bódog-féle jogi alaptan, mindig elvá-
lasztják az általános jogtant a jogszociológiától és a jogfilozófiának tekintett
axiológiától. Nem az azonos ismerettárgy különféle oldalainak eltérõ mód-
szerekkel történõ vizsgálatát kapcsolják össze (totalitásszemlélet), mint az
elõzõekben, hanem egymástól elválasztandó, sajátos ismerettárgyakat vizs-
gálnak az analitikus jogelméletben [A. J. Austin (1790–1859), vagy nap-
jainkban H. L. A. Hart].

1.3.2.4. Az empirikus és a generikus általános problémája a jog
meghatározásában

Ahhoz azonban, hogy a jogról mint olyanról tudományos kijelentéseket te-
hessünk – függetlenül az egyes jogfilozófiák konkrét felfogásától –, szembe
kell néznünk a jogfogalom megalkotásának lételméleti és módszertani ne-
hézségeivel.

A jogfogalom tárgyalásához vezetõ úton természetesen az idõben és tér-
ben létezõ jogrendszerek közös vonásainak tapasztalati általánosítása jelen-
ti az elsõ lépést. Az empirikus általánosság szintjén azonban nem válaszol-
ható meg az a kérdés, hogy a jogot valójában mi teszi joggá, miben rejlik
specifikus lényege, amely megkülönbözteti az erkölcstõl, a gazdaságtól, a
politikától, a tudománytól és a mûvészettõl. E kérdések kizárólag a generi-
kus általánosság szintjén válaszolhatók meg, ahol a jog specifikus nemfogalmát
határozzák meg a más nemektõl elválasztó szükségszerû tulajdonságainak
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leírásával és értelmezésével. A jogelmélet a jog sajátosságaival foglalkozik.
Sokféle jogot, a jogok összességét alapul véve nyerhetjük a jog fogalmi ele-
meit: azt, hogy a szabály általánosan érvényes, nyelvi kifejezési formát ölt,
államilag szankcionált, jogalkalmazói döntésekben is megnyilvánul stb.
Tudnunk kell azonban, hogy az egyedi és az általános viszonya a jog esetében
is kétféle relációban vetõdik fel. Egyfelõl mint az egyed és a nem viszonya (A),
másfelõl mint a nem (genus) viszonya más nemekhez (B).

(A) Az empirikus általánosság szintjén a formális logika extenzionális (ér-
zéki-terjedelmi) fogalomképzése útján az empirikusan közös tulajdonságok
érzékelésébõl alkotjuk meg a jog fogalmát. Itt a jognak mint nemnek a ne-
men belüli, közvetlenül megnyilvánuló adottságait vesszük számba az egye-
di jogrendszerek (például a magyar, a svéd, a német, a francia stb.) s a külö-
nös jogcsoportok (például a kontinentális, az angolszász) tapasztalati megfi-
gyelésével és a közös jegyek meghatározásával összehasonlító elemzés útján.

(B) A generikus általánosság szintjén a konkréttól az absztraktig törté-
nõ felemelkedéssel határozhatjuk meg a jog specifikus nembeli általánossá-
gát, s e gondolati mozgás teszi értelmezhetõvé a jog és nem jog közötti ha-
tármegvonás problémáját. A valóságban mindig az egyedi, a tapasztalatilag
változó jog áll elõtérben, a gondolkodásban pedig az általános, a változatlan
adottságok jelennek meg. E két szint egymásra vonatkoztatása két okból is
elkerülhetetlen. Ha csak az egyedi tulajdonságokat vennénk figyelembe,
akkor a jog nem lenne jog, s ez a valóság széthullásához vezetne, mert az
egyediség szintjén minden különbözne egymástól, s így végtelen lenne a
változatosság. Ha viszont csak az általánost emelnénk ki, egyedi-tapasztalati
vonásai nélkül, ez gondolati megmerevedéshez vezetne. A fogalomképzés
szükségképpen érzéketlenné válna a jog történeti változásaival szemben,
melyek így a jog „örökkévalóságba” dermedt fogalma alá rendelõdnének.

A jog általános, nemre jellemzõ tulajdonságai nem járnak „két lábon”. Ugyan-
is a jog önszabályozó rendszer; saját létrejövetelének módjaira elõírásokat
tartalmaz; a társadalmi konfliktusok feloldásának eszköze; szociális integ-
ráló funkciója van; a jogi normának teleologikus szerkezete és kellés-struk-
túrája van; ideológiai és értékjellege egyaránt megmutatkozik stb. A jog
ezen sajátosságának nincs az egyedi jogrendszertõl független léte. A jogi ál-
talános az egyedi-konkrét létezõben van benne, az hordozza. De nem konk-
rét, érzékletes valóságként, hanem kizárólag absztrakció útján ragadható
meg a megismerésben. Miként az egyedi, empirikusan érzékelhetõ jogi je-
lenségek sem lennének a jog fogalma alá bevihetõk, jogként értelmezhetõk,
ha elõzetesen nem lenne meg a jog fogalmi absztrakciója. Ahogy Karl
Bergbohm a Jurisprudenz und Rechtsphilosophie-ben hangsúlyozta: „A jogfoga-
lom minden jogi fogalom, ítélet és rendszer kulminációs pontja marad, a
legszélesebb értelemben vett jogtudomány alapvetõ fogalma.”

Ezért kell az egyedi tapasztalatot az általánosra, a gondolati általánost
pedig az egyedire vonatkoztatni. Ez tehát azt jelenti, hogy az empirikus ál-
talánost a generikusra, a generikust pedig az empirikusra tekintettel kell
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szemlélni, mert csak az elméleti reflexió mozgása közben haladhat elõre a megisme-
rés. A jogi megismerés csak így képes differenciálni fogalmait, és helyesbítheti a már
kimunkált fogalmak tapasztalati fedezetét, terjedelmét, csak így hajthat végre új be-
sorolásokat és átsorolásokat.

Az elméleti reflexió mozgását leginkább az erkölcs és a jog közötti ha-
tármegvonás problémáján elemezhetjük. A ius és non ius történetileg válto-
zó határai korábban másutt húzódtak, mint ma. Például a „Pacta sunt
servanda” (az adott szó kötelez) nemcsak erkölcsi, hanem generálklauzula-
ként jogi elv is a német jogban. A patrícius polgárság számára ez a kereske-
dõi morál alaptétele a szabadversenyes kapitalizmus elõtt. A liberálisra vál-
tozott gazdasági körülmények között elõbb rést üt rajta, majd jogi intéz-
ményként általánosodik a „Clausula rebus sic stantibus” (a dolgok változá-
sának záradéka) elv, alaposan beszûkítve ezzel az elõzõ érvényesítésének
lehetõségeit, de persze anélkül, hogy megszüntethette volna annak jogi ere-
jét. A szabadversenyes gazdasági körülmények legyengítik a szerzõdéshez
való hûség erkölcsi súlyát és ezzel jogi jelentõségét is, és a szerzõdésszegé-
si felelõsségtõl való mentesülés (kimentés) ellentétes jogelvét hozzák létre.
Ami korábban általános erkölcsi és különös érvényességû jogi elv volt, an-
nak érvényessége korlátozódik a másik jogelv létrejöttével. Differenciálód-
nak a szerzõdéses felelõsség alakzatai, noha a kiindulópont – a szerzõdés
kötelez – fennmarad. (Hiszen a szerzõdés tartalmát per definitionem a fe-
lek akaratmegegyezése képezi.) A megismerési folyamat menetét elemzõ
példánkból az is kiderül: annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy milyen
erkölcsi elv és milyen terjedelemben válhat a jog részévé – mellyel a hétköz-
napi jogszemlélet aligha boldogul –, a tételes jog és a bírói gyakorlat együtt
szab mértéket. A pacta sunt servanda generálklauzulára való hivatkozás
eredményessége a gazdasági körülmények változásának függvényében nyer
nagyobb, majd csekélyebb elismerést a bírói gyakorlatban.

1.4. A jog fogalma – a fogalmi sokféleség okai

Általánosan elfogadott nézet, hogy a jogbölcselet egyik fõ feladata a jog mi-
benlétének meghatározása. Más tudományok mûvelõi számára ez igen kü-
lönösnek tûnik, hiszen õk rendszerint nem tekintik kiemelt, nehezen meg-
válaszolható vagy éppen vitára ösztönzõ kérdésnek vizsgálódásuk tárgyának
meghatározását. A Mi a jog? kérdése ezzel szemben – amint arra Hart rámu-
tatott – szinte minden jelentõs jogi gondolkodó érdeklõdésének középpont-
jában áll (Hart, 1955, 11.). Ez többek között azért van így, mert a jogfogal-
mat – Somló Bódog hasonlatával élve – olyan Atlaszként kell elképzelnünk,
akinek vállain a jogászi világ glóbusza nyugszik (Somló, 1917, 52.). Mivel a
jog fogalmában sûrítetten jelenik meg mindaz, amit a jog lényegi jellemzõi-
nek tekintünk, az ezzel kapcsolatos állásfoglalás nemcsak a jog elméletének
alakulását befolyásolja, hanem magát a joggyakorlatot is.
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De nem csupán arról van szó, hogy a jogi gondolkodók fontos feladat-
nak tekintik a jog meghatározását, hanem arról is, hogy a jogfogalom mi-
benlétét illetõen rendszerint nem értenek egyet. Kant két évszázaddal ez-
elõtti megjegyzése ma is aktuálisnak mondható: „Szép, de gyakran igen ne-
héz egy definíciót megfogalmazni. A jogászok még mindig keresik jogfogal-
muk meghatározását.” (Kant, 1981, 464.) Ha röviden áttekintünk néhányat
az elmúlt két évszázad jellegzetes meghatározásai közül, akkor igen színes,
mi több, kissé riasztó kép tárul elénk. 

Maga Kant például úgy vélte, hogy a jog „azoknak a feltételeknek az összes-
sége, amelyek között az egyik ember önkénye [akarata] a szabadság általá-
nos törvénye szerint egyeztethetõ össze a másik emberével” (Kant, 1991,
325.). A kanti filozófia kiindulópontjait elfogadó Kelsen viszont a jog lénye-
gi jellemzõi kapcsán nem a szabadságra, hanem a kényszerre helyezte a
hangsúlyt. Meghatározása szerint a pozitív jog nem más, mint normákból
álló kényszerrend. Mivel e normákat emberi lények akarati aktusai alkotják,
azok „önkényes módon változtathatók, és korok és népek szerint különböz-
nek” (Kelsen, 1981, 287.). Az ugyancsak kantiánus Stammler egy harmadik
állásponthoz jutott el. Szerinte a jog sérthetetlen, függetlenül uralkodó, kö-
telezõ akarat (Stammler, 1921, 113.). Az õ fogalmi rendszerében a kötele-
zõ akarat olyan akaratot jelent, amely több akaratot egymás eszközéül ha-
tároz meg. Így „függetlenül uralkodó módon” kötelezõnek tekinthetõ az az
akarat, amelynek esetében az egybekötés független az egybekötöttek akara-
tától, a „sérthetetlen” jelzõ pedig olyan akaratra utal, amely az egybekötés
tartamára állandóan megmarad. Az azonos bölcseleti kiindulópontok tehát
nem feltétlenül vezetnek hasonló jogfogalomhoz. 

Ez gyakran fordítva is igaz: különbözõ filozófiai alapokról azonos vagy
hasonló jogelméleti következtetések is levonhatók. A kanti gondolkozás-
módtól igencsak távol álló John Austin rendszerében például a jog ugyan-
csak az akarattal áll összefüggésben. A „tulajdonképpeni törvény” szerinte
valójában általános parancs, a közvetlen és szigorú értelemben vett pozitív
jog pedig olyan általános parancsok rendszere, amelyet a politikailag fölé-
rendelt, vagyis a szuverén ír elõ a neki alárendelt alattvalók számára. A pa-
rancs Austin szerint egy értelmes lénynek egy másik értelmes lény maga-
tartására vonatkozó olyan kifejezett kívánsága, amelynek nemteljesítése
esetére az elõbbi részérõl az utóbbi kárára valami rossz származik (Austin,
1954, 1–14.). Némileg hasonló ehhez az újkantiánus jogfilozófia képviselõ-
jének tekinthetõ Somló meghatározása, noha õ kisebb hangsúlyt tett a
szankcióra, és nem a parancsot, hanem a normát tekintette a jog lényegi
elemének. „A jog – írja – egy szokásszerûen követett átfogó és állandó leg-
fõbb hatalom normáit jelenti.” (Somló, 1917, 105.) 

Gyakran egymással szöges ellentétben álló mozzanatokat tekintenek a
jog lényegi ismérvének. François Gény elméletében például a jog „az arra
irányuló szabályok összessége, hogy egy szervezett közösségben az embe-
rek magatartását külsõleg, szükség esetén kényszerítõ szankcióval biztosít-
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sák” (Gény, 1981, 168–187.). Ezzel szemben Bierling nem a szabályok
kényszerítõ jellegére helyezi a hangsúlyt, hanem azoknak egy közösségen
belül való elismerésére: „Jogászi értelemben jog általában mindaz, amit az
egymással bármilyen közösségben élõ emberek együttélésük normája és
szabálya gyanánt kölcsönösen elismernek.” (Bierling, 1894–1911, I. 19.)

A jogfogalom olykor annak a jogi kultúrának a jegyeit mutatja, amely-
ben megalkották. Ez az európai gondolkodókra is igaz, de különösen nyil-
vánvaló az amerikai szerzõk esetében. John Ch. Gray szerint például a jog
azon szabályokból áll, amelyeket a bíróságok fektetnek le a jogi igények és
kötelességek meghatározása céljából. Ezért a törvényhozó szerv által alko-
tott írott törvények tulajdonképpen nem is „részei”, hanem csak „forrásai”
a jognak (Gray, 1902, 173.). Másfelõl az azonos jogi kultúra egyáltalán nem
biztosíték arra, hogy az e kultúrát kiindulópontnak tekintõ gondolkodók
egyetértenek a jog fogalmi jegyeiben. Oliver W. Holmes szintén úgy véli,
hogy a jogot nem a törvényhozó, hanem a bíróság felõl kell megközelíteni.
Õ azonban nem a bíróra, hanem a bíróság ítéletére váró ember nézõpontjá-
ra tette a hangsúlyt, aki azt akarja tudni, hogy egy adott bíróság az õ ügyé-
ben miként fog dönteni. Ezt a nézõpontot elfogadva mondja: „Jogon az ar-
ra vonatkozó elõrejelzéseket értem, hogy a bíróságok miként döntenek.”
(Holmes, 1920, 173.) A jog Karl Llewellyn szerint sem a törvénykönyvek-
ben található, ámbár nála nem az elõrejelzésnek, hanem a döntés tényének
van jelentõsége. Eszerint a jog az, „amit a hivatalos személyek a viták kap-
csán tesznek” (Llewellyn, 1951, 9.).

A jogfogalom meghatározására irányuló rendkívül változatos elméleti
kísérletek furcsa ellenpontja, hogy a mindennapi életben a legtöbb ember
viszonylag magabiztosan, és mindennapi szükségletei szempontjából kielé-
gítõ módon meg tudja mondani, mit tekint jognak. A gyakorlati kérdések
túlnyomó többségében a jog mibenlétét illetõen a jogászok ugyancsak
egyetértenek. Ennek alapján akár azt is mondhatnánk, hogy nincs szükség
az efféle definíciókra. Ám tisztában kell lennünk azzal, hogy e meghatáro-
zások és különös tételek nem egy gondolkodó ötletszerû elképzelései, ha-
nem olyan gyakorló jogászok, bírók, ügyvédek és jogtudósok alapos vizsgá-
lódásainak eredményei, akik a jog egészérõl és mûködésmódjáról valami
fontosat akartak, illetve akarnak mondani. Az általuk adott meghatározások
mindegyike rámutat egy-egy olyan vonatkozásra, amelyet mások nem vet-
tek észre, vagy nem tekintettek fontosnak.

Problematikus marad azonban, hogy e gondolkodók vajon miért nem ér-
tettek egyet gyakran még a legfontosabb alapkérdésekben sem. Az egyet
nem értés számtalan lehetséges okra vezethetõ vissza. Az alábbiakban eze-
ket az okokat vizsgáljuk meg a tipikusnak tekinthetõ nézõpontok, fogalmak
és definíciók szerint.
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1.4.1. Nézõpontok

A fogalmi sokféleség egyik oka az, hogy mint minden, a jog is sokféle nézõ-
pontból közelíthetõ meg. A különbözõ nézõpontok mintegy felerõsítik a
vizsgált jelenség egy-egy sajátosságát, és olyan perspektívába állítják,
amelyben a többi nézõpont szinte érzékelhetetlenné válik. A jog értelmezé-
se kapcsán a pozitivista, a természetjogi és a szociológiai szemléletmódok
tekinthetõk paradigmatikumnak.

A modern kor jogásza, nyilvánvaló gyakorlati okokból, rendszerint az ál-
lami jogalkotó hatalom által létrehozott vagy jóváhagyott szabályokat tekin-
ti jognak. Elvileg nem kizárt azt állítani, hogy e szabályok kitöltik a jog fo-
galmi világának egészét, s ami ezeken túl van, az már nem, vagy még nem
jog, hanem valami más, ti. erkölcs, politika, eszmények és így tovább.
E metajurisztikus tényezõk a jogi pozitivizmushoz kapcsolódó formalizmus
alapján mindig bizonytalanok, vitathatók, és egy zárt jogi valóság szem-
pontjából csupán valami feltételezettnek tekinthetõk. A jogalkotó által le-
fektetett szabályok ezzel szemben „valóságosak”, „biztosak” és „valóban
meglévõk”, vagyis pozitívak. E nézõpontból – melyet jogi pozitivizmusnak ne-
vezünk – a jogászi gondolkodásnak csupán az a dolga, hogy leírja, elemez-
ze és rendszerezze az ilyen szabályokat. A pozitivista szemléletben tehát
nem perdöntõ jelentõségû, hogy a tételes szabályok helyesek, igazságosak
vagy erkölcsösek-e. 

Bevonhatjuk azonban a jog fogalmába az emberi együttélés helyes rend-
jérõl alkotott értékeket és eszményeket is, s ekkor a pozitív jogi szabályo-
kat egy gondolatilag fölérendelt normatív rendre vonatkoztatjuk. Ha így já-
runk el, jognak tekintjük azokat a társadalmi, erkölcsi és politikai normá-
kat vagy normatív tartalmú eszményeket is, amelyeket az állami törvényho-
zó esetleg nem fektetett le tételes szabályokban, de részét képezik, vagy ré-
szét kell képezniük a jog fogalmának. E nézõpont történetileg leghangsú-
lyosabb formája a természetjogi jogszemlélet, amelyben a hagyományos kri-
tikai felfogások szerint valójában két, a tényleges jogalkotó hatalom által
megalkotott és valamely jogon túli instancia által helyesként – ti. igazságos-
ként – tételezett jog fogalma kap helyet. E jogfogalmak között hierarchikus
értékviszony létezik, amely kihat a két jog érvényességének megítélésére is,
hiszen a pozitív jog a természetjog jogává válik.

A természetjogi és a pozitivista szemlélet különbségei megjelennek az
egyes jogi jelenségek megítélésekor is. Egészen nyilvánvaló módon e ket-
tõsség alakította ki például az alanyi jog és a tárgyi jog fogalmát, és ennek
nyomai láthatók a törvény fogalmának ellentmondásos felfogásain is. A „tör-
vény” ugyanis egyrészt arra utal, aminek szükségszerûen és elkerülhetetle-
nül be kell következnie, másrészt pedig arra, ami helyes, tehát jó, ha bekö-
vetkezik. Ugyancsak a pozitivista és a természetjogi nézõpontok ellentéte
nyomta rá bélyegét arra a módra is, ahogyan a mindennapi életben használ-
juk a „jog”, „jogos” és „jogszerû” szavakat. Hiszen jogosnak mondjuk azt,
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ami erkölcsi értelemben helyes, és azt is, ami helyességétõl függetlenül egy
tételes jogi normának megfelel. Amikor pedig e különbséget úgy érzékeltet-
jük, mint az erkölcsi és a jogászi értelemben vett jog kettõsségét (Somló,
1995, 34–36.), akkor jóllehet mindenki megérti, amit mondunk, de nem
mindenki fogadja el a megkülönböztetés alapjául szolgáló rejtett elõfelte-
vést: azt tudniillik, hogy a jogászi értelemben vett jognak nem kell feltétle-
nül erkölcsi szükségszerûséget magában foglalnia. A természetjogi és a
pozitivista szemléletmódok, illetve a rájuk épülõ elméletek egymás ellenté-
tei, de – miként ez az ellentétek esetén gyakran megtörténik – van néhány
közös vonásuk is. Így például mindkettõ az abszolút bizonyosság igényével
lép fel, és nem tekinti fontosnak azt a vizsgálatot, hogy a szabályok miként
érvényesülnek.

A pozitivista és a természetjogi nézõponttal szemben azonban feltéte-
lezhetõ, hogy a jogalkotó által lefektetett és a társadalmi cselekvések vilá-
gában érvényesülõ szabályok eltérnek, vagy legalábbis eltérhetnek egymás-
tól. Ennek alapján más lesz a „törvénykönyvekben leírt” és az „életben
megvalósuló” jog (Pound, 1910.). E különbségeket a szociológiai nézõpont
fedezte fel, amelybõl úgy tûnik, hogy a jogot elsõsorban a mindennapi élet-
ben vagy a bíróságok és más jogalkalmazó szervek gyakorlatában érvénye-
sülõ szabályok jelentik. 

Ámde e három jogászi nézõpont, illetve filozófiai-tudományos szemlé-
letmód korántsem merít ki minden lehetõséget. Hasonló különbségekhez
vezet az is, ha a jogi szabályok keletkezését és érvényesülésük módját állít-
juk a középpontba. Ekkor a leglényegesebb különbség az imperatív és a
konvencionális jogszemlélet között figyelhetõ meg.

Az imperatív jogfelfogás hívei a jogban rejlõ akarati és kényszerelemekre
teszik a hangsúlyt. Azt állítják, hogy a jogi szabályok mindig valamilyen
akarat eredményeként állnak elõ: az „állam” – egyes ideológiai elõfeltevé-
sek elfogadása esetén az „uralkodó osztály” vagy a „nép”, míg a legsemle-
gesebb formában fogalmazva a „törvényhozó” – akaratának mûködésére ve-
zethetõk vissza. 

A konvencionális jogszemléletben ezzel szemben a szabályok valamely kö-
zösség tényleges gyakorlatában jönnek létre, és önkéntes követésük, vagyis
a kényszerítéstõl mentes huzamos érvényesülés eredményeként szilárdul-
nak meg. A közösség tagjai eszerint olyan hallgatólagos megegyezést köt-
nek a szabályok elfogadására, amelynek nemzedékeken átívelõ érvényessé-
gét senkinek az akarata nem kérdõjelezheti meg. Az „állam”, az „uralkodó
osztály” vagy a „törvényhozó” így csupán elismeri e szabályokat.

E szemléletmódok természetesen kihatnak a jog gyakorlati mûködésére
is. A jogszabályok értelmezése során például az imperatív szemlélet hívei a
„törvényhozó akaratát” fogják fürkészni, a konvencionális szemlélet képvi-
selõi pedig inkább az ún. objektív értelmezési módszereket alkalmazzák. 

A jogi gondolkodás történetének tanúsága szerint e változatos szemlé-
letmódok az elméletképzõdés alapjaivá váltak, és más összetevõkkel kiegé-
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szülve különbözõ jogbölcseleti rendszerek létrejöttéhez vezettek. Az ezek
alapján látható jogi jelenségek elemzése során születtek a természetjogi el-
méletek, a pozitivista, az imperatív és a szociológiai jogelméletek, az elis-
merési elméletek és így tovább. Amit nem látott meg a természetjogász, azt
a jogi pozitivizmus képviselõje biztosan észrevette, amit pedig egy elisme-
rési elmélet megalkotója hanyagolt el, azt az imperatív jogelmélet híve
emelte ki.

1.4.2. Jelenségek és fogalmak

A jog meghatározásának nehézségei nem csupán a különbözõ megközelí-
tésekbõl adódnak, hanem azokból a jelenségekbõl is, amelyek részben a
jogban, részben annak határán, illetve azon túl találhatók. Az e jelenségek
megragadására és elemzésére szolgáló fogalmi rend komoly szerepet játszik
abban, hogy e kérdésben mindmáig nem alakult ki, s feltehetõleg a jövõben
sem fog kialakulni általános és mindenre kiterjedõ közmegegyezés. Ezek
közül három – a szabály, az erkölcs és a parancs – különleges bonyodalmakat
okoz (Hart, 1995, 11–25.).

Gyakran mondják, hogy a jog bizonyos jellemzõkkel bíró magatartási sza-
bályok rendszere. Ez annyira alapigazságnak tûnik, hogy egy pillanatra sem
szoktunk benne kételkedni. Pedig a szabály fogalma ugyanolyan nehezen
meghatározható, mint magáé a jogé, s jó okunk van annak a kérdésnek a
felvetésére is, hogy vajon a jog elsõsorban valóban szabályokból áll-e. 

Ha azt állítjuk, hogy egy szabály létezik, akkor arra utalunk, hogy vala-
mely közösségben bizonyos magatartások egybeesnek. Az egybeesés oka le-
het egy kialakult szokáshoz való igazodás, lehet puszta véletlen vagy vala-
milyen esetlegesség eredménye, de lehet szabálykövetés is. Sok esetben
azonban nehéz megkülönböztetnünk ezeket az eseteket, s ez komoly követ-
kezményekkel jár. A szokástól való eltérés ugyanis nem von maga után
büntetést, míg ha egy szabály létezik, úgy az attól való eltérést a közösség
vagy annak képviselõje rendszerint megtorlással sújtja. Ahol szabályok van-
nak, ott a közösség tagjainak, illetve képviselõinek a magatartása kiszámít-
ható és elõre jelezhetõ. 

Egyes szabályok azonban többféleképpen is értelmezhetõk, ami lehetet-
lenné teszi az egységes szabálykövetést és a bírói ítéletek elõrejelzését. Fel-
vethetõ az is, hogy a jogalkalmazás során a tények sosem ismerhetõk meg
teljesen, ezért a bírói döntés nem számítható ki. E döntésekben ráadásul je-
lentõs szerepet játszik a bíró személyisége is, ami ugyancsak jelentõsen
megnehezíti a dolgot. Az ilyen és az ezekhez hasonló összefüggésekre ala-
pozva a jogi realizmus azt állítja, hogy igen sok esetben többféle jogszerû
döntés is hozható. Akár azt is állíthatjuk, hangzik a hírhedt aforizma, hogy
ugyanabban az ügyben ugyanaz a bíró (feltételezve a jogrendszer változat-
lanságát is) néhány év elteltével más ítéletet hoz. A bírók ugyanis – hang-
súlyozzák a realisták – elõször döntenek, és a szabályokkal csak utólag iga-
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zolják döntésüket. Ha ez így van, akkor a jog nem szabályokból áll, vagy leg-
alábbis nem a szabályok adják lényegi elemét. Ez azonban a jog meghatáro-
zása szempontjából igen különös végeredmény, mely ellentmondani látszik
a mindennapi tapasztalataink alapján kialakult beidegzõdéseinknek.

Az erkölcs esetében a problémák másként vetõdnek fel, következménye-
ik azonban a fentiekhez hasonlítanak. Mind a jog, mind az erkölcs azt írja
elõ, ami helyes, és ezért kötelezõ. A kötelezõvé tételnek sok esetben csak a
formája vagy a módja különbözik, s nem az alapja. A törvényes jogok nagy
része erkölcsi jognak is tekinthetõ, és igen sok jogi kötelezettség alapjában
véve nem más, mint átfogalmazott és megerõsített erkölcsi kötelesség.
A két normarendszernek kiterjedt közös tartománya van, igen sok esetben
azonban nem tudjuk megállapítani, hogy ennek valójában hol húzódnak a
határai. A természetjogi és az értékorientált jogelmélet rendszerint tágítani,
a jogi pozitivizmus ellenben szûkíteni igyekszik e közös tartományt. E tö-
rekvésük során az elõbbiek akár annak kijelentéséig is elmennek, hogy „az
igazságtalan törvény nem törvény”, vagy hogy „a rendkívül erkölcstelen ma-
gatartást elõíró jogi rendelkezéseket azért nem kell betartanunk, mert azok
nem lehetnek érvényesek”. Ezzel szemben a pozitivisták gyakran ugyancsak
szélsõséges formában fogalmazzák meg álláspontjukat, mely szerint az ér-
vényes pozitív jognak bármilyen tartalma lehet, s az erkölcsöknek való meg-
felelés a jog esetében nem érvényességi feltétel. Ha ez így lenne, akkor a jog
elvesztené azt az erõt és hatalmat, amelyet csakis a társadalmi erkölcsökkel
való összhang kölcsönözhet neki. Ennek alapján pedig ahhoz a különös kö-
vetkeztetéshez jutunk, amely szerint az erkölcstelen magatartást követelõ
jogszabály érvényes lehet ugyan, mégsem méltó az érvényesítésre, míg az
erkölcsileg helyes tartalmú elõírás méltó arra, hogy érvényesüljön, mégsem
feltétlenül része az érvényes jognak.

A parancs (vagy a hatalom birtokosának kifejezett akarata) esetében
ugyancsak a kötelezõvé tétel okoz bonyodalmakat, ámbár itt nem az elõírt
magatartás tartalmán van a hangsúly, hanem annak módján. Amikor valaki
azért tett valamit, mert megparancsolták neki, akkor azt mondjuk, hogy azt
meg kellett tennie. Aki egy jogi kötelezettséget teljesített, arról ugyanez
mondható el. Mindkét esetben lehetséges az, hogy valamilyen fenyegetõ
rossz ösztönöz az elõírt magatartás tanúsítására. A két esetet igen nehéz
megkülönböztetni, amibõl sok gondolkodó arra következtetett, hogy nincs
lényeges különbség az állam parancsa (vagy ahogy manapság fogalmaznak:
a törvényhozó akarata) és a jog között, s így az utóbbi meghatározható az
elõbbivel. A mindennapi tapasztalat azonban ennek is ellentmond, s ezzel
lehetetlenné teszi az ilyen meghatározást. Hiszen a parancs esetében csak
egy másik ember aktuálisan fennálló hatalmának engedelmeskedünk, mert
el akarunk kerülni valamilyen fenyegetõ rosszat; míg a jogi kötelezettség-
nek sokszor akkor is eleget teszünk, ha annak megalkotójával nem állunk
személyes kapcsolatban, és sok esetben nem feltétlenül csak a fenyegetõ
rossz elkerülése érdekében járunk el így. A parancs vagy az akarat csak rö-
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vid pillanatokig képes érvényesülni, míg a jog hosszú távon is befolyásol-
hatja magatartásunkat. S végül, amíg egy parancsnak csak az azt kiadó ha-
talma szab határt, addig a jogot alkalmasnak tartjuk a hatalommal rendel-
kezõk korlátozására is.

Mindezek alapján úgy tûnik, hogy a szabály, az erkölcs és a parancs (aka-
rat) fogalmai nem alkalmasak arra, hogy a jog meghatározásának döntõ ele-
mét vagy alapját képezzék.

1.4.3. Definíciók 

Végül a fenti problémákhoz hozzájárul az is, hogy a definícióalkotásnak kü-
lönbözõ céljai, módszerei és eljárásai, a definícióknak pedig különbözõ tí-
pusai vannak.

Egyesek szerint valamely dolog meghatározása elsõsorban a leírás krité-
riumainak megválasztásától függ, s így a definíció „pusztán szavak kérdése”.
Ha ezt elfogadnánk, úgy magát a jog fogalmát is önkényes gondolati konst-
rukciónak vagy egyfajta „ajánlásnak” tekintenénk arra vonatkozóan, hogy
mit kell a „jog” szón értenünk. Mások ezzel szemben azt hangsúlyozzák,
hogy a definíció nem a definiált jelenséget jelölõ szó szubjektív értelmét,
hanem annak jelentését adja meg. A jelentés azonban sokféleképpen megha-
tározható. Az egyik leggyakoribb eljárás során elõször a jog lényegi jellem-
zõit adják meg, majd ezeket kapcsolják össze definícióvá. A definíció így a
dolog lényegére vagy lényegi természetére utal. E módszertan alapján rend-
szerint azt is felteszik, hogy a szavaknak nem csupán helyes jelentésük, ha-
nem egyetlen helyes jelentésük van. Williams értelmezése szerint a jogra
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy lennie kell egy olyan egyetemes, termé-
szet adta lényegnek is, amelybõl a „jog” szó jelentése kikövetkeztethetõ, s
a definícióalkotás során ezt kell keresni (Williams, 1956, 148.).

Századunk egyik legbefolyásosabb filozófiai irányzata szerint ezzel
szemben nem a dolog metafizikai „lényegét” kell kutatni, hanem azokat a
módozatokat, illetve kontextusokat, amelyekben a kérdéses dolgot jelölõ szót
használják (Wittgenstein, 1972). Ily módon a definíció egybekapcsolja azo-
kat a jelenségeket, amelyeket általában jognak fogadnak el, kizárja azokat,
amelyeket általában nem tekintenek annak, és eligazítást nyújt a határese-
teket, például a szokásjogot vagy a nemzetközi jogot illetõen. Az így alko-
tott jogfogalom, már amennyiben a fogalomalkotás efféle módja egyáltalán
lehetséges, arra a funkcióra helyezi a hangsúlyt, amit a „jog” szó az emberek
mindennapi életében betölt.

A jog fogalmának meghatározása érdekében alkotott definícióknak te-
hát két fõ formája van. Az egyik az olyan kérdésekre válaszol, hogy mi a jog
természete vagy lényege, melyek a lényegi jellemzõi és így tovább; a másik
pedig arra, hogy egy adott közösségben miként használják e szót. Mindkét
típuson belül külön csoportot alkotnak azok a definíciók, amelyek – gyak-
ran megfogalmazójuk szándékától függetlenül – nem a „jog”, hanem az „ér-
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vényes jog” fogalmát határozzák meg, vagy az érvényes jog „kritériumait”
adják meg egy-egy konkrét, illetve az általában vett modern jogrendszer
számára. Nyilvánvaló, hogy ami a metafizikai kérdésfelvetés alapján kielé-
gítõnek tûnik, az a funkcionális megközelítés alapján korántsem az, és vi-
szont, s az is bizonyos, hogy az általában vett és az érvényes jog meghatá-
rozásai jelentõs mértékben különbözhetnek. Mindez persze nem hiba, és
nem valami megszüntetendõ dolog. A definíciók ugyanis nem önmagukban
és nem önmagukért fontosak. A jog különbözõ definíciói nem úgy tekinten-
dõk, mint az ugyanazon kérdésre adott és egymást eredendõen kizáró vála-
szok (Wollheim, 1954, 128–131.), hanem úgy, mint a jog mibenlétével kap-
csolatos eltérõ kérdésekre választ nyújtó, és bizonyos elméleti feltételek meg-
léte esetén összeegyeztethetõ megoldások. E tényállás evidenciáját belátva
nem is elsõsorban a jog meghatározása a fontos, hanem a jogfogalom kifej-
tése. Jellegzetes ebbõl a szempontból H. L. A. Hart megoldása, aki A jog fo-
galma címû terjedelmes mûvében egyetlen definíciót sem adott. Definíció
helyett viszont kifejtette, hogy mit ért jogon, és szerinte melyek annak leg-
fontosabb jellemzõi.
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2.1. A jogelméleti irányzatok családfája

Mindenekelõtt a jogelmélet és a jogfilozófia közötti hármas viszonyrend-
szert szemléltetjük egy egyszerûsített és egy differenciáltabb (1a, b ábra) sé-
ma segítségével.

Ennek alapján a következõképpen határozhatjuk meg a viszonyrendszer
egyes elemeit: A jogelmélet a jog önreflexiója, történetileg változó öntudata,
amely a hagyományos jogelméleti irányzatok megújuló versenyében ölt tes-
tet. A jogfilozófia olyan filozófiai felfogásokban jelenik meg, amelyek az ál-
talános filozófia elõfeltevéseinek, módszertanának és alapfogalmainak al-
kalmazásával vizsgálják a jog mint különös ismerettárgy specifikus lénye-
gét. Ezért mondhatjuk azt, hogy a jogfilozófia a jog filozófiai tudata, reflexió-
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ja. Ha pedig elfogadjuk, hogy a jog a társadalmi létezés meghatározott for-
mája, amely nem zárul önmagába, hanem belsõ és külsõ komplexitás jel-
lemzi, akkor a jogelmélet és a jogfilozófia egybeesik, mert a közös tarto-
mányban szubsztanciális azonossággal rendelkezõ ismerettárgy különbözõ
mozzanatait elõször szaktudományosan kell analizálni ahhoz, hogy lehetsé-
gessé váljon a filozófiai-elméleti szintézis.

36

1b ábra: A viszony differenciáltabb ábrázolása

1a ábra: Jogelmélet és jogfilozófia terjedelmi viszonya
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Amikor a jogban az empirikus és generikus általános viszonyát vizsgál-
tuk, akkor ezzel kizártuk annak a lehetõségét, hogy a jogot mint „tiszta” ér-
téket platonizáló módon fogjuk fel, ahhoz hasonlóan, ahogy ezt a fogalmi
realizmus álláspontját képviselõ neokantiánusok teszik. Ezzel szemben mi
abból indulunk ki, hogy a jog olyan objektivációs forma, amely szétválaszt-
hatatlanul egyesíti magában a normatív (érték), a viszony (jogviszony mint
társadalmi viszony) és a szervezeti (államhatalom) mozzanatokat. A jogvi-
szonyok beágyazódnak a társadalmi viszonyokba, azokat regulálják, legitim
erõszak-monopóliummal (impériummal) járnak el, és szervezeti-munkamegosz-
tásos anyagi hordozóik vannak: a jogalkotó és jogalkalmazó szervezetek. Azt
mondhatjuk tehát, hogy az érték csakis akkor képes az emberi magatartás
mércéjéül szolgálni, ha frigyre lép a hatalommal. Az pedig, hogy ez a frigy
kinek és mikor édes, a jog önreflexiójának és a jog filozófiai és szaktudomá-
nyos reflexiója együttesének a kérdése, amelynél a jogelmélet és a jogfilo-
zófia egybeesik.

E megkülönböztetések segítségével rajzolhatjuk fel a jogelméleti irány-
zatok családfáját (lásd 2. ábra), melynek egyik ágát a természetjog és a jogpo-
zitivizmus foglalja el. E két irányzat küzdelmében formálódik ki a jog önref-
lexiója mint a „dolog immanens természete”. Tekintettel arra, hogy a jogi
objektiváció társadalomtörténeti képzõdmény, ezért fogalmi elemzését tör-
téneti elemzése követi, vagyis annak leírása, hogy a pozitivizmus és a ter-
mészetjog történelmileg milyen alakzatokban és formákban lépett fel.

A családfa másik ágát a jog tapasztalati érzékelésének és fogalmi kifejezésé-
nek filozófiai reflexiói, illetve analitikus-szaktudományi leírásai alkotják. Az itt
lévõ irányzatok és megoldások is bírálják, helyesbítik egymást, ellentmon-
danak egy másik irányzat vagy paradigma megállapításainak vagy az imma-
nens szemléletnek. A családfa egyes ágainak mellékhajtásai érintkezhetnek
egymással, mivel a két fõ ág közös törzsébõl nõttek ki. Ámde amíg nem lé-
tezett a természetjog és a pozitivizmus két alapvetõ irányzata, addig nem
lehetett ezekhez kritikailag viszonyulva más filozófiai és/vagy szaktudomá-
nyos bázisról új irányzatokat alkotni.

Az irányzatok áttekintése során tekintetbe kell venni, hogy véges számú
változó közötti összefüggésre egyszerûsítjük le a különös irányzatok konkrét
képviselõinek sokféleségét. Ez az elvonatkoztatás akkor és annyiban tartal-
mas, amennyiben sikerül kiemelnie azon változók elemzését, amelyeknél az
egyes megoldások rivalizálnak, szemben állnak egymással, s megszüntetve-
megõrizve viszik tovább az alapkérdésekre adott válaszokat. Ebbõl áll össze
az irányzatok harcának történeti íve, amely mintegy az emberi test csontvá-
zaként alaktani, morfológiai tendenciákat jelenít meg, s nem magát a hús-
vér embert, nem a sokféleség egységét megtestesítõ egyéni jogelméleti, jog-
filozófiai teljesítményeket. A jogi objektiváció természetének és a jogálla-
miság minõségének megértéséhez ez az áttekintés elkerülhetetlen.

A 2. ábra centrumában a 19. század fõ tendenciáit átfogó háromszög há-
rom pólusán a természetjog, a jogpozitivizmus és a kettõ között részben
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közvetítõ szerepet játszó történeti-jogi irányzat jogfelfogása áll. Ez utóbbi
kritikáját a hegeli jogfilozófia fogalmazta meg, a marxista jogelmélet pedig
ennek folytatásaként keletkezett. A 19. század elejéig uralkodó természet-
jogot nem csupán a történeti iskola kritikáján keresztül kell szemlélnünk,
mely a jog történeti formáinak és pozitív jogi megjelenésének elemzésével
a jogpozitivizmus útját készítette elõ. Ezen túlmenõen figyelembe kell ven-
ni a természetjog 20. századi reneszánszát is, amikor az már nem abszolút,
hanem relatív jellegû természetjogként lép fel.

A 19. század második felének uralkodó irányzatát, a jogpozitivizmust
pedig egyfelõl a neokantiánus módszer termékenyíti meg, másfelõl a szo-
ciológiai jogelméletek vetik alá radikális kritikának. A neokantiánusok álta-
lában pozitivisták, mint például Stammler, Somló vagy Kelsen, de nem
minden pozitivista jogbölcselõ neokantiánus is egyben. Ez utóbbi megálla-
pítást A. J. Austin és G. Jellinek életmûve igazolja.

A jogpozitivizmus normativista és a jogrendet monistának tételezõ jog-
felfogását a szociológiai elméletek – különbözõ módokon, de – támadják.
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A jogfogalom tényleges gazdasági és szociális változások következtében bõ-
vül, amint számba veszik és rögzítik az állami jogon túlmutató vagy attól
különnemû jelenségeket. Különösen a szabadversenyes, individuális vállal-
kozásra méretezett gazdasági viszonyokat felváltó-módosító nagy szerveze-
tek belsõ jogalkotásával, illetõleg a monopolizálódó gazdasági kapcsolatok,
kereskedelmi szokások normái esetében, vagy a jóléti államot elõkészítõ
szociális jogok doktrínái esetében van ez így. Mindez a mozgás messze túl-
megy a „Law in Books – Law in Action”, a papírjoggal szembeállított, a dön-
tésben lévõ élõ jog problémahorizontján – amely szintén újszerûen foglal-
koztatja a szociológiai elméleteket –, és jogelméletileg két döntõ konzek-
venciával jár. 

1. A szabadversenyes kapitalizmus kodifikációs teljesítményeire kezd
rárakódni a jog új rétege, amely eleinte csak a már meglévõ jogtechnikák al-
kalmazásával (kiterjesztõ értelmezés, analógia, fikció stb.) szélesedik, tá-
gul, hogy aztán a mennyiségi elemek felhalmozódásával a dogmatikailag,
normatíve, intézményesen új áttörjön a régi jogi minõségen. A jogfejlõdés
normál formájaként alakul ki a régi és az új harca, a jogmegkettõzõdés jelensége,
ahol az új kezdetben csak a mindenkori fennálló részleges tagadása az egész
új egységének, struktúráinak létrejövetele folyamatában. 

2. A jogrend monista felfogásának tarthatóságát kérdõjelezik meg, ami-
kor az államilag elismert jogi normák egységes rendjének érvényesülésével
szemben felmutatják az élõ jog plurális helyzetét, amely lerontja a monis-
taként tételezett állami jog érvényességét. A jogfogalom nemcsak a maga-
tartásszabályok, normatív jelenségek államilag nem elismert rendje felé
szélesedik ki, hanem mindazon esetekben, amikor a szubkulturális szinten
túlmenõen mikroközösségek (pl. börtönök), sõt makroközösségek (pl. klán
típusú maffiaszervezõdések) koherens normavilágáról van szó; felvetõdik
az ezen közösségeket hatékonyan irányító normaanyag jogrendet lerontó,
pluralizáló (dualizáló) funkciója. Amikor ellentmondás van az állami jog és
a közösségi szokásnormák között, akkor a törvényt rontó szokásjog, az ille-
gitim jogképzõdés egyik esetével állunk szemben. Eltér ettõl az összefüg-
géstõl, ha nincs ellentmondás két vagy több normarend között, amikor a
nem állami természetû normákat az állam elõbb hallgatólagosan, majd
utóbb de iure elismeri; itt a jogfejlesztés normál formájáról van szó, „a tény-
szerûség normatív hatalmáról”, vagyis a szokásjogi jogképzõdésrõl, amely
nem akadálya, hanem kialakulási folyamata a változáson keresztül megúju-
ló egységes jogrendnek. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a szociológiai jogelméletek a jogi
változás vizsgálatán keresztül teret nyitnak a jog társadalmi hatékonyságá-
nak és feltételezettségének a vizsgálatához, s egyúttal megalapozzák az egy-
séges nemzeti jogrend összetevõinek jogszociológiai vizsgálatát is. 
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2.2. A természetjog és a jogpozitivizmus fogalmi és 
funkcionális elemzésben

A jogi objektiváció belsõ és külsõ oldalának feszültsége, az egységben rejlõ ellentétes
mozzanatok nyilvánulnak meg a természetjog és a pozitivizmus harcában. E dialek-
tikus nézõpontból kapcsolódunk Horváth Barna megvilágító erejû elgondo-
lásaihoz (Horváth, 1928). Horváth kiinduló tétele: ha a pozitív jog az állí-
tás, akkor õsi ellenfele, a természetjog, tagadásként lép fel. Ha a természet-
jog az uralkodó megközelítés a jogfejlõdésben, mert a társadalmi szükség-
letek a jogi újítást állítják elõtérbe, akkor a jogi pozitivizmus lép fel tagadó
formában. Ez a harc egyidõs a társadalomról való gondolkozással: a két el-
lenfél nem engedi egymást sem véglegesen gyõzni, sem meghalni.

A természetjogi gondolat a görög filozófia hajnalán született. Anakszi-
mandrosz kozmikus világképbõl következõ etikai tétele szerint a dolgok
megbûnhõdnek, meglakolnak és egymásnak megfizetnek a jogtalanságért
az idõ rendje szerint, mert maga a világrend egy nagy jogrendszer. Olyan, a le-
hetõ legmerészebb természetjogi álláspont nyilvánul itt meg – nevezzük
természetjogi maximumnak –, amely szerint a dolgok keletkezését és pusztulá-
sát az igazságosság tartja féken. Elõbb vagy utóbb az idõ rendje szerint a jog
gyõz a jogtalanság, az igazságosság az igazságtalanság felett, mert hiszen
semmi sem marad bevégezetlenül, a jó elnyeri jutalmát, a bûn pedig bün-
tetését. Ily módon a véges emberi élet elemi igazságosságigénye – érzületi-
leg – megnyugvásra lelhet. Kérdéses, hogy milyen értelemben lehet e kissé
naiv álláspont mögé menni, amely az emberi-társadalmi létezést s annak
igazságosságát a természet, a kozmosz végsõ bizonyosságához, egyensúlyi
állapotához köti. „Az igazságosság uralma a dolgok, az emberek rendje fe-
lett!” – ez a naiv tudat filozofikus álláspontja, amely a létezõnek, legyen szó
akár a természetrõl, akár a társadalomról, az erkölcsi-etikai követelmények
megvalósításának képességét tulajdonítja.

Ugyanakkor tévedés volna azt gondolni, hogy a naiv tudat itt melléfog-
na, s lényegtelen és a társadalmiságra korlátozottan is teljesíthetetlen köve-
telményekkel lépne fel. Ellenkezõleg. A modern társadalomfejlõdést értel-
mezõ társadalomelméletek egy jelentõs része a társadalmi igazságosságot a
szociális szféra legfontosabb kategóriájaként kezeli. Így tett egykor a kom-
munista Karl Marx, és napjainkban ezt az utat járja a liberális gondolkodó
J. Rawls, amikor az igazságosság elméletérõl szóló klasszikus mûvét azzal a
megállapítással kezdi, hogy: „Az igazságosság a társadalmi intézmények el-
sõdleges erénye.” (Rawls, 1971.) Más kérdés persze, hogy az igazi filozófiai
problémák megoldásukban nagyon különbözhetnek egymástól, s hogy ezek
a megoldások mennyiben hozzáférhetõek és meggyõzõek a naiv, hétközna-
pi tudat számára.

Ezzel a természetjogi maximummal szemben áll a szofisták pozitivizmu-
sa, akik szerint a természetjog minimumából kell kiindulni. Az egyetlen termé-
szetes jog az erõsebb joga, hangsúlyozza Kalliklész. Ugyanezen álláspont mé-
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lyebb megfogalmazását találhatjuk Traszümakhosznál: „A jog a hatalom
birtokosainak az elõnye”, s ezzel szemben tételezett a pozitív jog, amely a
gyengébbek védekezése az erõsekkel szemben.

A pozitivizmus akkor gyõz a természeti joggal, az erõvel szemben, ha a
sok gyenge (a „sokaság”) erõsebb a kevés erõsnél, s ezért módja van a jo-
got diktálni. Csakhogy ezzel a kalliklészi érveléssel már meg is szûnik az el-
lentét a természetjog és a pozitivizmus között, mert akár a kevés erõs ter-
mészetjoga, akár a sokaság természetjoga alkotja a pozitív jogot, a pozitív
jog a hatalom (erõ) ténye. Horváth Barna a következõképpen jellemzi ezt a
tényállást: „Szigorúan véve a természetjog összeesik a pozitív joggal: az dik-
tálja a pozitív jogot, aki erõsebb – tehát a természetjogi jogosult –, és aki le-
szorult a pozitív jogalkotó hatalmi pozíciójáról, az már természetjogon is
megszûnt jogosult – mert megszûnt erõsebb – lenni. A természetjog és a
pozitív jog közötti ellentét lehetõsége megszûnik: a természetjog eltagadja
önmagát, hogy a pozitivizmust igazolja, és ezzel annak tipikusan természet-
jogi legitimációt ad.”

A pozitivizmus ily módon a természetjogtól terhes, ugyanakkor maga a
természetjog szüli a pozitivizmust: ez, ha következetesen végiggondolják,
csupán egy neme a természetjognak. Mert a tagadás, azaz a változás bevitele a
jog meglévõ entitásába nem a jogon túl, hanem azon keresztül jelentkezik:
a jog saját nemén belül haladja meg korábbi önmagát. A társadalmi válto-
zás mint új szükséglet itt már a természetjog képében jelenik meg. A ter-
mészetjog utat tör magának, hogy aztán pozitivizálódva nyerjen intézmé-
nyesült – vagyis normatív, eljárási és szervezeti – kifejezési formát, hogy e
jogon belüli mozgás végén a kezdetben fennálló pozitív joggal szemben ter-
mészetjogként megjelenõ követelmény megvalósulásával elveszítse kritikai
tartalmát, s immáron egy intézményesült eszme igazolójává, legitimáló érv-
készletévé szelídüljön. A természetjog mindig a pozitív jogra vonatkozik.
Akkor is, amikor követelmény, illetve program formájában lép fel vele
szemben, és persze akkor is, amikor a pozitív jog fennálló állapotait értel-
mezi és igazolja. Specifikus létezési módja a programideológia és az állapot-
ideológia funkciói közötti dialektikus mozgásban ragadható meg.

Ez a mozgás tehát a jogi objektiváció mindenkori „öntudatát” fejezi ki,
s a természetjogi és a pozitivista álláspont szükségszerû versengésében
nyilvánul meg. A jogpozitivizmus és a természetjogi irányzat épp ezért ál-
landóan újratermelõdik. Kapcsolatukat az állítás (pozitív mozzanat) és a ta-
gadás (negatív mozzanat) viszonyával jellemezhetjük. De mindkettõjük el-
foglalhatja mindkét pozíciót. Ha a természetjogi az uralkodó megközelítés-
mód, ha a jogfejlõdés a jogi újítás szükségletét állítja elõtérbe, akkor a po-
zitív jog lép fel tagadó mezben: a jogbiztonságot, a jog pozitív oldalát, téte-
lezett és tételes jogi, rögzített és kiszámítható mivoltát szegezi szembe a
természetjog követelményeket támasztó, a fennállót megváltoztatni szán-
dékozó törekvéseivel. De ugyanezen feszültség egyik vagy másik társadalmi
csoport, réteg, osztály eltérõ érdekeinek és követelményeinek, nézeteinek
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normatív, össztársadalmi rangra emelési törekvésébõl is származhat. Éppen
ezért, amennyiben a politikai ideológiák perspektíváiból tekintünk a prob-
lémára, a jobboldal éppúgy állhat pozitivista alapon szemben egy termé-
szetjogi alapon álló baloldallal, mint megfordítva. 

Vallási szempontból is rendkívül változóak a szerepmegoszlások, hiszen
éppúgy vannak történelmi példák a természetjogi érvelésre a katolicizmus,
mint az egykor ellenfélnek számító protestantizmus esetén. S az sem állít-
ható, hogy a katolicizmus mindig ortodox, a protestantizmus pedig ereden-
dõen eretnek, miként ez a kiinduló helyzetben, az újkor hajnalán volt. Gon-
doljunk például a latin-amerikai felszabadítási teológiára, ahol a katoliciz-
mus a természetjogi progressziót képviseli. Európában és Észak-Ameriká-
ban viszont a katolikus természetjog napjainkban gyakran a konzervatív ol-
dalon áll. Az „európaiság” és a „modernség/posztmodernség” nézetrend-
szerében elfogadottá, sõt bevett szokássá vált, hogy a pozitív jognak meg
kell felelnie az emberi és állampolgári jogoknak, mint a 20. század autenti-
kus természetjogának, amely a hatalomgyakorlás legfelsõ korlátja. II. János
Pál pápa nem osztotta ezt a széles körben vallott nézetet, amikor kijelentet-
te: „Semmiféle emberi jog nem törvényesítheti a terhességmegszakítást.”
S ezzel az isteni jogot az emberi jogok fölé helyezte. Elmélettörténetileg a
természetjog dogmatörténetének egyik csúcspontját mindenképpen a
Wolff, Puffendorf és Thomasius munkásságában testet öltõ protestáns ter-
mészetjog jelentette. Ugyanakkor az általuk képviselt autonóm protestáns
etikának a következetes végiggondolása a legmerevebb erkölcsi abszolutiz-
mushoz vezethet. Éppen ez történt Kant etikai rigorizmusa esetében. 

A természetjog és a pozitivizmus megszüntethetetlen harca mögött a
jogfejlõdés stádiumainak, létszakainak, az állandónak és a változtatandó-
nak, a stabilnak és a változó társadalmi igényekhez, elvekhez rugalmasan
alkalmazkodónak a szükséglete áll. A jogelméletekben tehát a jog belsõ ön-
reflexiójának történetileg mindig konkrét formái öltenek testet. Ehhez ké-
pest a jogfilozófiák a jog külsõ, társadalomtörténeti meghatározottságai-
nak, az egészre irányuló filozófiai és/vagy szaktudományos reflexióknak a
termékei, amennyiben egy korszak, egy élethelyzet, egy-egy szaktudomá-
nyos általánosítás nyomán gondolják végig a jog létmódját a társadalom-
ban. A jogfilozófiák tehát nem a jogi objektiváció totalitásának immanens moz-
gására adott elméleti önreflexiók, hanem a jog reflexiói a társadalmi totali-
tásban, s egzisztencialista, neotomista, szociológiai vagy pszichológiai, neo-
kantiánus vagy marxista megalapozottságúak.

2.3. A természetjog történeti csomópontjai a 20. századig 

A jogelmélet voltaképpen csak azután vált önálló tudománnyá, hogy a ter-
mészetjogi iskola a 17. században fellépett. Elõzményei, forrásai természe-
tesen gazdagon kimutathatóak az antik világ és a középkor szellemi, általá-
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nos filozófiai termelésében (Moór Gyula). Azt is mondhatjuk, hogy a ter-
mészetjogi iskola voltaképpen az i. e. 5. századtól kezdve a 19. század ele-
jéig uralkodott. Mégis ahhoz, hogy a természetjog önálló jogelméleti irány-
zatként foglalkozhasson a helyes jog kérdésével, bizonyos társadalomszer-
kezeti és gazdasági elõfeltételekre volt szükség. Ezek az elõfeltételek tették
lehetõvé, hogy a jog, kiemelkedve a személyi függések hierarchikus kapcso-
latrendszerébõl, az érintkezési viszonyok gazdaságon kívüli kényszeréhez
kapcsolódjék. Ettõl kezdve a jogot már nem a tradíció vagy a vallásos meg-
gyõzõdés ereje tartja fenn, mint a szokást és az íratlan törvényt, hanem az
ember általi tételezettség, amelynek stabilitását az írásba foglalás garantál-
ja. A premodern felfogás szerint a világ szokásokban és törvényekben egy-
szer s mindenkorra adott. E tradicionális jogfelfogás és a mögötte álló legi-
timációs szerkezet jogtudománya egzegetikus, zárt szemléletû, szövegértel-
mezõ, dogmatikai finomságokban elmerülõ jogtudomány volt, amelynek
nem kellett szembesítenie eredményeit az ökonómiával és a szociológiával,
a filozófiával és a történettudománnyal, mert szaktudománya vizsgálati tár-
gyát az egynemûség és állandóság jegyében elszigetelte a sokrétû, változó
valóságtól. A jogi objektivációt nem a sokféleség egységeként megjelenõ
konkrét azonosságként, vagyis cusanusi unitas multiplexként fogta fel, és tör-
téneti terméknek sem tartotta. 

Ezt a felfogást kezdte ki az újkorban a modern világ gazdasági, techni-
kai, társadalmi dinamizmusa, melyben a jog változóként és változtatható-
ként jelent meg. Ennek következtében a jogrend érvényességi alapjának mi-
benlétére vonatkozó koncepcióknak is dinamizálódniuk kellett. A 17. szá-
zadtól megjelenõ klasszikus polgári természetjog és változásai ezért és eny-
nyiben tipikusan újkori termékek: korlátoltan, fokozatosan vagy forradalmi
módon, de túllépnek a premodern, feudális berendezkedéseken és jogfelfo-
gásokon.

E sokféle természetjog közös vonása, hogy az igazságosságot és az em-
beri-társadalmi létezés erkölcsi követelményeit kifejezõ helyes jogot kere-
sik, amely a pozitív jog mellett és felett egy magasabb rendû mérceként
funkcionál. Ennek a magasabb mércének, tehát a helyes jog mértékének a
lelõhelye vagy az abszolút erkölcs, vagy a vallás, vagy az emberi természet, vagy
pedig az ésszerûség. A jogi jelenségek megkettõzése azzal az elõnnyel jár,
hogy egyfelõl a tételes jog érvényessége elvitathatóvá válik, ha nem felel
meg a természetjog követelményeinek, sõt igazságtalannak, értéktelennek te-
kinthetõ ezen szféra szempontjából az adott pozitív jog, ugyanakkor másfe-
lõl a tökéletlen, hibás joggyakorlat, ítélkezés ellenére is fenntarthatóvá válik
az igazi jog, az igazság eszményeinek érvényessége és az ember számára va-
ló értéke. A természetjog – bármely történeti alakját vesszük is szemügyre
– elsõdleges a pozitív jog megjelenési formáival, vagyis a szokással, a jog-
szabállyal, a jogalkalmazói döntéssel szemben. A megkettõzõdött jogban a
két réteg közötti feszültség szükségképpen konfliktussá válik. Érzékletes
mûvészi formában jeleníti meg az ellentmondást Szophoklész az Antigoné-
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ban. Kreon törvényével szemben Antigoné az örök emberire, a természeti
jogra hivatkozik, mely szerint a holtakat el kell temetni.

„Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erõ
lehet, mely engem istenek nem változó
Íratlan törvényét áthágni kényszerít.
Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az,
De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll.” 

Antigoné természetjogával szemben a király konvencionista érvelése a
hatalom funkciójára hivatkozik, a rend megteremtésének és fenntartásának
arra a kötelezettségére, melyet az ember által alkotott (pozitív) jog rótt reá.

„Akit királlyá tett a nép, követni kell
Minden szavát, legyen jogos vagy jogtalan.
Mert fejetlenségnél nincs nagyobb veszély,
A városok pusztulnak, házak általa
Dõlnek romokba, és baráti fegyverek
Kicsorbulnak. De hogyha elvállalt a nép
Fegyelmezõ hatalmat, az megmentheti,
Ezért meg kell a város rendjét védeni, ...”

(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

A tökéletlen és igazságtalan emberi joggal szembeállított örök érvényû
természetjogot az ókorban megpróbálták gondolatilag konkretizálni. Olyan
elvekben, mint a „mindenkinek meg kell adnia a magáét”, a méltányosság
elvében (Suum cuique tribuere), melynek kolloláriuma, hogy „senkit sem
érhet jogtalanság”; vagy a „jóra kell törekedni, s kerülni kell a gonoszat” el-
vében. Ily módon olyan egyszerû és egészen általános elveket tettek feltét-
len érvényûvé, melyekkel fenn lehetett tartani az igazságosság igényét a vál-
tozó pozitív jog és a téves jogszolgáltatói, bírói döntések közepette. Ezzel
egészen közel hozták egymáshoz a jogot és az erkölcsöt.

A skolasztikus természetjog esetében pedig még szorosabb, közvetlenebb
lesz a kapcsolat. Aquinói Szent Tamás az emberi jogot is a természetjog, a
valláserkölcs örök forrásából eredeztette. Ezért azt a hatalmi parancsot,
amely szembekerül az isteni-természeti törvénnyel, s így igazságtalanná
vagy erkölcstelenné válik, nem szabad jogként elfogadnunk. A lex naturalis
és a lex humana tehát nem azonos egymással, amibõl az következik, hogy ha
a tételes jog ellenkezik a természetjog által közvetített isteni törvénnyel, ak-
kor az egyén megtagadhatja az engedelmességet a lex humana elõírásaival,
parancsaival szemben.

Az antikvitás és a középkor szerzõi tehát bölcs önmérsékletet tanúsítot-
tak, amikor néhány egyszerû elvben, örök érvényûként feltételezett erköl-
csi és vallási normában akarták megragadni a változó és tökéletlen földi jog-
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gal szemben az állandóság és a helyes jog mércéit. Az újkorban azonban, a
legitimáció problémájának e világivá válásától, a társadalomszerkezet diffe-
renciálódásától és pluralizálódásától nem függetlenül, relativizálódnak és
komplexebbekké válnak a természetjogi igazságosságigények és -kritériu-
mok.

A polgári társadalomban a természetjogot a 17. századtól napjainkig több-
féle alakban és módon koncepcionalizálták. Jóllehet Grotius és Althusius
korai természetjoga még tartalmazott vallásos elemeket, a naturalista termé-
szetjog azonban már szekularizált gondolatrendszer. Néhány képviselõje,
mint például Thomas Hobbes, fél lábbal még az abszolút monarchia talaján
állt, de Spinoza, Locke és Rousseau már a polgári társadalom olyan eszmei
elõkészítõinek tekinthetõk, akik az abszolutizmus ellenfelei, sõt a feudális
önkénnyel és justizmorddal szemben a népszuverenitás, a szerzõdéselmé-
letek és a jogegyenlõség gondolatára hivatkozva gyakran a forradalmi termé-
szetjog nevében léptek fel.

Hugo Grotius klasszikus, A háború és a béke jogáról (1625) szóló mûve vi-
lágos álláspontot foglal el abban a kérdésben, hogy miként alapozható meg
a természetjog egyszerre világias és vallásos formában. A jog egyik termé-
szetes forrásaként az ember társas ösztöneit, közösségi érdekeit jelöli meg,
melyekbõl az idegen vagyontárgyak tiszteletben tartási kötelezettsége, az
ígéretek, szerzõdések megtartásának, a vétkesen okozott károk megtéríté-
sének és a büntethetõségnek az alapintézményei következnek. A jog ezen
szûkebb, társas-közösségi formájából alakult ki a természetjog, melynek az
emberi természet a forrása. A kettõ viszonyát Grotius következõ tétele jel-
lemzi: „A belsõ tételes jog szülõanyja pedig a megegyezésbõl fakadó köte-
lezettség, amely viszont a természetjogból meríti erejét, úgyhogy a termé-
szetet úgyszólván a tételes jog õsanyjának mondhatjuk.” Az tehát világos,
hogy a belsõ tételes jog mint ius Humanum a természetjogból, a ius
Naturaléból meríti végsõ erejét, ámde kérdéses, hogy a természetjog ereje
vajon honnan származik, vagyis hogyan ragadható meg a természet „termé-
szete”. Itt válik ellentmondásossá Grotius megoldása. Szerinte ugyanis a
természetjog „helytálló volna akkor is, ha feltennõk – márpedig ezt a legna-
gyobb bûn elkövetése nélkül még feltételezni sem lehet –, hogy Isten nem
létezik, vagy nem törõdik az emberek dolgaival”, így a természetjog az em-
ber belsõ lényegébõl következik, ámde ezt a lényeget mégiscsak Istennek
kell tulajdonítanunk, mert õ maga akarta, hogy ilyenek legyünk. Tehát az
emberi természet végeredményben a teremtésgondolatra megy vissza, Isten
szabad akaratára mint a ius Divina forrására. Ezért és ennyiben mégsem si-
került Grotiusnak a természetjogot ellentmondásmentesen világi alapra he-
lyeznie.

A természetjog világi megalapozása csak akkor lehetséges – s ez elem-
zésünk elõremutató tanulsága –, ha az emberi természet „természetének”
megalapozásánál szakítanak a transzcendencia, a túlvilágiság gondolatköré-
vel, s az ember társadalmi természetét nem keverik össze az anyatermészet-
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tel a természetesség fogalma okán. A ius Divinum–ius Naturale–ius Humanum
középkoron átvonuló s a neotomizmusban újraéledõ hármas jogréteg kon-
cepciója éppen erre a teremtésgondolatra visszavezethetõ „természetesség”
fogalomra alapozódik, mert az isteni teremtés gondolatában egységes ma-
gyarázatot nyújt az anyatermészet és az emberi természet genezisére. A
materialista filozófiákban pedig az anyagfogalom jelenti azt a végsõ egysé-
get, amely mögé már nem lehet menni, s amelyben megtestesül az anorga-
nikus, az organikus és a társadalmi lét közös nevezõje. 

A világról és benne az emberrõl alkotott felfogás teista, ateista vagy mate-
rialista jellege a természetjog megalapozásánál megkerülhetetlen kiinduló-
pont. Sem a jogfilozófiát, sem a jogelméletet nem lehet a végsõ filozófiai-vi-
lágnézeti kérdések megválaszolásától függetlenül elgondolni. A szaktudo-
mányos problémahorizontokat fel lehet építeni úgy, hogy megkerüljenek bi-
zonyos összefüggéseket, ne tegyenek explicitté valóságos problémákat, de a
hartmanni intentio recta értelmében a tárgyra irányuló eleven emberi szemlé-
let és értelem ismételten beleütközik ezekbe az alapkérdésekbe. A szaktudo-
mányok által elhagyott területekre pedig óhatatlanul benyomulnak az in-
terpretáció különféle igényeivel fellépõ filozófiák és/vagy vallási koncepciók. 

A forradalmi természetjog progresszív szerepet játszott a harmadik rend
öntudatra ébresztésében és a polgári társadalom megszületésében. A kitel-
jesedõ kapitalista árutermelés igényli a kiszámítható, átlátható jogi és poli-
tikai rendet, a jogbiztonságot, a vagyon- és forgalombiztonságot, egyszóval
a gazdasági és kereskedelmi tevékenység elõfeltételeit, tehát azt, hogy a po-
litikailag és jogilag szabad egyének szerzõdéses, piaci kapcsolatokban koor-
dinálják a munkamegosztás során elkülönült tevékenységeket és a tulajdo-
ni javakból való részesedés különbözõ gazdasági formáit és jogcímeit.
A modern jog racionalizmusa pedig a kalkulatórius kapitalizmus piaci esé-
lyekhez igazodó kiszámíthatóságának – a nyereségesélyek vállalkozói fel-
mérésének – megfelelõ konfliktusfeloldási eljárásokat és technikákat intéz-
ményesít. Ha és amennyiben a piaci kapcsolatok nem rendezõdnek el az
ökonómiai szféra immanens szabályszerûségei szerint, akkor tovagördül-
nek a jogi objektiváció szintjére, hogy ott kezelhetõvé, feloldhatóvá válva
hárítsák el a nagyobb veszélyt, a társadalmi reprodukció kumulatív meg-
bomlását. 

A törvény elõtti egyenlõség, a jogegyenlõség, a magántulajdon oltalma-
zása és a szerzõdési szabadság követelményeinek kidolgozása nélkül, a sze-
mélyes szabadságjogok és a vallási tolerancia nélkül a haszon vezérelte
kalkulatórius kapitalizmus mûködésképtelen. Igaz, az elvek, különösen ami
a politikai egyenlõséget illeti, sokszor csak évszázadok alatt válnak intéz-
ményesült és garanciákkal védett gyakorlattá. Ezért eszményekként és a beren-
dezkedõ polgári társadalom legitimációs mércéiként egy egész történelmi korsza-
kon keresztül funkcionálhatnak. A változó valóságtól befolyásoltan ezért a
természetjog meg-megújul, vissza-visszatér kiindulópontjaihoz, hogy tar-
talmilag módosultan, kritikailag csiszolódva gyakorolja beteljesületlen
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funkcióit. Amikor pedig megvalósul, pozitivizálódik és intézményesült gya-
korlattá válik, akkor elveszti kritikai élét, hogy egy berendezkedett társada-
lom konzervatív igazolója és az individuális cselekvések motiválója legyen,
miközben másutt, helyileg vagy regionálisan, korszakonként vagy koron-
ként új arculatot ölt, követelményrendszert állít fel.

Így lépett fel a 17–19. századi megkésett német társadalomfejlõdésben és
polgárosodásban a természetjog észjogi irányzata [Pufendorf (1632–1694),
Thomasius (1655–1728), majd W. Humboldt (1767–1835)], amely a felvi-
lágosult abszolutizmust reformok útján akarta átvezetni a polgári társada-
lomba. Az uralkodótól várta el e folyamatok segítését, s az emberi ész meg-
gyõzõ, felvilágosító erejére hivatkozott. Nem sokat törõdött azokkal a
konkrét érdekellentétekkel, melyek a feudális eredetû és létüket a
prekapitalista társadalomszervezõdéseknek köszönõ uralkodó osztályok
(nemesség, papság, felsõrendek, uralkodói család, patrícius polgárság) és a
feltörekvõ új kereskedõ, ipari, liberális burzsoázia között objektíve fenn-
álltak. Aufklérista szándékain túlmutató hatásokat mindazonáltal nem illú-
ziói ellenére, hanem sokkal inkább azok miatt válthatott ki az észjogi társa-
dalom és jogkritika. 

Az észjogi irányzaton belül azért kell külön foglalkozni Wilhelm von
Humboldt koncepciójával, mert paradigmatikus módon jelzi a természetjo-
gi gondolkodás funkcióját és a történelmi-társadalmi létbe ágyazottságát.
Iggers a következõképpen interpretálja ezt a felfogást: „A természeti és ál-
talános jog minden egyéb pozitív jog egyetlen alapja, és ezért mindig vissza
kell térni hozzá, következésképpen – hogy olyan jogtételt idézzünk, amely
valamennyi többinek a forrása – senki, soha és semmiképpen sem szerez-
het jogot arra, hogy másvalaki erejével és vagyonával rendelkezzék annak
beleegyezése nélkül vagy ellenére.” (Iggers, 1988, 81.) Abból az állításból
persze, hogy létezik a természetjog, egyáltalán nem következik, hogy min-
den intézmény e látszólag történelem feletti norma szerint mûködne. A ter-
mészetjog funkciója elsõsorban abban rejlik, hogy kritikai mércéket fogal-
maz meg és állít fel a létezõvel szemben. „A törvénynek megfelelõ szabad-
ság bizonyossága, melyrõl Humboldt ábrándozott, egy olyan jogrend meg-
bízhatóságára és kiszámíthatóságára utal, amely mind tartalmában, mind
formájában megfelel a polgárság mint osztály – s vele együtt a társadalom
nagy többsége – érdekeinek, vagyis a feudális önkény mindenkit egyaránt
kötelezõ törvényekkel való felváltásának.” (Péteri, 1989, 726.) 

A természetjog természetérõl szólva Max Weber Jogszociológia címû mun-
kájában arra is rámutat, hogy a különbözõ típusú természetjogi axiómáknak
milyen gazdasági és osztálykapcsolatai vannak. Így a szerzõdési szabadság
formális racionális természetjoga, amely a tulajdont tekinti legitimnek, a piac-
ban érdekeltek természetjoga, vagyis azoké, akik a termelõeszközök végsõ
elsajátításában érdekeltek. A formális természetjog átváltozik materiális ter-
mészetjoggá, amikor a szerzett jog legitimitási kritériumának nem a szerzés-
mód formális jogi, hanem materiális gazdasági jegyeit teszik meg. „A mate-
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riális természetjog irányába a döntõ fordulat elsõsorban a saját munkán ala-
puló szerzés kizárólagos legitimitását valló szocialista elméletekhez kapcso-
lódik. Ez a felfogás nemcsak az öröklési jogból vagy a biztosított monopóli-
umokból eredõ ingyenes szerzést veti el, de a szerzõdési szabadság formális
elvét s minden szerzõdéssel szemben szerzett jog alapvetõ legitimitását ál-
talában is elveti, mivel a javak minden elsajátítása materiálisan csak annyi-
ban igazolt, amennyiben a szerzés alapja a munka.” (Weber, 1981, 165.)

A természetjog materiális és formális típusainak megkülönböztetése al-
kalmas arra, hogy a munka gazdasági-társadalmi kategóriájának bevezeté-
sével hozzásegítsen bennünket a legitimitási kritériumok magyarázatához.
Azonban a saját munkán alapuló szerzés álláspontján sem kizárt a szerzõ-
dési szabadság elvének elismerése, mint ezt Weber írja, amennyiben a for-
galmi folyamatban az elkülönült tevékenységek cseréjének szervezõelve le-
het, az eredeti kritérium – a saját munkán alapuló tulajdonszerzés – feladá-
sa nélkül. A természetjog típusainak horizontján azonban megoldhatatlan,
hogy egyik vagy másik osztály érdekei milyen ökonómiai – objektív vagy
szubjektív – értéktöbblet-elméleti vagy határtermelékenység-elméleti alap-
ról írhatók le. Miként az eszmék történetében sem általában a szocialista el-
méletek, hanem az anarchista szerzõk tagadták az örökösödési jog jogosult-
ságát, mint ami kizárja az egyének közötti verseny igazságosságát biztosíta-
ni hivatott „start”-beli egyenlõ feltételeket, helyzeteket. 

Mindezek a kérdések tehát már túlmutatnak a természetjog horizontján,
s a társadalmi egyenlõség/egyenlõtlenség eredetének, a magán- és köztulaj-
don szükségességének, milyenségének társadalomelméleti problémáihoz
vezetnek: az egyéni és társadalmi igazságosság kérdésköréhez, amelynek
valaminõ, de közel sem véletlenszerû megoldása kerül át a jog, természet-
jog és pozitív jog világába. Azért nem véletlenszerû Weber megoldása sem,
mert kora szocialista íróinál – August Bebelnél, Karl Kautskynál és mások-
nál is – a szocialista felfogás a munka közvetítetlen társadalmiságának ön-
igazgató társadalmához kíván eljutni a tervgazdasággal. Ennek megfelel a
forgalmi folyamat kiiktatásának Weber által is említett jogi variánsa, a szer-
zõdési szabadság formális elvének természetjogi kritikája. Más kérdés, hogy
a szocializmus felfogása szempontjából Karl Marx mûvei (fõleg A gothai
program kritikája) másként is interpretálhatók, mint azt az említett szocia-
lista írók tették, s hogy a késõbbiekben meg is születnek az árutermelést
mint a naturálgazdálkodás ellentétét a tervezés alapjául megtevõ szocialis-
ta felfogások. (Például ilyen nagyszabású elmélettörténeti szintézis a szoci-
alista jogi irodalomban Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jog-
csoportok és a jogfejlõdés útjai c. munkája.) Ezeknek nem az árutermelést ki-
fejezõ és szervezõ jogi kategóriák kiiktatására van szükségük, hanem olyan
szocialista természetjog kifejlesztésére és pozitivizálására, amely a termelé-
si eszközök köztulajdoni formái közötti tevékenységcserét és a személyi tu-
lajdon viszonyait szabályozza. Világos tehát ennél a problémánál is, hogy a
természetjog materiális, gazdasági formája sem örök természetjogként lép
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fel, hanem egy társadalmi mozgalom történetileg elõálló követelései a kor-
szak természetjogát töltik meg tartalommal. 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a polgárság eddig tárgyalt termé-
szetjogi törekvéseinek néhány olyan általános vonását, amely gazdagította
az emberi civilizációt, mert tartósnak bizonyult jogi értékeket hozott létre:

1. A törvényesség fogalmában és követelményeiben öltenek testet azok a
jogi értékek, amelyeket az európai és atlanti térségben a 20. század végére
magukra nézve kötelezõnek ismernek el. Ezen értékek katalógusa a 18. szá-
zadtól napjainkig fokozatosan bõvül, intézményesül és konstitucio-
nalizálódik. (Mindezt részletesen kifejtjük az 5.2. fejezetben.)

2. Az ókori és középkori, abszolút érvényûként és idõtlenként elgondolt
természetjogi mércék helyett tér-idõbeli és társadalmi fejlettségbeli feltéte-
lekhez kötõdõ relatív, de egymással összefüggõ, koherens, a társadalmi gyakor-
latra orientálódó jogelvek rendszere alakult ki. E jogelvek nemcsak eszményt
és mércét jelentenek, hanem eljárási technikákat és garanciális jellegû jog-
intézményeket is. Az örök igazságok igényével fellépõ klasszikus, antik és
keresztény természetjoggal szemben a polgári korszak természetjoga relati-
vizálódik és pluralizálódik.

3. A természetjogi iskola klasszikus, polgári formái szembe találják ma-
gukat egy módszertani problémával: hogyan lehetséges a változó társadal-
mi viszonyokat, az élet tartalmait figyelembe vevõ helyes jogi eszme- és kö-
vetelményrendszert kifejleszteni akkor, amikor e követelmények egyrészt a
viszonyok megváltozásával elveszítik érvényességüket, tehát nem lehetnek
általánosak, másrészt pedig ha megvalósulnak, elveszítik követelményjelle-
güket, s így nem lehetnek eszmények többé. Ha a természetjogi eszmények
a változó jogtartalmakból következnek, vagyis azokból levezethetõk, akkor
gyorsan módosulnak, és ezért történetileg relativizálódnak. Ezáltal megszû-
nik természetjogi jellegük. Ha nem a tételes jogból levezetett, általánosított
igényeket fejeznek ki, hanem attól független követelményeket a jog vesz át
az erkölcsbõl, a szokásokból, a gazdaságból, a politikából, sõt realizálja is
azokat, akkor ezzel a jogiasítással a tartalmi, materiális eszmények szükség-
képpen formalizálódnak. A pozitivizálódott helyes jogi mértékeket pedig
többé már nem hordozhatják materiális jogi eszmények, hanem csak a for-
mális jogszerûség elvei. Ez a helyzet pedig jogelméletileg elsõsorban formális
jogfogalmakból írható le. Voltaképpen e dilemma jogelméleti reakciójaként
lépett fel a történeti-jogi iskola és a pozitivista jogelmélet.

2.4. A jogi-történeti iskola fellépése a német és az angolszász
jogterületen

A feltétlen érvényességre számot tartó természetjogi irányzat teljes mérték-
ben vak volt a történelmi fejlõdéssel szemben (Moór Gyula). Éppen ezért
az ellene fellépõ jogi-történeti iskola legfontosabb hozadéka az volt, hogy
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egyfelõl megdöntötte a természetjog évezredes uralmát, másfelõl pedig szem-
léletmódjával és kutatási eredményeivel teret adott a pozitivizmusnak és a
jogfejlõdéssel kiemelten foglalkozó történeti és szociológiai kutatásoknak. Egyrészt
azzal, hogy utat nyitott a jogfejlõdést a népszellemre visszavezetõ történeti
iskola hegeli, majd marxi bírálatának. Másrészt angolszász talajon nagy-
mértékben elõsegítette a jogi etnológia és antropológia, valamit az összeha-
sonlító jogtudomány kibontakozását is. 

Németországban az irányzat elsõ képviselõje Gustav Hugo (1764–1844)
volt, aki a természetjoggal a tapasztalati úton megismerhetõ, változó, elsõ-
sorban a szokásjogi formában megjelenõ joganyagot állította szembe.
A szokásjog azért tekinthetõ a legfontosabb jogforrásnak, mert közvetlenül
a nép akaratából ered, és a nép mindennapi életében válik megszokottá.
Szilárdságra és kellõ ismertségre tesz szert, ezért szabályai a jogbiztonság
támaszai. Ezzel szemben csalhatatlan törvénykönyv nem létezik és nem is
lehetséges, mert az emberek nem képesek általános érvényû törvényeket al-
kotni. Ami történelmileg lerakódik, szokásként kikristályosodik, az a legin-
kább érvényesülõ jog. 

Hugo felfogása egyoldalúan a szokásjogi jogképzõdés struktúráira orien-
tálódik, s a múltból örökölt joganyag felértékelésével a konzervatív jog-
szemléletet juttatja érvényre, „a legjobb az, ha nem bolygatjuk a dolgokat”
(Quieta non movere) maximájának szellemében.

A történeti-jogi irányzat legjelentõsebb képviselõje a jogászfejedelemként
számon tartott Friedrich Karl von Savigny (1779–1861), aki a jogtudomány fej-
lõdésének keresztútján állva valóban hatalmas ívû munkásságot fejtett ki
(Hamza–Sajó, 1980). A római jog mai rendszerétõl és középkori történetétõl
kezdve a jogtudományi módszerek és kötelmi jog megalapozásáig és a pan-
dektarendszer kimunkálásáig széles problémahorizonton bizonyult termé-
keny szerzõnek. Felfogásának tartópillére az a feltételezés, hogy egy nép ka-
rakterének a nyelv, az erkölcs, az alkotmány és a jog felel meg legjobban.
A jog végsõ forrása az organikus népszellem (Volksgeist), mert ezzel együtt ke-
letkezik, fejlõdik és hal el. Az organikus képzõdmények, miként a kultúrát
hordozó nyelv, a népmesék, a népköltészet, csak lassan, észrevétlen fokoza-
tossággal változnak, és nem tûrik el a mesterséges beavatkozásokat. A jog az
organikus népszellem termékeként inkább a szokásjogban, mint a törvény-
könyvekben nyilvánul meg. A nép szükségletei által kitermelt spontán-tu-
dattalanul fejlõdõ jogot tehát nem szabad szervetlen, erõszakos beavatkozás-
sal eltéríteni természetes mozgáspályájáról. Az állami törvényhozást és a jog
útján megvalósítandó társadalmi változásokat Savigny korrupciónak tekin-
tette. A tudatos jogváltoztatás lehetõségét a jogszabályok egyértelmûvé téte-
lére korlátozódó körben ismerte csak el, s annyiban fogadta el a változás le-
hetõségét, amennyiben az a régit, a fennálló megõrzését szolgálta. Ezzel a
konzervatív felfogással az állami beavatkozás ellen keresett védelmet.

Savigny azonban számolt a jog történeti változásával, evolúciójával, és
szemléletes magyarázatot dolgozott ki rá. Az állam által alkotott törvénye-
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ket, éppúgy mint a bírói jogfejlesztés lehetõségeit, gyanakodva szemlélte.
Mi az, amit ezek után a jogfejlõdés motorjává tehetett? Olyan megoldást ke-
resett, amely tulajdonképpen nem is fejleszt jogot, s a saját korára nézve
sem hordozza az erõszakos változás veszélyét, ugyanakkor mégis képes or-
ganikus fejlõdésre, vagyis egy „jobb múlt” ígéretét hordozza. S ezzel jutott
el a jogászrend szerepéhez és a tudományos jogképzés gondolatához. Meg-
különböztette a jogfejlõdés ifjúkorát és öregkorát. Amíg a jog ifjúkorában
és a primitív népeknél elsõsorban szimbolikus cselekedetekben létezik, ad-
dig öregkorában a tudomány és a törvényalkotás tárja fel a szokásjogon ala-
puló népszellemet. Ha a népszellem megismerése nem megfelelõ, akkor ez
azzal a következménnyel jár, hogy a jogalkotás által hozott törvényeket a
szokások le fogják rontani (desuetudo). Koncepciója ily módon az ún. jogász-
jog, a jogtudósi jogfejlesztés és a népszellembõl eredõ organikus jogfejlõdés
eszméinek integrációján alapul. Elmélete társadalmi – de legalábbis a jogá-
szok körében kivívott – sikerében nagymértékben közrejátszott, hogy kielé-
gítette az államhatalomtól független jog iránt régóta vágyakozó jogászság
igényeit. Éppen ezért egyáltalán nem meglepõ, hogy a jogállam-koncepciók
egy része és az államiság nélküli jogfelfogás hívei szívesen nyúlnak vissza
munkásságához.

A szakjogászság ezen függetlenedési igényét alátámasztotta a jogalkal-
mazásról vallott felfogása is: a bíró által alkalmazott jognak a nép jogi meg-
gyõzõdésével kell egyeznie, mert a bíró a nép képviselõje a jogviták eldön-
tésében. A bírói ítélkezésben a törvények mögött alapvetõ jelentõségû a
szokásjog és az analógia. Õ azonban nemcsak a germán jogi hagyományo-
kat állította elõtérbe, mert úgy értékelte, hogy a recipiált római jog beépü-
lése a német jogba befejezett tény, mivel azt a népszellem magáénak fogad-
ta el (Samu, 1990, 28.). 

Miután láttuk, hogy a jogfejlesztés legfontosabb eszközének a jogtudo-
mányt tekintette, ezért foglalkoznunk kell Savigny jogtudomány-felfogásá-
val is. Ismeretelméleti-metodológiai törekvéseinek középpontjában a jogtu-
dományi fogalomalkotás állt, s mint mondotta, „tudományunkban minden
siker a vezérlõ alapelvek birtoklásától függ”. A fogalmakat pedig a matematikai
bizonyosság fokára kívánta emelni azért, hogy a jogászok számára lehetõvé
váljon a fogalmakkal való számolás. A fogalmilag kevéssé általánosító római
jogot feltehetõleg azért tekintette vonzó példának saját kora számára, mert
a római jogászok rendelkeztek a legéletszerûbb szemlélet közös képességével.
De sem ezt, sem pedig kora adekvát jogszemléletét – a jognak a népben való
létezése szemléletét – nem alapozta meg, hanem egy tovább nem elemezhetõ,
közvetlen adottságnak fogta fel (Savigny, 1840–1849. I. 10.). Tegyük hoz-
zá, a korára jellemzõ romantika irracionális modorában.1 A jogtudomány
szisztematizálását követelményként megfogalmazó nézeteiben azonban sok
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értékes gondolat található. Különösen az, hogy a civil jogtudomány mintá-
jára hézagmentesen rendszerezett, minden jogviszonyra szabályt adó (ezért
és ennyiben tételes – szerinte – a jog), az egyes jogi fogalmakat a jogsza-
bályokkal egy nagy egységbe foglaló rendszert kell kialakítani. Ennek a fel-
adatnak az elvégzésére hivatott tudományt nevezte konstrukciós jogtudo-
mánynak (Konstrukzionjurisprudenz; Hamza–Sajó, 1980, 86–89). A tudomá-
nyos tevékenységet azonban nem azonosította a törvényalkotással és a
kodifikációval, hanem a joganyagban való eligazodás szükséges és egyedül
lehetséges eszközének tekintette. Kodifikációellenessége részben éppen ab-
ból a jogtudományi álláspontból következett, amely kommentálni, rendsze-
rezni kívánta az igencsak zilált állapotban lévõ joganyagot, szemben a korá-
bban uralkodó kodifikációfelfogással, amely éppen hogy tiltotta a kommen-
tárokat. Eörsi úgy értelmezi a jogtudomány korabeli állását, hogy míg a
természetjogias, racionalizált kodifikáció a polgárosuló Franciaországban
helyzetadekvát volt, addig ebben a vonatkozásban Thibault-val szemben
Savigny a porosz elmaradottságot, a történelmi jogi iskola pedig a múlt õr-
zését képviselte (Eörsi, 1975, 148–150.).

Már Savignyval kapcsolatban is felmerült az azóta sokat kutatott és vi-
tatott probléma, mely szerint a történeti-jogi iskola képviselõi a germán jog
keresése közben találták meg a római jogot. Ez a kettõsség vezetett az irányza-
ton belül a német jogtudomány két ágra szakadásához, a germanisták és a ro-
manisták vitájához. 

A germanisták a jogrendszer elveit és tételeit a hagyományos germán
szokásjogra kívánták építeni, s elutasították a kodifikációt. Otto von Gierke
(1842–1921), késõi germanista lévén, fenntartotta az iskola alaptételét,
mely szerint a jog nem elvont fogalom, hanem a közösségi-nemzeti élet ré-
sze, s egyedül a történelem ad kulcsot az emberi és társadalmi jelenségek
megértéséhez. A helyes kiindulópont azonban nála is a középkor idealizá-
lásába torkollott. Jó példa erre Természetjog és német jog címû mûvének gon-
dolatmenete, amelyben a jog történeti megértését elhatárolta a jogi poziti-
vizmustól, s bizonyos értelemben a létezõ jogot a természetjog konkrét ki-
fejezõdésének tekintette. Az egyéni jogok római joghagyományra jellemzõ
kiemelését elvetette, és szembeállította vele a történelmi germán közösség-
képet. Szerinte az államot sem lehet pusztán hatalmi rendszernek tekinte-
ni, hiszen része egy élõ, organikus közösségnek. Éles ellentétben Hegellel,
akinél a polgári társadalom különös erõi tesznek szert általánosságra az ál-
lamban, és éles ellentétben a liberális konszenzusteóriákkal, Gierke az ál-
lamban autonóm társulásokból álló, összetett organizmust lát. Ezen társu-
lások elõzményeit azonban nem a magánjellegû, önkéntes egyesülésekben,
hanem a középkori rendi korporációkban keresi. A társulások tehát nem
szabad individuumok szerzõdéssel létrehozott egyesülései, hanem tényleges
kollektív személyiséggel rendelkezõ organizmusok, s mindegyiknek közösségi
alkotmánya van. Gierke ily módon az autonóm társulások, egyesületek
igenlésével egyidejûleg szállt szembe a centralizált, bürokratikus államha-
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talom és a liberális individualizmus képviselõivel. Közben a Hohenzoller-
nek dinasztikus monarchiáját a 19. századi Németország adekvát politikai
formájának tartotta. Ezért aztán egyik kritikusa joggal jegyezhette meg: el-
mélete voltaképpen meddõ kísérlet az összeegyeztethetetlen dolgok össze-
egyeztetésére, mivel a valódi korporatív autonómia nem békíthetõ össze az
állami szuverenitással (Iggers, 1988, 203–206.).

Angliában a történeti szemléletû jogtudomány a szociológia, a jogi etno-
lógia és az összehasonlító indoeurópai nyelvészet eredményeibõl építke-
zett. Sir Henry Sumner Maine (1822–1888) egyaránt volt gyakorló jogász és a
civil jog professzora, az õ nevéhez fûzõdik a jog-összehasonlítás tudomány-
ágának megszületése. Ezt nem öncélúan, nem is a jogtörténet illusztrálása-
ként tette, hanem a helyes törvényalkotás és általában a jogfejlesztés fontos
eszközének tekintette. Az õsi jog címû alapmûvében így írt a számára para-
digmatikus jelentõségû római jogról: „A megkísérelt vizsgálódás jó része a
hasznos eredmény legcsekélyebb reményével sem lett volna véghez vihetõ,
ha nem létezett volna olyan szerves joganyag, mint a rómaiaké, amely leg-
korábbi részeiben magán viseli a legtávolabbi múlt nyomait, késõbbi szabá-
lyaival pedig alapanyagot szolgáltatott a polgári intézményeknek, amelyek
a modern társadalmat még ma is igazgatják.” (Maine, 1988, 7.)

Maine a jogot a társadalmi fejlõdés folyamatában elemezte. Azt vizsgál-
ta, hogy a mindenkori jelen hogyan jött létre a múlt alakzataiból, és milyen
igényekhez, új szükségletekhez és eszmékhez kapcsolódott. A természetjo-
gi és a szerzõdéselméleteket azok történetietlensége miatt bírálta, mert a
jog természetének megértése során figyelmen kívül hagyták a múlt deter-
mináló erejét és jelentõségét. Az általa képviselt történeti jogtudomány –
Historical Jurisprudence – kiindulópontja a haladó és stagnáló társadalmak
megkülönböztetése volt. Nem problémátlan ez a kettéosztás, mert egyfelõl
a haladó Nyugat kivételességének túlhangsúlyozásával járt, másfelõl nem
igazolta, s aligha igazolható,2 hogy a „haladás”, illetõleg a „stagnálás” az
egyes társadalmak megváltozhatatlan tulajdonsága lenne. Épp ezért Maine
nézeteit, saját kora angolszász viszonyainak és jogi megoldásainak némi
visszavetítése miatt, illetõleg azért is bírálták, mert az általa progresszívnek
tekintett indoeurópai népeket úgy állította szembe az ún. stagnáló népek-
kel, hogy ez utóbbiak teljesítményeit, például a kínai civilizáció jogi kultú-
ráját, csak meglehetõs felületességgel tanulmányozta. Az azonban, ahogy
kapcsolatot teremtett a társadalomfejlõdés és a jog fejlõdése között, máig
hatóan érvényes nézõpont, melyet a pragmatizmushoz, Poundhoz, Hegel-
hez, Marxhoz hasonlóan, mi is alkalmazunk. 

Maine rámutatott arra, hogy a haladó társadalmakban a társadalmi szük-
ségletek és a társadalmi vélekedés többé-kevésbé mindig megelõzi a jogot.
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„Végtelenül közel kerülhetünk a közöttük tátongó hasadék áthidalásához,
de örökösen érvényesülõ tendencia, hogy az újra megnyíljon. A jog állandó;
a társadalmak, amelyekrõl szó van, haladóak. Egy nép boldogulásának na-
gyobb vagy kisebb mértéke azon múlik, hogy milyen sebesen szûkíti a rést.”
(Maine, 1988, 25.) A haladó társadalmakban tehát a jogi szabályozás elõtt
jár egy igény, egy társadalmi szükséglet, méghozzá folyamatosan, utolérhe-
tetlenül. „A stagnáló és haladó társadalmak közötti különbség mindeneset-
re egyike azoknak a nagy titkoknak, amelyeknek mélyére a kutatásnak még
le kell hatolnia.” Ám ennél tovább már nem ment az okok kutatásában. (Sa-
ját megoldásunkat a jog ontológiai alapja, illetõleg a természetjog ontikus
státusa tisztázásával adjuk meg, lásd 4.2. és 4.8.) Maine a primitív jog ter-
minusát nem vonatkoztatta egyetlen meghatározott etnikumra sem, elke-
rülendõ, hogy valamelyik „árja” vagy indogermán irányzat felhasználhassa
munkásságát. A jogfejlõdés szakaszait, területeit és intézményeit (például a
családi hatalom, az örökösödés, a végrendelet, a tulajdon és a szerzõdés, va-
lamint a büntetés alakzatait és formáit) gazdag anyagon, történeti összefüg-
géseikben tárgyalta. Az ítéletet, a szokást és a törvénykönyvet a jogfejlõdés
fokozataiként fogta fel, s vizsgálta az írásbeliség összefüggéseit az elsõ tör-
vénykönyvekkel. A jog keletkezését a bírói jogalkotásra, ítéletekre vezette
vissza, s processzuális jogszemléletével összhangban a római actiók és az
angol write-ok elemzése alapján az anyagi jogot az eljárásjogból eredeztette.
A jogfejlõdés fõ vonalát a státustól a kontraktusig terjedõ mozgással ábrázol-
ta. A hierarchikusan tagolt, státusrendi társadalomba az egyén beleszületik,
s ily módon sorsát a születése által eleve kijelölt társadalmi hely határozza
meg. Státusától függ tehát, hogy milyen elõjogokat és privilégiumokat él-
vezhet, és mik lesznek a kötelezettségei. Ezzel szemben a szerzõdés által
meghatározott kapcsolatok révén szervezõdõ társadalom a szabadon cselek-
võ individuumok egyéni akaratmegegyezései által létrejövõ mellérendeltsé-
gi viszonyokat feltételez. 

2.5. A történeti iskola hegeliánus kritikája

A jogfejlõdést a népszellemre visszavezetõ organikus felfogás kritikájaként
két fontos elágazás jött létre az irányzatok harcában: egyfelõl a történetileg
fejlõdõ tételes jog vizsgálatát a kutatások centrumába emelõ pozitivista,
másfelõl a történetiségnek a hegeli objektív idealista, illetve materialista
felfogása, amely a szellemtudományi értelmezés bírálatán keresztül bonta-
kozott ki.

„A történelem... így már nem puszta példagyûjtemény, hanem az egyet-
len út saját helyzetünk igazi megértéséhez – idézi Savignyt Iggers, majd így
folytatja: – Hangsúlyozza (ti. Savigny – Sz. P.), hogy ez nem jelenti a múlt
fölényét a jelennel szemben. A történeti iskola felismeri minden egyes kor-
szak értékét és sajátszerûségét; de kitart amellett, hogy vegyük tekintetbe a
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jelen és a múlt közötti élõ kapcsolatot. A jog számára ez annyit jelent, hogy
nem létezik absztrakt-filozófiai jog, nem létezik természeti jog, amelyet tör-
vényekbe lehet foglalni; ellenkezõleg, minden jog elválaszthatatlanul össze-
fonódik egy nép egész történeti fejlõdésével. A jogász feladata, hogy kiselej-
tezze a jog azon elemeit, amelyek elavultak, és nem tartoznak az élõ jelen-
korhoz. Savigny ezzel elismeri ugyan a változás elemeit a hagyományon be-
lül, ugyanakkor azonban tagadja is a haladás lehetõségét.” (Iggers, 1988,
107.) Ha ugyanis minden népet, tettet és korszakot felment és igazol az,
hogy a saját céljait és értékeit követi, akkor az organikus népszellem termé-
keként elõálló jognak sem lehet magasabb mértéke. Úgy jó, ahogy van – eb-
ben a meglehetõsen lapidáris bölcsességben rejlik a történelmi relativizmus
minden bölcsessége. 

A történeti iskola hegeliánus kritikája azonban rámutatott arra: a dolog tör-
ténete azonos magával a dologgal tézisben kifejezõdésre jutó történetiség elvé-
bõl nem következik az, hogy minden dolog egyformán értékes lenne csak
azért, mert történelmi termék. Léteznek ugyanis olyan végsõ értékek, ame-
lyek magasabb rendû mérceként lehetõvé teszik a történeti képzõdmények
értékelõ megítélését. Ily módon lehet megítélni a nemzeti történelmeket, még-
pedig aszerint, hogy mivel járulnak hozzá az emberiség történelméhez, az
egyetemes haladáshoz, a nembeli lényeg kibontakoztatásához; másrészt az
objektív szellem egyes tárgyiassági formáit, s így a jogot, mégpedig aszerint,
hogy ésszerû megoldásokat ad-e, amikor jogossá vagy jogtalanná minõsít
bizonyos emberi magatartásokat. A jogfelfogás spontán-organikus, egyol-
dalúan a szokásjogi jogképzõdésen orientálódó, s ennyiben a középkor vi-
szonyait túláltalánosító koncepciót, melyet az irracionalitás lehelete leng
körül, ezért bírálta Hegel a racionálisan tételezett, rendszerezõ formában
kifejtett, kodifikált jog mértékén (1971, 227–233.). Ellentétben a tételes jog-
gal, a jogfilozófia feladata éppen az, hogy a jog ésszerûségét tegye a jogosság (és jog-
talanság) mértékévé (1971, 12–14.). A jog vizsgálatában ez a harmadik mód-
szer: szintetizálja az empirikus módszert, amely a jog társadalmi hasznos-
ságát vizsgálja, és a jurisztikus formális tudományos módszert, amelyben
voltaképpen a joganyag jogtani szemlélete jut érvényre. 

A jog filozófiai vizsgálata tehát általános sajátosságainak és konkrét,
empirikus meghatározásainak eleven egysége, szintézise kell hogy legyen,
mert csak így kerülhetõ el a kanti kriticizmus gyengesége, amely a jogot és
az erkölcsiséget (Sittlichkeit) az emberi ész apriorisztikus tulajdonságaira
alapozta. A szintézis, vagyis az abszolút erkölcsiség megteremtésének kérdé-
sénél Hegel visszatér a népben élõ erkölcsök, a népszellem gondolatához.
Csakhogy a megtett úttal a népszellem elvont meghatározottságokat dia-
lektikusan közvetítõ fogalma már el is veszítette korábbi irracionális jellegét
(amilyen az Savignynál volt) és a tapasztalattól való függetlenségét (ahogy ezt
Kant feltételezte). A népszellem tehát nem statikus és nem is mérték nél-
kül való, mert az objektív szellem fejlõdési etapjaként, világtörténelemként
mutatkozik meg az élenjáró népek esetében. Ezért tekinthetjük a görög-
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séget „az emberiség normális gyermekkorának”, ahol bár a szabad ember-
nek szabad emberhez való viszonya állt fenn, ámde a szabad viszonyulást
még a rabszolgaság terhelte. A középkori germán világban már mindenki
szabad volt, míg az újkorban a nyugati fejlõdésben támadt fel az öntudat
szabadsága.

A tartalommal telített hegeliánus jogfilozófia a jogot történeti és társadal-
mi realitásként kezelte, ahogyan ezt Julius Binder megfogalmazta: „a szabad-
ság törvényeinek jelentéstartalmára” volt kíváncsi, nem egyszerûen a jogsza-
bályok és intézmények keletkezésére és leírására. Ennek a szemléletmódnak
a létjogosultsága még inkább meggyõzõvé válik, ha szembeállítjuk a kizáró-
lag a jogászok által érthetõ jogászjog technokratikus-elitista felfogásával.
Mert amennyire igaz, hogy a jog tárgymeghatározásainak, szabályanyagának,
alkalmazásának közegében csak a felkészült szakemberek mozoghatnak ott-
honosan, s munkamegosztásos szerepükre szüksége van a társadalomnak,
annyira téves lenne azt gondolni, hogy a jog ügye csak a jogászság ügye len-
ne. Másról és többrõl van itt szó: a jog társadalmi demokratizmusáról és az
emberi szabadságról, vagyis arról, hogy a jog miként érinti, elõsegíti-e vagy
éppen korlátozza az egyes ember szabadságát. Ahogy Hegel írja a törvény lé-
tezésérõl: „A jogászrend a törvények különös ismerõje, s ezt gyakran a maga
monopóliumának tartja, úgy vélvén, hogy akinek nem mestersége, az ne
szóljon bele... De ahogyan az embernek nem kell cipésznek lennie, hogy tud-
ja, illik-e neki a cipõ, éppúgy nem kell általában valamely mesterséghez tar-
toznia, hogy általános érdekû dolgokról ismeretei legyenek. A jog a szabad-
ságra vonatkozik, az ember e legfenségesebb és legszentebb birtokára, és ezt
ismernie kell, hogy kötelezõ erejûnek érezhesse.” (1971, 233.) 

2.5.1. Bináris kód és szabadság

A hegeli jogelemzéssel összefüggésben reflektálnunk kell a mai funkciona-
lista és konstruktivista jogelméletek azon megoldására is, mely szerint a
jogrendszer autonóm önfelépülésének zártságát a jogos/jogtalan kétértékû
belsõ kódjával végzett mûveletek hivatottak biztosítani. A problémahelyzet
pontosabb exponálása végett nemcsak a jogról, hanem a gazdaságról is be-
szélnünk kell. Módszertanilag így megalapozottabbá válik, hogy bármeny-
nyire is szükséges, de miért nem lehet elégséges önmagában a belsõ kód al-
kalmazása egy objektivációs forma egészének a minõsítésére.

A gazdaság esetében a jövedelmezõséget, a rentabilitást – ritkábban a
hatékonyságot – teszik meg a tevékenység végsõ mércéjének. Pragmatikus
megfontolásokból szemlélve a problémát valóban az a helyzet, hogy az öko-
nómiában, különösen ami az egyes vállalkozók döntéseit illeti, a tevékeny-
ségeknek a várható nyereségesélyekhez kell igazodniuk. A cselekvõk motí-
vumai szempontjából ez adekvát helyzetleírásnak tekinthetõ, persze azzal a
megszorítással, hogy a gazdasági szféra egészében – az árutermelõ gazdasá-
gok esetében is – mindig vannak kivételek, tehát olyan tevékenységek, me-
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lyek az adott körülmények között nem tehetõk rentábilissá, viszont az
összgazdasági folyamatok újratermelõdéséhez nélkülözhetetlenek, s ezért
valamilyen formában az állam, az önkormányzatok vagy szakmai közössé-
gek finanszírozzák ezeket. Ámde mégsem a kivétel problémája jelenti a fõ
nehézséget, amely a jog esetében megfelelne annak a helyzetnek, hogy a
jogszabályok megszegésével, jogellenesen is fenn lehet maradni, miként ezt
a latens bûnözés el nem hanyagolható méretei igazolják.

A valóságos probléma az: a gazdaság egésze képes arra is, hogy a lehetõ
legjövedelmezõbb mûködésmód mellett is radikálisan lepusztítsa az ember
ökológiai környezetét. A natura non nisi parendo vencitur baconi elve még fi-
gyelembe vette, hogy a természetet nem gyõzhetjük le másként, csak ha en-
gedelmeskedünk a törvényeinek, azaz nem pusztítjuk ott, ahol érjük. A ter-
mészet és a gazdaság saját törvényei szerinti mûködését összhangba kell
hozni, s ahol ez elmarad, ott az ökológiai katasztrófa felé terelõdnek a dol-
gok, ami hosszú távon emberellenes magatartás is egyben. Az ökológia és
az ökonómia közötti összhang megteremtésére pedig csak a kettõ között te-
vékenységével közvetítõ ember képes. Saját, nem mindig jól felfogott érde-
kében. A dolgok és összefüggéseik, az ökonómia és az ökológia végsõ mér-
téke az ember. Ez a legátfogóbb értékelési szempont, amelynek függvényé-
ben a jövedelmezõségnek értéke van, mert a fentebbi kettõs ellenvetés okán
sem lehet a rentabilitást feltétel nélküli önértéknek tekinteni.

Hasonló a helyzet a jogi objektivációval. Semmit sem, így a bináris kó-
dot sem tekinthetjük önértéknek. A hegeli terminológiával differenciálva a
csak látszólag egyszerû helyzetet, bár tekinthetjük magánvaló értéknek a jo-
gos/jogtalan értékduálját, de nem tekinthetjük magán- és magáért való ér-
téknek. Ami szükséges és elégséges a jogalkalmazás szintjén, az már közel
sem kielégítõ a jogalkotásban és a jogrendszer egészének értékelése során.
Vezessük be ezeket az analitikus szempontokat.

A jogalkalmazásban a társadalmi élet jelenségeit, az életbeli tényálláso-
kat a jogi értékelés hatókörébe vonják, amikor jogosként vagy jogellenes-
ként minõsítik azokat. A bírói ítéletek és a hatósági határozatok értelme
abban rejlik, hogy igazodnak e megkülönböztetéshez a joghatások elõidézé-
se érdekében. A minõsítés során tehát a tételes jog az irányadó, azt kell al-
kalmazni, kivéve persze a joghézag esetét. De mi a helyzet a tételes jog ke-
letkezésénél, a jogalkotási folyamatban? Itt végeredményben a jogalkotó
hatalom minõsíti azt, hogy mitõl jogos a jogos, és mitõl jogtalan a jogtalan.
A jogalkotó jogilag mindig saját fennálló jogrendszeréhez igazítja az új sza-
bályozást, politikailag pedig a számtalan érdek, szakmai és akarati törekvés
kompromisszumához. Csakhogy a régi és az új elemek ötvözetében a min-
denkori új megoldás tekinthetõ az érvényes megoldásnak. A jogalkotó disz-
ponál az érvényes jog felett, de hogy jól diszponál-e, helyesen értékelte és
döntötte-e el, hogy mitõl tekintse jogosnak a jogosat és jogtalannak a jog-
talant, ebben tévedhet. Épp ezért, mert a jogalkotói tévedés nincs kizárva,
sõt okkal feltételeznünk kell a bekövetkeztét, hiszen a mindenkori jogalko-
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tók legjobb szándékai is a formailag hibátlan jog kereteiben igen gyakran
ésszerûtlenségekhez és zsarnokságokhoz vezettek: nem bízhatjuk tehát rá-
juk, hogy jogos/jogtalan minõsítésük egyben döntést jelentsen a helyes jog
kérdésében. Az érvényesség nem garanciája, csak elõfeltétele a joghelyes-
ségnek. A jogalkotásban nem dönthetõ már el olyan egyértelmûen a jogos-
ság/jogellenesség kérdése, mint ahogy a fõszabály szerint ez a jogalkalma-
zásban eldönthetõ. Az, hogy egy jogrendszer egészének igen sokféle vi-
szonyt, magatartást, intézményt szabályozó megoldása – azonfelül, hogy az
új norma koherensen illeszkedik a fennálló jogba, és a jog létrejövetelének
szabályait betartották a jogalkotás során, tehát nem sértették a formális
jogszerûséget – mely pontján, tartományában vagy jogtechnikai megoldásá-
val bizonyul helytelen jognak, csak immanens, jogon belüli mércékkel nem
dönthetõ el. A jogi objektiváció mûködésének értékelésében ez túlzottan a
jogpozitivista állásponthoz kötöttséget jelentené, holott itt nem tételes jo-
gi, hanem jogfilozófiai kérdésrõl van szó. Ezért a jogban semmit sem tekint-
hetünk önmagában megálló, végsõ értékelési kritériumnak. Sem a jo-
gos/jogtalan szükséges, de nem elégséges belsõ kritériumát, sem a pozitív
jog változó tartalmaihoz képest az állandóságot képviselõ stammleri formá-
lis jogi eszméket, mert a végsõ mérték itt is az ember. Az ember nembeli
lényegét pedig szabadsága, szabadságra ítéltetettsége fejezi ki. Kizárólag azt
a jogrendszert tekinthetjük a helyes jog realizálójának, amelyik a maga egé-
szében és egyes intézményeinek jogszerûségével is a lehetõ legnagyobb
mértékben járul hozzá az adott fejlettségi fokon elérhetõ szabadság, embe-
ri és társadalmi gazdagság kibontakoztatásához.

2.6. A pozitivista jogelmélet 

A természetjog meghatározott ellentéteként már tárgyaltuk a jogpozitiviz-
mus irányzatát. A fogalmi és funkcionális elemzés azonban még nem merí-
ti ki ennek az ismerettárgynak a teljességét. Ezért egyrészt szükségünk van
újkori formájának tárgyalására, arra, hogy különleges történelmi megerõsö-
dése idején is elemezzük. Másrészt ki kell majd emelnünk a „norma-
tivizmus” olyan közös vonásait, amelyek nem elméleti irányzatként, de a
pozitivista felfogás gyakorlati érvényesülésének idõszakaiban jelentkeznek.

A jogpozitivizmus dominánssá válásának társadalmi szükséglete a 19.
század derekán, az uralomra jutott és berendezkedett polgárság, a megszi-
lárdult polgári társadalom közegében keletkezett. Nem a forradalmak elõ-
készítése és véghezvitele, nem egy rendszer kiépítése, hanem az alapkérdé-
sek megválaszolása után jelenik meg a jogban a stabilitás, az állandóság és
a kiszámíthatóság követelménye. A jogpozitivizmus a 19. század derekára
berendezkedõ polgári nemzetállam szükséglete, mert az átfogó és egységes
tételes jogi szabályozás, a jogi kodifikáció és az írott jog kiépítésének fel-
adatához képes programot adni és motiválni. A nemzeti szuverenitás – te-
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rület és népesség feletti fõhatalom – és az egységes nemzeti jogrend jogi
ideológiája a jogpozitivizmus a 19. század derekán. 

A politikai nemzetállam abszolút szuverenitásának felfogását a poziti-
vizmus úgy konkretizálta, hogy a jogot a szuverén törvényhozó akaratának
tekintette. A jog így elsõsorban és döntõen, noha nem kizárólag, a jogalko-
tás, a törvényhozás eredménye. Norma, és nem döntés, és nem jogviszony.
A jog érvényességét a jogalkotásból nyeri, a jogalkotás pedig a szuverenitás
megnyilvánulása. (Közbevetõleg jegyezzük meg: a pozitivizmusból itt van
egy elméleti elágazás a szociológiai jogelmélet skandináv realizmusa felé,
mert a szuverenitást már csak a hatalom fogalmával kell felváltani ahhoz,
hogy a jogot immáron „a hatalom tényének funkciója”-ként értelmezzék.) 

A pozitivizmus által inspirált kutatások homlokterében a törvényhozás
menetének problémái, a jog jogforrási és jogtechnikai kérdései állnak.
A kontinentális jogrendszerekben ezek a kutatások esetenként olyan állás-
pontok kialakulásához vezettek, amelyek a bíró által alkotott, tehát a jogal-
kalmazói jog tagadását jelentették, amennyiben a szuverén akarat normatív
kifejezésének elsõdlegességét szembeállítják azoknak az egyedi esetekre va-
ló alkalmazásával, a jogalkalmazói döntéssel.

Angliában azonban némiképpen módosul a helyzet: a precedensrendszer
élõ hagyománya, illetõleg a precedensek alapvetõ jogforrási jellege miatt a
pozitivizmus nem mellõzheti a bírói jogot, mivel az esetet túlélõ döntési
alap a jövõbeli hasonló esetekre eligazítást ad. A nemzeti szuverenitást Ang-
liában a parlament kizárólagos szuverenitásaként értelmezik, amennyiben
szuverénnek azt tekintik, „aki felett nem áll senki”. Ez pedig a parlament. A
szuverén akarata a jog alapja, de ahhoz, hogy a törvény, a statue law élõ jog
lehessen, ne csak holt betû, a jogesetet, illetve az esetjogi szemléletet is be
kell kapcsolni a vizsgálódásba. Ily módon az actio, a per, a writ, a formamegha-
tározott eljárás kerül a jogszemlélet centrumába, vagyis az ítélet tekinthetõ a
törvény horgonyának. Ebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az an-
golszász pozitivizmusban sem a társadalmi és jogviszonyok között kiépülõ
közvetítõ mechanizmusokat, kapcsolódási módokat kutatják, tehát a jogot
nem tekintik specifikus szerkezetû szociális valóságnak, hanem egyszerûen a
jog az, amit a hatóságok tesznek gyakorlatias szemléletét vallják. 

Az esetjogi jogrendszer (case law) – indukciós természete, bizonyos fokú
kazuisztikája miatt – a formális rendezettség alacsonyabb fokán állt a 19.
században, mint a kontinentális jogcsaládba tartozó jogok. Ez a körülmény
– a magas fokú jogi kultúra alapzatán és a törvényi jognak a Common Law
mellé történõ fokozatos kiépülése miatt – találkozott a viktoriánus Anglia
polgári társadalmának stabilitásigényével. 

Ebben a társadalmi és – az analitikus filozófia által meghatározott – szel-
lemi miliõben az egyik legtisztább pozitivista jogfelfogás A. J. Austin
(1790–1859) munkásságából ismerhetõ meg. Austin a jogot a szuverén pa-
rancsának, vagyis imperatív képzõdménynek tekintette, s az angol joganya-
got a fogalomelemzés analitikus módszerével kutatta, melynek során elvo-
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natkoztatott az erkölcsi tartalmaktól az állandó, ismétlõdõ, visszatérõ jog-
tartalmak feltárása érdekében. 

A jogpozitivizmus, miután a jogot a szuverén akarata meghatározott for-
mában történõ megnyilvánulásának tekinti, elutasítja a tételes jog feletti ér-
tékmércék keresésére irányuló próbálkozások minden formáját. Éppen ezért
sem az erkölcs, sem a vallás, sem az ész, sem az igazságosság nem játszhat-
ja el a tételes jog felett álló értékmérce szerepét. Ahogy az irányzat egyik leg-
jelentõsebb 20. századi képviselõje, az austini hagyatékhoz kritikailag köze-
lítõ H. L. A. Hart frappánsan megállapította: nem szükséges, hogy a törvények
újrafogalmazzák vagy kielégítsék az erkölcs bizonyos követelményeit. A pozitiviz-
mus legtöbb képviselõjénél háttérbe szorul a jog értékelõ szemlélete, illetve
társadalmi és értéktartalmának vizsgálata, mivel vagy nem keresnek, vagy
nem találnak abszolút értékmércét a helyes jog kérdésének felvetéséhez és
megoldásához. A jogpozitivisták közül speciális eredményre jut a formálisan
helyes értékmérõ megtalálásával R. Stammler, aki ezt a bizonyos mércét az
egyéni érdek, a közösség és a szolidaritás szociális ideáljában találta meg, vagy
G. Jellinek, aki megfogalmazta a jog etikai minimumának tételét. 

A pozitivizmus fõ vonalán azonban a jogszerûség, a törvény betartása
azonos lesz a törvényességgel, a törvényesség pedig az igazságossággal.
Minden törvény, amelyet formailag megfelelõ eljárásban alkottak, és amely-
nek formai megjelenése hibátlan, nemcsak jogszerû, hanem egyúttal igaz-
ságos is. Továbbá minden döntés, amelyik megfelel a tételes jognak, igaz-
ságos is egyben. Nincs út a természetjog felé. 

A pozitivizmus jogimmanens szemléletének azonban két vonatkozásban
is megtermékenyítõ hatása volt a jogtudományban. Egyfelõl elõtérbe került
a tételes jog belsõ összefüggéseinek, formameghatározottságának, a jogász
fogalomhasználatának és dogmatikájának mint logikai problémának a kuta-
tása. A pozitivizmus a gyakorló jogászi tevékenységformák szakmai igényei-
nek kifejezõjévé vált. Le tudta írni, hogy milyen a jog felépítése és hogyan
mûködik – belülrõl nézve. Másfelõl a jogi racionalizmus a jogbiztonság irán-
ti társadalmi igényt fejezte ki, összhangban a kalkulatórius kapitalizmus
utilitarialista „haszon–esély” szemléletével, ahol kizárólag profitmaxi-
malizációs elvárások határozzák meg az üzleti, vállalkozói magatartást. A jog
mûködése iránti társadalmi elvárás azonos a piachoz fûzõdõ társadalmi elvá-
rással, amennyiben mindkettõt a formális racionalizáltságnak kell áthatnia a
kiszámíthatóság érdekében. A jogpozitivizmus fellépése nagymértékben
hozzájárult ehhez a racionalizálódáshoz a jogforrási rend kidolgozásával, a
jogi norma szerkezetének, a jogi személy, a felelõsségi alakzatok és szankci-
ók típusainak, a jogalkotás és a jogalkalmazás különbségének a vizsgálatával.

Ezen a ponton jól látható, hogy ez az elvileg értékmentes formalizmus,
a jogot sajátos társadalmi technikaként fogva fel, materiális érdekekhez és
értékekhez kötõdik, amennyiben a pozitivizmus jogbiztonság iránti igényé-
ben a piaci esélyek társadalomszervezõ mechanizmusainak mûködésében
érdekeltek elvárásai fejezõdnek ki.
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2.6.1. A normativizmus általános jellemzõi

Berendezkedett társadalmi alakulatok szilárd hatalmi viszonyai közepette
jelenik meg a jog felfogásáról a hatalmi szférában a normativizmus. Nem-
csak a pozitivizmus és a neokantiánus elméleti irányzat bizonyos elgondo-
lásai, tételei motiválják, hanem a politikai voluntarizmus akarnoksága is.
A valóságos társadalmi nehézségek megoldásának vagy éppen a hatalom
célkitûzéseinek szándékától motiválva az államraison, a hatalom képviselõi
azt gondolják, hogy a normatív formában kimondott államakarat, törvény –
mindenható. Saját akaratukat a természeti törvény rangjára emelik. Az ál-
lamhatalmi erõ – a realizáció feltételeitõl függetlenül – alkalmas bármine-
mû probléma megoldására. A jog omnipotens, mindenható eszközzé válik,
ha „kellés”, „sollen” jellegét önállósítják, függetlenítik az adott létviszo-
nyok közepette rendelkezésre álló erõforrásoktól, feltételektõl, az adott tár-
sadalmi közegtõl és emberi magatartásoktól. A normativizmus eltekint a
jogszabályok megalkotásának és végrehajtásának társadalmi feltételeitõl és
összefüggéseitõl, szociális, gazdasági, erkölcsi, politikai kondicionáltságuk-
tól. Az önálló létezõnek megtett „kellés” világa pedig annál nagyobb mér-
tékben teljesíti alul a vele szemben támasztott hatalmi elvárásokat, minél
megalapozatlanabbak voltak azok. Például a munkafegyelem javítására nem
igazán alkalmas eszközök a büntetõjogi tényállások, s a jog inadekvát esz-
közhasználata érvényteleníti, lerontja a büntetõjogi normák erejét ott is,
ahol azok helyzetadekvát tényállásokat pönalizálnak (Kulcsár, 1987,
96–97.). A normativizmus jelensége nemcsak a polgári társadalom jogpozi-
tivista korszakaiban jelentkezett, hanem a 1930-as, majd az 1950-es évek-
ben megszilárdult szocialista építés sztálini idõszakában is. A politikai vo-
luntarizmus jogi kísérõjelensége tehát.

2.7. Szociológiai jogelméletek. A 19. században megalapozott
szaktudomány 20. századi reakciója a jogpozitivizmus
formalizmusára

A szociológiai elméletek elõtérbe kerülését két, egy irányba ható körül-
ménnyel magyarázhatjuk. Az egyik jogon kívüli társadalmi, a másik pedig
tudományon belüli új fejleményként jelent meg és jutott érvényre. A jogbiz-
tonság status quójára épülõ jogpozitivizmust szükségképpen kikezdték azok
a jelentõs társadalmi változások, melyek a liberálkapitalista jogot is aláás-
ták. A monopolkapitalista szituáció századforduló körül kibontakozó jogfej-
lesztési válságáról volt szó: a liberálkapitalista kódexeket, amelyeket annak
idején az individuális vállalkozásra és a piaci szabad verseny jogi formáira
méreteztek, túlhaladták a nagy szervezeteket, részvénytársaságokat, oligo-
polisztikus, duopolisztikus és monopolisztikus viszonyokat létrehozó szer-
vezett gazdasági erõk. A közjogban pedig a modern állam tevékenységének
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eredményeként egy igen széles, új jogterület keletkezett: a közigazgatási
jog. Ezen túlmenõen új jogágak (mint például munkajog és a biztosítási
jog) és új jogintézmények (mint például az objektív felelõsség a veszélyes
üzemû tevékenységek nyomán, trösztellenes törvényhozás) alakultak ki.
A jog belsõ adaptációs eszközei és a jogmegkettõzõdés már bemutatott me-
chanizmusa sem volt már elégséges ahhoz, hogy velük az új helyzet köve-
telményeihez alkalmazkodni lehessen. Az életviszonyok és a jog között ke-
letkezett ellentmondást már nem lehetett sem leírni, sem megmagyarázni a
jogpozitivizmus elméleti-fogalmi keretein belül. Ez a körülmény teszi ért-
hetõvé, miért került a jogtudomány érdeklõdésének középpontjába a jogi
változások, a jogfejlõdés természetének kutatása. Ehhez kapott segítséget a
19. században kialakult szociológiától, mely szerint a társadalmi tényeket
társadalmi tényekkel (és nem lelkiekkel, fizikaiakkal vagy biológiaiakkal)
kell megmagyarázni. A jogot is mint társadalmi tényt (Durkheim) ekként
és sokoldalúan analizálják. 

A társadalmi és jogi változások természetének magyarázata iránti igény,
a szociológiai jogelméletek kibontakozása az egyik legtermékenyebbnek bi-
zonyuló országban, az Egyesült Államokban erõsödött fel a századforduló
után. Az elsõ világháborút követõ spontán prosperitás után a Nagy Válság
váratlansága, gazdasági és szociális brutalitása, valamint a roosevelti New
Deal törvényhozása tartotta fenn az állami beavatkozás és szabályozás jogi
feltételei, hatáslehetõségei vizsgálatának társadalmi szükségletét (Szigeti,
1991, 136–166.). E társadalmi szükségletek elméleti kielégítésében döntõ
szerepet játszó társadalomtudományokat illetõen azonban különbséget kell
tennünk szociológiai jogelmélet és jogszociológia között. Az elõbbi a jog ál-
talános kérdéseinek elemzése a szociológiai szemlélet jegyében, melynek
kereteit még a jogelméleti gondolkodás jelölte ki. A századforduló körül ez
vált az elméletalkotás meghatározó tendenciájává, míg a jogszociológia
szakszociológiává válása csak utána lépett fel. Az önmagát ágazati szocioló-
giaként definiáló jogszociológia viszonylag jól körülhatárolható különös
problémák (a jogalkalmazói döntés tényezõi, a jogismeret fokozatai, a tény-
leges társadalmi magatartások és a jogtudat közötti kapcsolatok alakulása,
a szervezetek belsõ szabályzatainak, joganyagának strukturálódása, a jogér-
vényesülés és a társadalmi hatékonyság összefüggése) kutatását jelenti em-
pirikus módszerekkel. Az persze világos, hogy nem húzható túlságosan éles
határvonal a szociológiai jogelméletek és a jogszociológia közé. 

A szociológiai jogelméletek, irányzatok fõ törekvésévé tehát a pozitiviz-
mus kritikájaként a tételes jog és az élõ jogi valóság közötti különbségek és
ellentétek, a jog változása, illetve az általa elõidézhetõ társadalmi változá-
sok kutatása vált. Szemléletükben a jogtudomány ott kezdõdik, ahol a
jurisprudencia, a hagyományos dogmatikai jogtudomány, a normativizmus
véget ér. Elméleti irányultságaikat és kiemelkedõ képviselõik paradigmati-
kus megoldásait három nagy tematikai egységben foglalhatjuk össze. Elsõ-
ként azt az orientációt mutatjuk be, melynek képviselõi átfogóan vizsgálták
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a norma és a valóság ellentétét mint a változások motorját, az élõ jog szülõ-
jét. Másodikként azt az irányzatot, amely a norma és a jogalkalmazói döntés vi-
szonyára helyezi a hangsúlyt, s a döntések motivációs szerkezetének a feltá-
rására és a joggyakorlat jogfejlesztõ szerepének értelmezésére törekszik.
S végezetül a szociológiai jogelmélet pragmatikus változatának felfogását
tárgyaljuk, amely nemcsak a társadalmi tényezõknek a jogfejlõdésre gyako-
rolt hatásait, hanem a jogrendszer és társadalmi környezete között létrejött
funkcionális kapcsolatrendszer elemeit is bevonta vizsgálódásaiba. Ennek
eredményeként jutottak el a jog manifeszt funkciójaként megjelenõ konflik-
tusfeloldó, és latens funkciójaként megjelenõ regulatív, társadalomintegráló
mûködésének kidolgozott leírásához.

2.7.1. Szabadjogi irányzat I.: reakció a jogi norma és a valóság ellentétére

Egyáltalán nem véletlen, sõt a hasonló körülmények és problémák követ-
keztében egyenesen szükségszerû, hogy az irányzat egyaránt megjelent az
Egyesült Államokban J. Frank és a szociológiai szemléletû bírák tevékeny-
ségében, Németországban H. Kantorowicz, Franciaországban pedig F. Gény
munkásságában. A szabadjogi irányzat az érdeklõdést a jogi norma és a va-
lóság ellentétére fokuszálja. Legkiemelkedõbb képviselõje német nyelvterü-
leten E. Ehrlich (1862–1918), aki elutasította azt a szemléletet, amely sze-
rint a jog csak a jogtételekben, normákban létezik. Szerinte az emberek
nem a jogszabályok, hanem a társadalomban élõ normák szerint viselked-
nek, s a jogalkalmazásban alkalmazott normák csak a jogviták eldöntésére
szolgálnak. Ezért kétféle jogszabályt különböztetett meg. A bíróságok és a
hatóságok által alkalmazott hatályos joggal szemben – melyeket döntési
normáknak (vagy állami jognak) nevezett – létezik az élõ jog, mely széle-
sebb az állami jognál, és nincs jogtételekbe rögzítve. Ez az élõ jog a társa-
dalmi kötelékekben keletkezik, ez irányítja az emberek tényleges társadalmi
magatartását. Az emberi kapcsolatok megváltozásával e kötelékek belsõ
rendjébõl spontán kifejlõdõ élõ jog is megváltozik. Szociológiai beállítottsá-
gának megfelelõen az élõ jogot a társadalmi tényekre alapozta, s empirikus
kutatásukba kezdett. Ennek megfelelõen az élõ jogot voltaképpen ott lelte
fel, ahol kereste: az egyesületek és a kereskedelmi társaságok szabályzatai-
ban, az új, monopolkapitalista viszonyok szülte üzleti szokásokban, a bank-
hitel-, ingatlan- és kölcsönszerzõdésekben, a házassági iratokban, különfé-
le okmányokban, a bérleti és vételi szerzõdésekben, nem pedig a törvény-
könyvekben. Az okmánykutatás mellett az élõ jog fontos lelõhelyévé vált szá-
mára a soknemzetiségû Osztrák–Magyar Monarchia szokásjogainak és nép-
szokásainak tanulmányozása, melyeket szintén az állami joggal, azaz az ál-
lam által alkotott vagy szankcionált joggal szemben értelmezett.

Pozíciójának gyengesége, hogy a jog élõ joggá szélesített fogalmába vol-
taképp minden emberi magatartás belefér. A magatartáskutatás azonban
így nem határolható el a társadalmi kötelékektõl. Továbbá ha az élõ jognak
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nevezett társadalmi norma nem rontja le a tételes jog szabályát, akkor ez
éppúgy lehet a szokásjogi jogképzõdés fázisa, ami késõbb állami elismert-
ségre tehet szert, mint a plurális normakészlet nem jogi fajtáiként érvényes
erkölcsi és politikai normák, mikroközösségi szokások. A jog komplex
intézményesedési folyamataiban gyakorta elõfordul, hogy a konfliktusok
választott bíráskodás útján történõ rendezése elõbb-utóbb beépül az állami
jogszolgáltatás rendjébe. Ehrlich koncepciójának tagadhatatlan erénye,
hogy módszerével egy sereg új jogi jelenséget fedezett fel, és az átfogó tár-
sadalmi viszonyokból tudta magyarázni a jogi változás problémáját. Ugyan-
akkor, a már említetteken túlmenõen, az elmélet vitathatatlan gyengesége,
hogy az Ehrlich által kutatott élõ jog szükségképpen csak a viszonyok után
kulloghat, hiszen értelmezésében a jogi normák csupán spontán-regulatív,
de sohasem teleologikus-feladatkijelölõ jellegûek. 

2.7.2. Szabadjogi irányzat II.: norma és jogalkalmazói döntés viszonya 
a jogtalálásban 

Norma és jogalkalmazói döntés viszonyát kívánja magyarázni a szabadjogi
jogtalálás irányzata. Legszélsõségesebb, de sokatmondó elméletét Jerome
Frank (1887–1957) dolgozta ki. Az amerikai realista mozgalom képviselõje
nézeteivel nem kevesebbre, mint a jogbiztonsághoz fûzõdõ alapvetõ jogállami
elvárásaink megdöntésére vállalkozott. Nála a jogbiztonság nem valóságos ka-
tegória, csak illúzió, ámde szükséges illúzió, mert ahogyan a gyermeknek
szüksége van apapótlékra, azonképpen a modern társadalomnak is a jogbiz-
tonság illúziójára. A jogalkalmazói döntések azonban teljességgel kiszámít-
hatatlanok, mert a jogi normáknak az élõ jogi jogtaláláshoz csak annyi kö-
zük van, amennyiben a jogalkalmazó szubjektív döntéseinek – melyeket a
jogszabályoktól függetlenül elõre meghoz – utólagos racionalizálásául, azok
igazolásaként szolgálnak. Ezért mondhatja, hogy „a bírósági ítéleteket, más
ítéletekhez hasonlóan, a legtöbb esetben a próbaszerûen kialakított követ-
keztetésekbõl visszafelé alakítják ki” (Frank, 1977, 93.). A jogbiztonság
azonban mégiscsak hatékony illúzió, mert eredete az emberi tudattalan mé-
lyén megbúvó biztonságvágy, amely elkerülhetetlenül, újra és újra igényli a
jogbiztonságot, függetlenül attól, hogy a jogalkalmazói döntés, ellentétes
természete folytán, leleplezi illúzió jellegét. Frank szerint a tényleges jog
forrása a bíró szabad, kötetlen döntése, amely a norma objektív tartalmától
független intuíció eredménye. A tényleges jog, azaz a döntés nem kiszámít-
ható, hanem bizonytalan jövõbeli esemény. Realista álláspontjának kialaku-
lására erõteljesen hatott S. Freud pszichoanalitikus elmélete. Errõl a befo-
lyásról tanúskodik az a metafizikusba hajló interpretáció, mely szerint a jog
voltaképpen társadalmi mágia, a bírák pedig egy mitikus autoritás apafigu-
rái, akik a rend fenntartásában érdekeltek. A jogász nem lehet a társadalom
mérnöke, mert nem állnak rendelkezésére általános érvényû szabályok,
csak egyedi, intuitív jellegû jogalkalmazói döntések. Az élõ jognak a dön-
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tésbe, illetõleg a bírói szubjektumba helyezett egyedisége tehát szükség-
képpen megsemmisíti a jogi normativitás általánosságát, s így persze a nor-
matív elvárásstruktúrák kiszámíthatóságát is. 

Frank mellett az amerikai realista mozgalomban mások is megfogalmaz-
ták álláspontjukat, így Oliver Holmes, aki a Legfelsõbb Bíróság bírájaként
nagy tapasztalattal és az általánosítás elméletalkotó képességével rendelke-
zett, másként vetette fel az esetjogi rendszerben a döntési alapok jogforrá-
si jellegét. Végkövetkeztetése ennek megfelelõen az volt, hogy a döntések-
nél az élõ szabályokat el kell tudni választani a csak papíron létezõktõl. Az
élõ és a holt szabály megkülönböztetése pedig eminensen szociológiai kér-
dés, mert csak tapasztalati ismeretek alapján lehetséges. „Az egyszerû em-
bert nem jogi axiómák vagy jogelvek érdeklik, hanem az, amit pl. a
massachusettsi bíróság valószínûleg tenni fog. A jog nem más, mint prófé-
tálás arról, hogy mit fognak a bíróságok ténylegesen tenni. Így a jogszabá-
lyok a leírás és az elõrejelzés szabályai, amelyeknek az igazságértéke felül-
vizsgálható, amennyiben késõbbi bírósági ítéletekkel összehasonlítják, és
megállapítják, hogy azok a szabálytól eltérnek vagy annak megfelelnek.
Nagyfokú megegyezés esetén valódi szabályokról (real rules) van szó, me-
lyek a valódi jogot testesítik meg, ellenkezõ esetben ún. papírszabályokról
(paper rules), melyekhez a bíróságok nem tartják magukat, és ezért csupán
papiroson maradnak. A jogtudomány feladata, hogy a realista felfogásnak
megfelelõen ezekkel a reális szabályokkal foglalkozzék.”

Frank extrém felfogásának azonban pozitív következménye is volt, mert
ráirányította a figyelmet a pszichikai és szubjektív tényezõk szerepére a jog-
alkalmazói döntésekben. Azzal, hogy radikálisan problematizálta a jogbiz-
tonság eszméjét, voltaképpen csak kiemelte annak fontosságát a jogállami-
ság megteremtése szempontjából. Ehhez azonban módszertanilag különb-
séget kell tenni nemcsak az esetjog és a kontinentális jog között, hanem a
jogesetek normál formája (amikor a jogszabály tömeges-tipikus tényállásra
van szabva), extrém esetei (atipikus, nehezen minõsíthetõ esetek) és a jog-
hézag problémái között. Ezt a különbségtételt Frank nem, vagy nem kellõ-
képpen tette meg.

2.7.3. Roscoe Pound pragmatista jogszociológiája: a társadalmi mérnökösködés
eszméje a korhoz kötött, relatív természetjogban

Roscoe Pound századunk jogelméletének egyik legnagyobb tudású, történe-
ti szemlélettel és magas fokú jogászi kultúrával rendelkezõ személyisége.
Már munkássága kezdetén megfogalmazta kutatásainak módszertani alap-
tételét, melyet a jogfejlõdés átfogó magyarázó sémájának tekintünk. „A jog-
rend tartós problémája a stabilitás szükségességének összeegyeztetése a
változás kikerülhetetlenségével. A gyakorlatban ezt az összebékítést az esz-
mék segítségével hajtják végre, amelyekkel való megegyezés felé irányul a
jogalkotás és az értelmezés, a bírói jogalkotás és a tudományos fejlõdés.
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Ezek az eszmék adják meg a változás irányát. Ezek vezetnek a változásra és
irányítják azt, és ezeket alkalmazzák a múltban alkotott autoritatív anyag-
hoz... (és) ezek azok, amelyeket a jogalkotó, a bíró vagy a jogász ismer, így
arra irányulnak, hogy a stabilitást fenntartsák a változás folyamán.” (Idézi
Kulcsár, 1976, 58.) A jogtörténet jelentõs fejleményeit vizsgálva, Pound
úgy fogja fel az eszmék szerepének a változások irányát meghatározó ter-
mészetét, hogy szoros kapcsolatot tételez a jogfilozófia eszméi, illetõleg a
jogrendszer szabályai és intézményei között. A jogfejlõdés új szükségleteit az
adott hely és idõ követelményei szerint eszmék formájában fejezik ki, s az
intézményesülés mindig a célokhoz kötött funkciók szerint alakul. A jog-
rend létezése és mûködése gyakorlati probléma, az eszmék e problémák
mögött rejlõ szükségletekre reagálnak. Az eszmei mozzanat tehát a prag-
matikus szükségletekre és az intézményes, funkcionális megoldásokra vo-
natkoztatott, a jogrend makro- és mikroszintjén egyaránt. Az ítélkezés
szintjén a bíróságok azért és akkor térnek el a jogszabályokban rögzített
tiszta jogi tényektõl, amiért és amikor erre a relatív természetjog ereje
kényszeríti õket. 

Pound abból indul ki, hogy a jogrend feladata a szabályozás, mert e nél-
kül hatékonyságvesztés következik be. Érthetõ is ez, ha arra gondolunk, hogy
egy mozi pénztára elõtt gyorsabban jut jegyhez a várakozó tömeg, ha ren-
dezett sorban halad, mintha mindenki tülekedne. Ugyanígy a közlekedés
bizonyos számú résztvevõ után indokolttá teszi a szabályozást, a gyorsabb
és biztonságosabb haladás érdekében. Azt az elemi belátást azonban, hogy
a szabályozatlan, anarchikus helyzetek alkalmatlanok a hatékonyság eléré-
sére, Pound egyfelõl nem problematizálja teljeskörûen, másfelõl azonban
társadalomfilozófiailag és az amerikai pragmatista filozófia alapelvéhez
kapcsolódva alapozza meg. Innen az irányzat neve. Vizsgáljuk meg mindkét
állítást.

A teljes körû problematizáláshoz tisztáznunk kell a szabályozásnak a
spontán koordinációhoz, illetve a túlszabályozáshoz való viszonyát. Az
elõbbi a „láthatatlan kéz” történelmileg legnagyobb  megrendülése idején
majdhogynem evidencia lehetett Pound számára, aki támogatta a New Deal
reformjait, s tudta, hogy a szabályozás a nem kívánt heves ingadozások el-
kerülését szolgálja. Az utóbbi veszélyt – azt ti., hogy a szabályozás túlsza-
bályozásba való átcsapása éppúgy lerontja a jogbiztonságot, mint a rende-
zetlen, anarchikus állapotok – kevéssé tudatosította. Ezzel meg is tettük
egyik kritikai ellenvetésünket. 

Pound – Rudolf von Jhering érdekkutató jogtudományi nézeteihez és a
materialista társadalomfelfogáshoz hasonlóan – a szükségletek és az érdekek
elemi összefüggésébõl indul ki, s ezt az elismerési elmélettel köti öszsze. A
szükségletek és az érdekek összefüggése ellentmondásos, mert hiszen a szá-
munkra adott világban az emberi vágyak és igények végtelensége kielégíthe-
tetlen a szûkösen rendelkezésre álló erõforrások végessége miatt. Minden ki-
elégített szükséglet új szükségletet szül. A kielégíthetetlen szükségletek ki-
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elégítésére való emberi törekvések végtelen folyamatában szükségképpen ér-
dekek ütköznek, konfliktusok keletkeznek. Ha már nem lehet minden igényt
kielégíteni, akkor legalább a lehetõ legtöbb jusson mindenkinek. A jog célja
az igazságosság, amit akkor ér el, ha a jogrendben e cél ténylegesen megva-
lósul, mégpedig abban a korlátolt értelemben, hogy a lehetõ legkisebb vesz-
teség mellett a lehetõ legnagyobb haszon jusson mindenkinek. A jogrend fel-
adata a szabályozás, célja a rend ezen optimumának biztosítása a szükségle-
tek kielégítése érdekében. Az olyan szabályozásnak, illetve rendnek, amely
képes elérni az optimumot, nemcsak technikai, hanem etikai értéke is van,
miként azt a pragmatista filozófus, W. James is hangsúlyozza: „Etikai érté-
ke van annak, ami az emberi kiválóságot a legkevesebb áldozattal, a legna-
gyobb mértékben megvalósítja.” A jogásznak társadalmi mérnökké kell válnia
ahhoz, hogy a szabályozási optimum megtalálásával a jogrend célját, az igaz-
ságosságot megvalósítsa. Az érték tehát az érdekkonfliktusok optimális sza-
bályozásában rejlik. De ezt a célértéket csak bizonyos érdekek elismerésével
lehet megvalósítani, ezért a jog úgy lesz a társadalmi ellenõrzés eszköze, a
szociális integráció elõsegítõje, ha meghatározza azt a joghatást, amelyen belül az
érdekeket egy autoritatív technika szerint kialakított és alkalmazott bírósági és igaz-
gatási eljárás során jogtételekkel elismerik és érvényesítik. 

A pragmatisták – elfordulva az akaratelméletektõl és szorosan az érdek-
kutató jogtudományhoz kapcsolódva – azt feltételezik, hogy a jog nem lét-
rehozza, hanem regulálja az érdekeket. E tekintetben tehát szemben állnak
a realistákkal. A jog nem konstitutív, hanem regulatív képzõdmény, az ér-
dekek és igények harca áll mögötte. „A jog az érdekeket biztonságra törek-
vésük állapotában találja, csoportosítja, és kisebb vagy nagyobb részben el-
ismeri õket.” A jog rögzíti az érdekérvényesítés határait és mértékeit, az egyé-
ni érdek–közérdek–társadalmi érdek hármasságában. De a civilizáció során vál-
tozó módon teszi ezt: például az egyéni érdek megítélése és elismerése a fér-
ji-atyai hatalom tekintetében mind a házastárs, mind a leszármazottak vo-
natkozásában sokat változott. A közérdek természetére nézve – ahol egyszer-
re több elismert érdek között kell az optimális egyensúlyt megtalálnia a sza-
bályozásnak – érdemes Pound egyik példáját részletesebben bemutatnunk.
E szerint ha valaki jogellenesen tulajdont szerez, azt megtartja és késõbb 3.
személyre átruházza, akkor az utóbbi az eredeti szerzõnél erõsebb jogcímet
szerez. „A forgalom biztonsága szempontjából azonban támogatni kell azo-
kat, akiknek általában nincs tudomásuk vagy értesülésük a tulajdonos igé-
nyérõl, jóhiszemûen járnak el, és ellenérték fejében, forgalmi ügylet során
szerzik meg a dolgot birtokosától. Ez az érdek megköveteli, hogy még a jog-
ellenes birtoklással is olyan hatalom járjon, amely lehetõvé teszi, hogy a
birtokolt és látszat szerint tulajdonként tartott dolog kereskedelmi ügylet
tárgya lehessen. Ez az ún. forgalomképességi korlátoknak világszerte mind
élesebben felvetõdõ problémája. Napjaink törvényhozása nagyobb jelentõ-
séget tulajdonít a forgalom, semmint a szerzemények biztonságának”
(1981, 312.).
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Pound közérdek-koncepciója a politikailag szervezett társadalomhoz kap-
csolódó speciális jogi érdekeket ismer el, melyeket elválaszt – közel sem meg-
gyõzõen – a gazdasági érdekektõl és a civilizált társadalom életébõl fakadó
társadalmi érdektõl. Ennek a közérdeknek a jóléti állam kereteiben történõ ki-
egyenlítõ, viszonyokat nivelláló szerepét maga is akceptálja. Nem véletlen,
hogy a versenytársadalom spontaneitásának – mint optimális regulátornak
– az álláspontján lévõ amerikai konzervatívok ezért élesen támadták. Ezzel
szemben az amerikai liberális (és nem republikánus) demokraták, illetõleg
az európai kispolgári és szociáldemokrata irányzatok mintaszerûnek tekin-
tették a felfogását. S itt kell kritikai ellenvetésünket megtennünk a gazda-
sági érdek kidolgozatlanságával kapcsolatban: amennyire helyes az, hogy az
érdekeket a szükségletkielégítés konfliktushelyzeteire vezeti vissza, annyi-
ra elégtelen, hogy az érdekek hármas, elvont tipológiáján túlmenõen Pound
nem mond semmit azok fajtáinak a tulajdonviszonyokkal való kapcsolatá-
ról: arról, amit korábban Webertõl idézve a piacban, a termelõeszközök
végsõ elsajátításában érdekeltek természetjogáról mondottunk, vagy amire
Marx egész gazdaságelméletet épített, a magántulajdon prekapitalista és
kapitalista módozatainak társadalmiforma-meghatározottságával.

A civilizáció jogi posztulátumainak interpretációjában Pound Jhering ér-
dektana mellett elsõsorban Kohler újhegeliánus jogbölcseletére támaszko-
dik. Követhetõ mintát talált abban, ahogyan Kohler egyfelõl a jogot a civili-
záció fenntartására és fejlesztésére szolgáló eszközként, másfelõl a modern
természetjogot meghatározott korra és civilizációra vonatkozó jogi követel-
ményeket, posztulátumokat tartalmazó eszmeként értelmezi; ezek alapján
helyes érdekmegfontolásokra juthatunk. Mert, mint Kohler írja, a termé-
szetjog „mindig a mindenkori kultúrperiódus természetjoga, s ha termé-
szetjognak nevezzük, úgy ezen nem azt értjük, hogy az általános emberi ter-
mészetbõl származik, hanem hogy az emberi viszonyok természetébõl
ered” (Kulcsár, 1976, 62.). Az ekként felfogott természetjog nem abszolút,
hanem relatív, és nem eszmei, hanem olyan gyakorlatias dolog, amit érték-
mérõként használva a jogász állást tud foglalni az érdekek elismerésében,
megtagadásában vagy korlátozásában. „Kétségtelen, hogy képtelenek va-
gyunk olyan értékmérõt adni, amely mindenki számára elfogadható és elvi-
selhetõ, ám ez még nem kötelezhet arra, hogy a jogrendet mindaddig fel-
függesszük – és ezzel a társadalmat a korlátlan erõszaknak átengedjük –,
amíg e lehetetlen célkitûzés meg nem valósul.” (Pound, 1981, 323.)

Végezetül még két kérdést kell részletesebben kibontanunk: 1. Mit jelent
a jog gyakorlatias jellege? 2. Hol találhatók a relatív természetjog lelõhelyei?
Az elsõ  kérdés tulajdonképpen arra keresi a választ, hogy a jog miként funk-
cionál a valóságban, vagyis hogyan lehet két ellentétes jogosultságot össze-
egyeztetni. Pound számára a jog mércéje nem jogelméleti, hanem gyakorla-
ti jellegû. Az érdekbeszámításon alapuló gyakorlati kompromisszumkere-
sést az angol rágalmazási jog példáján mutatja be. X azon joga, hogy azt ír-
jon vagy mondjon, amit akar, és Y azon joga között, hogy tulajdonát és jel-
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lemét ne sérthesse X szabad véleménynyilvánítása, csak keserves kompro-
misszum képzelhetõ el. Ez a kompromisszum akkor sikeres, ha lehetõvé vá-
lik a vita szabadsága, ugyanakkor megóvja az embereket jó hírnevük, tisztes-
ségük lerombolásától. A jogosultságok elismerésében és korlátozásában az
optimum megtalálásának önértéke van. A pragmatikus megoldáskeresések
tapasztalata pedig már átvezet a természetjog elsõ lelõhelyéhez.

A természetjog lelõhelyeire irányuló második kérdésre a mindennapi
élet jogilag releváns szükségleteit kielégítõ relatív mércék adják meg a vá-
laszt. Pound szerint ugyanis a joggyakorlatban, a jogi posztulátumokban és a
jogtudományi jogfejlesztésben alakulnak ki a természetjogi értékelésekre alkal-
mas maximák és elvek. A joggyakorlatban a próba–hiba módszerével, bírói el-
ismerések és elutasítások révén tapasztalatilag határozzák meg, hogy mely
elvek alapján szabályozhatók, illetve rendezhetõk az ellentétes vagy éppen
egymást átfedõ érdekek. A jogszolgáltatás jogfejlesztõ hatásában az értelem
éppúgy szerephez jut, mint a gyakorlat. „A jogászok kidolgozzák az adott
hely és idõ civilizált társadalmának megfelelõ jogi posztulátumokat, a vi-
szonyokat és a magatartásokat illetõ elõfeltételeket, és ilyen úton a jogi ok-
fejtés autoritatív kiindulópontjaihoz érkeznek el. A gyakorlatot ilyen alapon
alakítja az értelem, az értelem próbaköve pedig a gyakorlat lesz. Ezzel a má-
sodik módszerhez, az adott hely és idõ civilizációja jogi posztulátumainak
megfelelõ értékeléshez érkezünk el. Az elismerésre törekvõ új igények
ezekhez a posztulátumokhoz méretnek.” (Pound, 1981, 324.) 

Az adott hely (Amerika) és idõ (1919 és 1943 között) civilizációjának jo-
gi posztulátumait így foglalta össze: „1. Civilizált társadalomban minden em-
bernek biztosnak kell lennie abban, hogy mások nem fogják megtámadni.
2. Az embereknek biztosaknak kell lenniük abban, hogy a munkájukkal lét-
rehozott javak fölött, amelyeket a fennálló társadalmi és gazdasági rendnek
megfelelõen szereztek, rendelkezhetnek, ezeket saját céljaikra fordíthatják.
3. Azok, akikkel érintkeznek, jóhiszemûen fognak eljárni, így: a) az ígérete-
ikbõl és magatartásukból folyó okszerû várakozásoknak megfelelõen fog-
nak cselekedni; b) vállalkozásaikat a közösség erkölcsi felfogásából eredõ
várakozásoknak megfelelõen fogják végezni; c) megtérítik azokat a károkat,
amelyeket olyan szándékos magatartással okoztak, melyek okszerûen nem
voltak elvárhatók az adott körülmények folytán. 4. Az embereknek bizto-
saknak kell lenniük, hogy mindenki kellõ gondosságot tanúsít cselekedetei
közben, 5. és azokat a károkat, amelyeket veszélyes üzeme és más dolgai ál-
tal okozott, megtéríti.” (Kulcsár, 1976, 65–66.) Pound kritikusai között vi-
ta folyt a posztulátumok abszolút vagy relatív jellegérõl. Egyesek ezeket
minden jogra jellemzõ, állandó és ideális értékeknek fogták fel, mások meg
éppen az akkori amerikai valóság jogi tükrét látták meg követelményeiben,
amelyekhez a társadalom mérnöke az érdekek biztosításához szükséges
jogszabályokat és autoritatív kényszerítõ apparátusokat hozzárendeli.

A jogrenden kívül, a társadalomban keletkezõ eszményeket a jogtudomány
adaptálja a jogra a relatív természetjog összetevõjeként. A jogtudomány jog-
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fejlesztõ hatása rendkívül rugalmas eszköz, általában csak hosszú távon fej-
ti ki integratív-adaptív hatását, mivel egy eszme sokszor csak jóval megszü-
letése után válik a relatív természetjog értékmérõjévé.

Roscoe Pound a jogot a társadalmi ellenõrzés funkcionális eszközeként
fogta fel, s a jogfejlõdéssel és a társadalomfejlõdéssel együtt vizsgálta. Rá-
mutatott a stabilitás és változtatás adaptációs mechanizmusaira, melyek-
ben az eszméknek mint a relatív természetjog értékmérõinek kikerülhetet-
len szerep jut. Ezzel tehát elérkeztünk az alapkérdés megválaszolásához:
A jog azért fejleszt ki és használ adaptációs technikákat, hogy képes legyen a társa-
dalmi változások követelményeihez igazítani a jogrend stabilitásigényét.

Bemutattuk, hogy az irányzatok közül a pozitivista és jogtani felfogások
túlságosan is a tételes jogi gondolkodást általánosítják, s elsõsorban a tételes
jog követelményeinek a kidolgozásával foglalkoznak. A szociológiai jogelmé-
letek pedig bármennyire is helyesen látják, hogy a jog nemcsak norma, hanem
keletkezésében és hatásaiban társadalmilag feltételezett képzõdmény is, a jog
filozófiai szintû vizsgálatának elhanyagolása következtében mégis egyoldalú-
ak maradnak. A fõ szabályt erõsítõ egyetlen kivétel e tekintetben éppen az
elõbb tárgyalt Pound volt, aki a jogfejlõdés magyarázatában eleget tudott ten-
ni a történetiség és a magas szintû elméletalkotás egysége követelményeinek.
A neokantiánus jogfilozófiák, illetõleg a neohegeliánus és marxista (neomar-
xista) tradíció követõi viszont tudatosan törekednek a jogpozitivizmus és a
szociológiai irányzatok filozófiamentességének meghaladására, vagyis arra,
hogy a filozófia antropológiai, módszertani, illetõleg világnézeti-értékelõ
szemléletmódjának perspektívájába állítsák a jogi jelenségeket.

Az ontológiai, ismeretelméleti és módszertani kérdések különbözõ meg-
válaszolásával a 20. század elsõ felének elméleteibõl három tipikus állás-
pontot lehet kibontani. Az alábbiakban ezeket fogjuk tárgyalni: a módszer-
dualizmus extrém és mérsékelt változatait, továbbá a marxizmus materia-
lista-dialektikus tradícióját.

2.8. A neokantianizmus és típusvariánsai

A 19. század második felében a kanti filozófiához, annak ismeretelméleti
kérdéseihez való visszanyúlás jegyében született interpretációs törekvések
a marburgi iskola transzcendentál-logikai, illetõleg a badeni iskola transz-
cendentál-pszichológiai felfogásának kialakulását eredményezték. 1890 és
1920 között e neokantiánus törekvések messze túlmentek szülõhelyük, Né-
metország határain, és nagy befolyásra tettek szert Európában.

A német historizmus Leopold Ranke nevével fémjelzett történetfelfogása
szerint „Istentõl minden korszak egyforma távolságra van”, tehát nem tün-
tethetünk ki közülük egyet sem, mert a történelmi folyamat konkrét, egye-
di, irreverzíbilis eseményei nem általánosíthatók. A Windelband és Rickert
által kidolgozott tudomány-módszertani felfogás, csatlakozva a historizmus
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történelemszemléletéhez, azt az álláspontot képviselte, amely a nomotetikus
természettudományokat az individualizáló társadalomtudományokkal állí-
totta szembe. A természettudományok nomotetikus, vagyis törvényszerû-
ségeket megfogalmazó tudományok, mert a természeti jelenségekben van
ismétlõdés, szabályszerûség. Velük szemben a társadalomtudományok nem
ilyenek: a társadalom egyedi, individuális folyamataiban nincs ismétlõdés.
A társadalomtudomány eseménytudomány, amely nem általánosíthat. Leír-
hatjuk a társadalmi folyamatokat, de nem állapíthatunk meg törvényeket,
ismétlõdõ összefüggéseket a társadalmi jelenségek között. Ettõl az
idiografikus, leíró társadalomtudományok az eseményeket még értékelhe-
tik, de nem objektív, csak szubjektív alapon. Ezért a társadalomtudomány-
ok értékelõ tudományok, kultúrtudományok lehetnek, de a megismerõ fo-
lyamat alanyától függetlenül érvényes, objektív eredményeket nem állapít-
hatnak meg. Érték és valóság, Sollen (kellés) és Sein (lét) elválnak egymástól: ki-
alakul a neokantiánus módszerdualizmus álláspontja.

A társadalomtudományokat értékelõ tudományoknak tartó felfogás pe-
dig termékeny talajra talált a jog jelenségének értelmezésekor a jogelmélet-
ben: a jogelméleti pozitivizmus filozófiátlan – a helyes jogi szempontot
elhanyagoló – álláspontjára és a szociológiai irányzat túlzottan is egyoldalú
szaktudományos megalapozottságára („szociológia = társadalmi fizika, az
egzakt mérés tudománya”), filozófiaellenességére tehát méltó reakciónak
tekinthetjük az újkanti jogbölcseletet. Hisz a jogászi-jogtani gondolkodás-
hoz és a szakszociológiai megközelítéshez képest a jog értékelésének széle-
sebb, általánosabb perspektívájával kecsegtet a jogpozitivizmus meghaladá-
sával és az immáron szakszociológiaként is mûvelhetõ jogszociológia mód-
szertani megalapozásával.

A neokantianizmus minden egyes képviselõjének esetében a módszer-
dualizmust tekinthetjük a közös szemléleti alapnak. A neokantiánusok el-
fogadják, hogy a jogi normát olyan értékjelenségnek, Sollennek tekintsék,
amely a léttõl, a tapasztalattól független a priori adottság. Ebbõl a közös ki-
indulópontból azonban még nem derül ki, hogy mi a kellésként felfogott jog re-
ferenciája. Az irányzatot megalapító R. Stammlernél és a jogpozitivizmus
legkövetkezetesebb neokantiánus képviselõjénél, Hans Kelsennél ez a refe-
rencia a Sein, a lét általában, mint a posteriori, tapasztalati valóság. Ez a két
világ pedig egymástól függetlennek tételezett: „Senki sem tagadhatja, hogy
az az állítás: valami van – tehát az az állítás, amellyel a lét tényét írjuk le –,
lényegesen különbözik attól az állítástól, hogy valami legyen – azaz attól az
állítástól, amellyel a normát írjuk le.” Hans Kelsen az ontológiai kérdések
kategóriai elemzése nélkül jár el, a logicizált formára hozott érvelés azon-
ban látszólag mégis meggyõzõ: „abból, hogy valami van, nem következhet,
hogy valaminek lennie kell, és éppen úgy abból, hogy valaminek lennie kell,
nem következhet, hogy valami van” – állítja a Reine Rechtslehre címû köny-
vében (1960, 5.). A módszerdualizmus cáfolatához tehát elõ kell állítani a
vanból a legyent, a ténybõl az értéket. A monista irányzatok éppen ezt teszik.
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A Sein–Sollen dualizmusban a Sollen referenciája itt az absztrakt Sein, ami
tapasztalatilag adott: a tisztán szellemi, normatív képzõdményként felfo-
gott érték és tapasztalat között nincs közvetítés se genetikusan, se funkci-
onálisan. Az érték örök, idõtlen a priori adottság, a lét térbeli, idõbeli, oko-
zatos összefüggéseken nyugvó tapasztalati adottság. A neokantianizmus-
nak ezt a típusát nevezhetjük tiszta, extrém felfogásnak: lét és érték szisz-
tematikus elválasztásával dolgozik. Ontológiai megalapozás nélküli jogfilo-
zófiák jöttek így létre. Stammler, Kelsen és Somló munkásságában egyértel-
mûen ez a pozíció jelenik meg. Más a helyzet a neokantianizmus mérsékelt,
realisztikusabbnak tekinthetõ felfogásainál. Itt a Sollen (érték) referenciája
nem az absztrakt Sein, hanem valami más. Ez a más jelenik meg a weberi
jogszociológiában és a radbruchi természetjogban.

A jogszociológiát módszertanilag megalapozó-tudatosító Max Webernél
a Sollen (jogi norma) referenciája a jogalkalmazói döntés és a jogkövetés
(együttes jogérvényesülés), azaz a jogi norma társadalmi hatása. A társadal-
mi cselekvéseket, azok indítékait, típusait kutató megértõ szociológia a jog
esetében a normatív (érték, Sollen) típusú képzõdmények társadalmi hatá-
sára kíváncsi. A jogrend empirikus érvényessége nem azonos a jogelmélet
eszmei érvényességével, vagyis a kellés síkjával, „hanem a reális emberi cse-
lekvés tényszerû kiváltó okainak az együttese” (Weber, 1981, 142.).

A neokantianizmus mérsékelt módszerdualizmusát valló Gustav
Radbruch vagy Horváth Barna (1896–1973) szinoptikus jogelmélete, vagy
Max Ernst Mayer 1922-es Rechtsphilosophie-ja szemléltetik azokat az állás-
pontokat, melyek nem állították mereven szembe egymással a történelmet,
a társadalmat és a kultúrát. Megpróbáltak közvetítést találni lét és érték kö-
zött, amennyiben a kultúrát értékes valóságnak fogták fel. Más eredményre
jutottak, mint az extrém megoldást keresõ, sok esetben szellemtudomá-
nyos interpretációkhoz jutó pozitivista neokantiánusok, akik számára a jog
nem a társadalmi-történelmi realitás része, hanem tisztán gondolkodási
forma, logikai alakzat, s mint ilyen, a szellemtörténeti megértés tárgya.
G. Radbruch azzal, hogy a lét és a kellés között közvetítést, összekapcsoló
szálakat mutatott fel, rátalálva az „eszme anyagi meghatározottságára”, a
jogot mint kellést a létbõl, a dolog természetébõl vezette le. Azzal, hogy a
kultúrát nem pusztán szubjektív természetû szellemi értéknek, hanem érté-
kes valóságnak tekintette – különösen a második világháború után kidolgo-
zott, megújított természetjogában –, sokat oldott a merev módszerdualiz-
mus eredeti álláspontján.

2.8.1. Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa

A magyar jogelmélet fejlõdésének jelentõs alakja Horváth Barna szegedi
professzor, aki a neokantiánus tradíció megújításának szándékával nemzet-
közileg is elismert eredeti, általunk dialektikusnak nevezett álláspontokat
dolgozott ki. Legjelentõsebb munkájának tekinthetõ a Jogszociológia, mely-
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ben egy szintetikus jogelméleti pozíció kimunkálásán fáradozott, s rendsze-
rezõ tevékenysége mellett fõleg processzuális jogfogalma, a tény és érték
együttnézését (syn-opsis = együtt-nézés) lehetõvé tevõ módszertani állás-
pontja számít a mérsékelt neokantianizmus eredeti teljesítményei közé.
Felfogásának kialakításában az amerikai jogszociológia, Alfred Verdross bé-
csi jogfilozófus (1890–1980) és Max Weber hatása egyaránt jelentõs volt.
Meggyõzõdésünk, hogy ránk hagyott életmûvével eleget tett szép ars poeti-
cai gondolatának: „A jogelmélet bonyolult tanulást igényel. Az embernek –
hogy problémái között tájékozódni tudjon – otthonosnak kell lennie a filo-
zófiában, szociológiában, politikatudományban, pszichológiában... A leg-
több, amit az ember elérni remélhet, annyi, hogy legyen valami elviselhetõ
tájékozottsága az egészben, és végezzen mélyfúrást néhány részterületen.”
(1993, 85–86.) Megítélésünk szerint Horváth Barna legmaradandóbb
„mélyfúrását” a szinoptikus módszer, illetve a természetjog és pozitivizmus
között hidat verõ eljárásjogi jogelmélet kimunkálásával végezte el. Mi itt a
tény és érték specifikus értelmû közvetítését lehetõvé tevõ szinoptikus
módszer mibenlétét vizsgáljuk meg.

Valóság és érték, két egyenrangú világ, vagy még inkább ugyanannak az
egyenrangú világnak két tartománya. „Nagyon csodáltam Windelbandot,
aki a filozófiatörténetet az emberi gondolkodás problématörténetévé fej-
lesztette. A gondolat története nála olyan problémák evolúciós folyamata,
amelyek az egymást követõ korszakokban újra és újra megoldódnak, majd
ismét felvetõdnek az emberi elmében” – írja a gondolkodás és a valóságos
problémák viszonyáról (1993, 85.). A szinoptikus módszer a ténnyel és az
értékkel együtt dolgozik anélkül, hogy a két ismerettárgy különnemûségét
megszüntetné, vagy hogy egy harmadikat konstruálna melléjük. A szinop-
szis a lét és a kellés funkcionális látásának a módszere, amely reflexív gon-
dolati eljárással él: a jog sem nem tiszta norma, ahogy Kelsen gondolja, sem
nem tiszta tény, hanem örökös egymásra vonatkoztatás, a tényektõl a nor-
mák, és fordítva, a normáktól a tények felé haladó szakadatlan reflexiós
mozgás. A jog ugyanis nem olyan egységes ismerettárgy, mint a tapasztala-
ti valóság vagy a logikai jelentés. A norma, a jogtétel által hordozott „elvont
jelentés” nem elegendõ a jogeset nélkül, mert az utóbbi, a „szemléletes
tény” is számít. A jog tehát a dolgok egy szemléletmódja, sajátos ideológia,
amelyet csak a jogászok gondolkodásmódjának a tanulmányozásán keresz-
tül érthetünk meg. Horváth a szinoptikus módszert a következõ gyakorlati
példán szemlélteti. „A váróteremben látható egy kifüggesztett tábla, ame-
lyen egy pórázon vezetett kutya áthúzott képe áll. Ha feltesszük, hogy a te-
rembe az itt felsorolt, »kutyával« összefüggésbe hozható élõlények, tárgyak
kerülnek, az ábrával és az egyes esetekkel kapcsolatosan a következõ dis-
tinkciós kísérletek, kérdések vethetõek fel: Szubszumálható-e a jogtétel
(tábla) alá bevitt:

1. Kõbe, fába faragott kutya? (Nem, hiszen a várakozókat semmilyen
módon nem veszélyeztetheti, nem »kutya«.)
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2. Döglött kutya? (Igen – kiterjesztõ értelmezés –, hiszen például beteg-
séget terjeszthet.)

3. Kutyabõrbõl készült iparcikk, például kesztyû? (Nem, teljesen indif-
ferens, hogy mibõl készült a kesztyû, a bevitt dolog nem kutya már.)

4. Farkaskutyától alig megkülönböztethetõ, szelídített farkas? (Igen –
analógia alapján –, hiszen nem észlelhetõk a zoológiai különbségek, és egy-
formán veszélyeztethetik a várakozókat.)

5. Vakvezetõ kutya? (Igen – kiterjesztõ értelmezés –, bár nem a kutyát
vezették be, hanem az hozza be gazdáját, de a várakozókat zavarhatja.)

6. Nõi bunda ujjában behozott öleb? (Nem – ellenõrizhetetlen tényál-
lás –, a várakozók nem veszik észre.)

7. Ketrecben behozott kutya? (Igen, ugatásával, betegségével veszélyez-
tetheti a várakozókat.)

8. Bevitt medve? (Igen – argumentum a maiori ad minus –, a »kutya« szó
itt ugyanis nem limitatív, inkább szimbolikus, exemplifikatív értelemben
szerepel. Ha már a kutya is ki van tiltva, hogyne lenne kitiltva a medve,
oroszlán stb.)

A jogtétel és a jogeset folytonos egybevetésével, mindig újabb és újabb
hipotézisek felállításával és vizsgálatával mindinkább szûkítjük, redukáljuk
a szubszumpcióban meglévõ irracionális elemet. Az általános és a konkrét
ellentétének áthidalhatatlanságából adódóan a szubszumpcióban mindig
fennmarad egy irracionális rész. Addig kell tehát kísérleteznünk, amíg
olyan eredményre jutunk, amely képes kiküszöbölni mindazon ellentmon-
dásokat, amelyek kételyeket támasztanának a döntés evidenciájával szem-
ben. A szinopszisban a szubszumpció irracionalitását tehát a kétely gyakor-
latiatlansága határáig szorítjuk vissza.” (Zsidai, 1991, 924–925.)

A jog más normáktól abban különbözik, hogy saját szerveinek aktusa, va-
gyis képes keletkezésének és megvalósulásának módozatait szabályozni.
A társadalmi normák egyéb formái közül sem az erkölcsi, sem a politikai,
sem pedig a szokásnormák nem tartalmaznak elõírásokat saját mûködésük-
re nézve. A jog tehát azért a legfejlettebb társadalmi eljárás, mert önszabályo-
zó képessége van, s ezáltal a legintézményesültebb, a leghatásosabb, a leg-
több szabadságot és kölcsönösséget nyújtja. 

Az angolszász esetjog és annak eljárási, processzuális jogszemlélete (An-
gol jogelmélet, 1943) erõs nyomokat hagyott a szerzõ gondolkodásán, noha
az imperatív, kontinentális gondolkodásmódot is integrálta elméleteiben.
A természetjoghoz és a pozitivizmushoz való együttes kritikai viszonya se-
gítette hozzá az eljárási jogelmélet közvetítõ státusának kidolgozásához. Jog-
uralom és parancsuralom címû tanulmányában (1936) a következõképp értel-
mezi a közvetítõi szerepet.

„Az imperatív jogszemlélet naiv realizmusa szerint épp abban van a jog
ereje, hogy félelemre támaszkodik, de maga nem fél és nem engedelmeske-
dik felsõbb hatalomnak. A jog azért érvényes, mert hatalmas. A joguralmi
tan megfordítva vallja: a jog azért hatalmas, mert érvényes, helyes. Az impe-
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ratív szemlélet szerint a jog lényege végsõ sorban, a félelmen és az önkényen
keresztül, anyagi, fizikai erõ. A joguralmi tan szerint spirituális, eszmei té-
nyezõ. Az imperatív szemlélet sajátos túlzása a jogelméleti pozitivizmusnak,
amely helyesen felfogva csak azt kívánja, hogy a jog tényleg érvényesüljön, a
valóságos jogesetekrõl leolvasható legyen: de távolról sem azt, hogy a jog a
hatalom jelképe legyen. Azt ugyanis mégsem lehet talán állítani, hogy min-
den, ami a társadalomban történik, parancs, fenyegetés, fizikai kényszer
alatt történik. Ha pedig ezt nem lehet állítani, akkor a pozitivizmus nem azt
kívánja, hogy a jog a hatalom terméke, parancs kell hogy legyen, hanem csak
azt, hogy a jog a társadalom valóságos magatartásából leolvasható legyen,
vagyis, hogy a jog általános tételei uralkodjanak, érvényesüljenek. A poziti-
vizmus helyes követelményének tehát azzal is eleget teszünk, ha a jogot
tényleg követett magatartásmintának, azaz eljárások társadalmi szerkezeté-
nek, éspedig a legintézményesebb, legfejlettebb szerkezetének tekintjük...
Ez az eljárási (processzuális) vagy intézményi (institucionalista) jogszemlé-
let, amely például a francia katolikus jogelmélet mai irodalmában is virágzik,
eleget tesz a pozitivizmus követelményének: de ugyanakkor azt is hangsú-
lyozza, hogy az általános törvények uralmának, a joguralomnak és azon ke-
resztül az igazságosság, a közjó és a természetjog érvényesülésének elenged-
hetetlen feltétele és eszköze az, hogy a társadalomban a legintézményesebb
eljárási szerkezet mûködjék. Mi ezt az eljárási jogelméletet a természetjogi
és a pozitivisztikus elméletek közötti hídnak tekintjük, amely még az impe-
ratív jogszemlélet viszonylagos méltánylásához is elvezet.

Az eljárás fogalma ugyanis még nem zárja ki azt, hogy a követett maga-
tartásminta félelembõl követett és önkényesen statuált legyen. A követett
parancs is eljárás. Mihelyt egyszer az eljárási jogelmélet az eljárás mûfogal-
mával közös nevezõre hozta a különbözõ parancsi, szerzõdési, szokási, el-
ismerési stb. jogelméleteket, akkor rögtön láthatóvá lesz, hogy a jogot,
amely mindig eljárás, emellett úgyszólván tetszés szerint lehet értelmezni a
különbözõ szempontokból parancsnak, szerzõdésnek, szokásnak vagy kon-
venciónak. A szavazó és a pártember szempontjából paktum, a bíró és ügy-
véd szempontjából gyakorlat, a diszkrecionális hatáskör birtokosa és a jog-
sértés elkövetõje szempontjából parancs színében játszik talán inkább: de
bármely szempontból nézve eljárás.”

Horváth eljárási jogfogalmának kidolgozása során kitûnõen érzékeltette
a jog kettõs alaptulajdonságát: egyfelõl azt, hogy az kényszerítõ erõvel bíró
akaratkijelentés, másfelõl, hogy nem lehet pusztán ennyi, mert valamilyen
szempontból meg kell felelnie még annak a valaminek, ami a társadalom-
ban érvényesülni képes. Ez a valami a szociológiai jogelméletekben a szoci-
ális minimum, a marxi elméletben a társadalmi fejlettségi foknak való meg-
felelés, Georg Jellineknél a jog etikai minimuma, a természetjogban pedig a
természeti vagy isteni törvénynek való ellent nem mondás követelménye.

Mi ezt a kérdést nem úgy oldjuk meg, mint Horváth, aki saját lelemé-
nyeként egy harmadik fogalomban, az eljárás közvetítõ fogalmában oldja fel
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az ellentétet, hanem úgy, hogy e kétségkívül reális mozzanatokat a jogi ob-
jektiváció kategoriális felépítésének komplexebb elemzésébe illesztjük.

2.9. Lét és érték dualizmusának elvetése a hegeli objektív
idealizmus alapján

A hegeliánus jogfilozófia létrejöttének egyik elõfeltételeként a korábbiak-
ban már bemutattuk a történeti-jogi iskola kritikáját. A másik elõfeltétele
Kant kritikájához kapcsolódik. Hegel ugyanis felmutatta, hogy a magánva-
ló jó, magánvaló érték azon kanti felfogása, amely szemben áll a valósággal,
s így a kellés (Sollen) álláspontjáról bírálja a létezõket, nem meggyõzõ állás-
pont, az értelmi gondolkodás (Verstand, ratio) álláspontja. Az értelem
ugyanis az elvont azonosság (A=A) formális logikai követelményeinek
megfelelõen elszigeteli, elválasztja azokat az összefüggéseket, amelyeket a
konkrét azonosság elve (Ã=A és non A) alapján az ész (Vernunft, intellectus)
összeköt. Így van ez a tények és az értékek tekintetében is: az, hogy a két
dolog nem azonos egymással, nem jelenti azt, hogy ne lennének közöttük
genetikus és funkcionális összefüggések. Bontsuk ki ezt a problémát.

Induljunk ki Hegel legitimációs teorémájából. Az a hegeli tétel, mely
szerint „ami ésszerû, az valóságos, s ami valóságos, az ésszerû”, tulajdon-
képpen kétféle álláspontot rejt magában. Ha úgy értelmezik, hogy ami fenn-
áll, az ésszerû is egyben, akkor ez minden létezõt szentesít, igazol, s így egy
konzervatív, óhegeliánus állásponthoz jutunk. Ez azonban egyáltalán nem
meggyõzõ álláspont. Amint azt Hegel A logikában kifejti: „A mindennapi
életben talán minden ötletet, a tévedést, a gonoszt, s ami erre az oldalra tar-
tozik, valamint minden, mégannyira elsatnyult és mulandó egzisztenciát is
véletlenül valóságnak neveznek. De már a közönséges érzés számára egy
esetleges egzisztencia nem érdemli meg a valóságosnak súlyos nevét – eset-
leges az olyan egzisztencia, amelynek nincs nagyobb értéke, mint a lehetsé-
gesnek, oly egzisztencia, amely éppúgy nem lehet, mint ahogy van.” (He-
gel, 1979, 42.) Ha viszont valóságon nem mindenféle létezõt, hanem csak
olyat kell érteni, amely eleget tesz az ésszerûség követelményeinek, tehát
szükségszerûen alakult azzá, ami, akkor Hegel formulája a kritika mércéjét
tartalmazza: ami ésszerû, azt valóságossá kell tenni, meg kell valósítani,
ami pedig nem az, azt el kell vetni.

A hegeli életmûben meglévõ kettõsségbõl – a fennálló valósággal való
megbékélés öregkori és az ésszerûség kritikai mércéjének ifjúkori állás-
pontjából – az ifjúhegeliánusok és a marxista tradíció az utóbbi álláspontot
vette át: 1. nem kell minden létezõt, fennálló intézményt igazolni, ésszerû-
nek ismerni el csak azért, mert van; 2. nem elégséges a létezõt és az esz-
ményt, a soha el nem érhetõ értékeket és a valóságot egymást kizáró módon
szembeállítani egymással, mert egyfelõl amely eszménynek megvan a maga éssze-
rûsége, belsõ szükségszerûsége, az megvalósítható, másfelõl ami esetleges, kül-
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sõdleges és mulandó tárgy, norma, berendezkedés, állapot, az nem azért szû-
nik meg, mert egy önmagában vett értékkel (Sollennel), követelménnyel szembesítik,
hanem mert nincs általános, ésszerû alapja. Amit csak a körülmények véletlen
egybeesése tart fenn, az a körülmények megváltozásával megszûnik létezni.
A jogfilozófia feladata annak megállapítása, hogy vajon az, amit a hatályos
joggal szembeállítunk, szubjektív, esetleges vélemény megnyilvánulása,
vagy pedig a szellem valóban szükségszerû, általános kifejezõdése. Az érté-
kelés tehát nem helyezkedhet az eszmények olümposzi magaslatára, hanem
a valóságos viszonyokban rejlõ lehetõségeket, tendenciákat kell figyelembe
vennie.

2.9.1. A lételméleti monizmus alapjairól

A materialista társadalomfelfogás e hegeli kritika folytatójának tekinthetõ,
azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy radikálisan elhatárolódott a
nagy elõd objektív idealista elõfeltevéseitõl. Mert nem a természet és a tár-
sadalom elõtt létezõ eszme hozza létre a valóságot, mint Hegelnél, hanem
a teremtõ emberi praxis. Az emberi-társadalmi gyakorlat a szervetlen és a
szerves természet anyagiságához képest különnemû létszféra: a társadalmi
lété, amely megszüntethetetlenül az elõzõ kettõre épül, de ahol a teleologi-
kus tételezéseknek, a gazdaság ontológiai elsõbbségének, a munkamegosz-
tásnak, a szociális tér kollektív képzõdményeinek és tudatformáinak az új
kategoriális meghatározottságai dominálnak. Ez a felfogás a filozófiai gon-
dolkodás történetében azt az újítást eredményezte, hogy elsõ ízben vált ösz-
szekapcsolhatóvá az eddigiekben fõként az idealizmus által képviselt dia-
lektika a materializmussal, amely viszont Ludwig Feuerbachig bezárólag
csak a természet, de nem a társadalom magyarázatára kiterjedõ, épp ezért
korlátozott materializmus volt. A társadalmi jelenségek magyarázatában te-
hát a materialista felfogás és a dialektikus gondolkodásmód egyesítése ere-
deti pozíció kidolgozásához vezetett az állami és jogi képzõdmények értel-
mezésében is.

Az emberi-társadalmi praxisban, amelynek alapja és modellje a munka,
a reprodukció, formáljuk át a valóságot. Mind az anyatermészetet, mind pe-
dig saját társadalmi valóságunkat, második természetünket. A megismeré-
sen alapuló, tárgyteremtõ – a természeti tárgyat saját szükségleteire átfor-
máló, társadalmi intézményeket (szokást, erkölcsöt, jogot, államot), kultú-
rát, mûvészi tárgyiasságot, tudományt kifejlesztõ – emberi gyakorlat hor-
dozza a tevékeny oldalt, nem az eszme önmagában. 

A célkitûzõ emberi tevékenység szerkezetét a munkateleológia és a
finális determináció kategória elemzése tárja fel. Ennek kifejtése a jogi ob-
jektiváció kategoriális felépítéséhez tartozik, amelyet részletesen a IV. feje-
zetben fogunk elemezni. Itt fogjuk tárgyalni azt a problémát, hogy a kauzá-
lis folyamatok hogyan alakulnak finális determinációvá, s hogy milyen a vi-
szony az utóbbi és az értékek között. Ezzel lesz csak bizonyítottá az a most
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még le nem vezetett összefüggés, hogy a modern tételezett jogban hogyan
hat a teleologikus meghatározottság. Itt el kell fogadnunk, hogy a célkitûzõ
emberi aktivitás egyik formája a jogtételezés, amely az emberi magatartást
tekinti releváns oknak a kívánt eredmények, joghatások eléréséhez.

Jelenleg induljunk ki abból, hogy a finális determináció – abban az érte-
lemben, ahogyan ezt Arisztotelész, Marx, N. Hartmann, Lukács György már
sokoldalúan analizálták – átformált kauzalitás. Ebbõl az következik, hogy
nem lehet a kauzális összefüggéseket kizárni az értékek világából, mint ezt
a neokantiánusok teszik a tény és az érték fogalmi szembeállítása során,
vagy mint Dilthey, mondván: a motívumok mozgása, harca oksági összefüg-
gések nélkül, irracionálisan merül fel az emberi tudatban. A célok és érté-
kek emberi gyakorlatból való oksági levezethetõségének tétele alapján újra-
definiálhatjuk a jog fogalmát. E szerint a jog normatív tételezés, a jogalko-
tó tudati-akarati aktusa, amely az emberi magatartást eszközként válogatja
ki meghatározott jogalkotói célok eléréséhez. A jogi normának kellés
(Sollen) jellege van, de ez nem kizárja az oksági összefüggéseket, hanem
egyenesen feltételezi azok meglétét, mert a jogalkotói tudat által szelektált
eszközök viszik végbe a kauzális folyamatot. Az államilag elvárt magatartá-
sok mint eszközök arra irányítottak, amerre a célt kitûzték. 

Ebben a felfogásban természetesen megdõl a tapasztalatilag érzékletes,
okozatosan szükségszerû tények és az okozati összefüggésektõl mentes ap-
riorisztikus értékek egymást kizáró neokantiánus feltételezése. A szokásjo-
gi jogképzõdés szempontjából pedig, ha az ismétlõdõ tapasztalatnak, a
tényszerûségnek van normatív hatalma, akkor a Sein és a Sollen között szin-
tén van átmenet, közvetítés: a ténybõl lesz a norma, az érték. Szemben a
szokásjogi jogképzõdéssel, a modern jog nem észrevétlenül keletkezett, ha-
nem tételezettsége által. Ez azt jelenti, hogy képes túlmenni a fennálló va-
lóságon, s ahogyan René König mondja, megpróbálhat diszpozitív módon a
jövõre hatást gyakorolni, a teleologikus mechanizmussal új viselkedést te-
remteni. De ez a tételezett jog csak akkor érvényesül, ha a normába foglalt
rendelkezés objektíve alkalmas eszköz az adott társadalmi körülmények kö-
zött a cél kiváltására. Ha az eszköz inadekvátnak bizonyul, akkor a kívánt
joghatást nem fogja elérni, sõt papírjog marad, s ezzel lerontja a jogrend ál-
talános érvényességébe vetett meggyõzõdés erejét. Épp ezért a normatív té-
telezések érvényességének tapasztalati hatása, érvényesülése szempontjá-
ból a jogszociológia gyümölcsözõen élhet a Sollen és a Sein dualizmusára
épülõ vizsgálatokkal. Az ilyen analízisek segítségével meggyõzõdhetünk ar-
ról, hogy az adott társadalmi valóság közegében adekvát vagy pedig inadek-
vát jogi tételezésrõl volt-e szó.

Hans Kelsen, aki zseniális belsõ átgondoltsággal építette ki „tiszta jog-
tanát”, módszeresen törekedett arra, hogy az eszmei érvényességet (Sollen) –
amelyet szerinte a tapasztalati jelenségek értelmezésekor a jelenségnek egy
norma alapján tulajdonítunk, hogy az emberi magatartásnak a norma alap-
ján értelmet találjunk – elválassza a norma érvényesülésétõl (Sein). Amikor
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más helyütt viszont a norma bizonyos minimális számú érvényesülését az
érvényesség feltételének tekintette, akkor e ponton saját módszerével ke-
rült ellentmondásba. A fakticitást, a tapasztalatot bevitte ugyanis ezzel az
értékbe, melynek rendszerében csak eszmei érvényessége („léttelen érté-
ke”) lehetne. Önellentmondása éppen az a pont, ahol a jogtudat–jogisme-
ret–jogérvényesülés összefüggéseinek kutatására alakult ki a jogszocioló-
gia. (Ilyen elemzés mintája: Sajó, 1980.)

A Hegel, Hartmann és a materialista lételmélet monista felfogásai sze-
rint tehát a jog nemcsak ethosz a szokásrend értelmében, mint a szokásjogi
jogképzõdést elõtérbe állító történeti-jogi iskolánál, nemcsak az éthosz az er-
kölcs értelmében, mint az antik és a skolasztikus természetjog nézõpontjá-
ban, és nemcsak logosz, a tapasztalatot megelõzõ, attól független fogalom-
realizmus értelmében, hanem télosz is, vagyis a társadalmi gyakorlatban a
közvetlen szükségletkielégítést megvalósító munkafolyamat (elsõdleges te-
leológia = munkateleológia) mellett és arra ráépülve az emberek közötti
társadalmi érintkezés szabályozásának, a kooperációnak az eszköze a nor-
matív, Sollen típusú objektiváció. A jog a társadalom másodlagos teleologi-
kus képzõdménye (Lukács György), melynek alapja és oka önmagán kívül
van. Nem substantia causa sui, de normatív tételezései mégis olyan jogrend-
hez vezetnek, amely saját keletkezési és változtatási szabályai, egynemû kö-
zege, normastruktúrája, önkorrekciós mechanizmusai révén épül fel és
mûködik, egyszóval önszabályozó képességgel bír.

Végezetül feltehetjük a kérdést, hogy mitõl függ a jog érvényessége, ha
az érvényesség nem lét nélküli érték, mint a neokantianizmusban, hanem
léttel bíró, vagyis mértékként létezõ érték, amely a társadalmi lét reproduk-
ciójában keletkezik, s nem az utólagos értelemadás, illetve jelentéstalálás
függvénye, mint a szellemtudományos megismerésben, hanem objektív ka-
tegória. Ennek kifejtését a jogi objektiváció kategóriaelemzése adja meg.

2.10. A marxista jogelméleti gondolkodásról

Az irányzatok harcában jelentõs állomásnak bizonyult a hegeli jogfilozófia
marxi bírálata. Nemcsak abban, ahogyan a történetiség hegeli elvét átvette
és a polgári társadalom hegeli felfogásának materialista bírálatává fejlesz-
tette, hanem abban is, ahogyan a hegeli dialektikus uralomelméletet gazda-
ságtanilag megalapozta, s a jog elemzését ehhez a perspektívához kötötte.
Marx írásain kívül Engels is foglalkozott a joggal, s így kettejük munkáiból
lehet rekonstruálni a klasszikus marxizmus álláspontjait. E mûvek nélkül
nem igazán érthetõek sem a szovjet korszak jogelméleti tendenciái – gon-
dolunk itt Sztucska, Pasukanisz és Reiszner húszas évekbeli kísérleteire, il-
letve a megszilárdult sztálini berendezkedés igényeire szabott jogpozitivis-
ta, normativista dogmatizmusra –, sem pedig a hatvanas, hetvenes és nyolc-
vanas évek gazdasági reformjaihoz kapcsolódó neomarxizmus. Látható, hogy
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még egyetlen irányzaton belül sem csak az eszmék önfejlõdésérõl, gazdagí-
tó, rendszerezõ áthagyományozásáról van szó, hanem arról, hogy egy már
létezõ hagyomány készen talált gondolati eszköztárát a kor, az új társadal-
mi szükségletek nyomására átértelmezik. Az eszmei továbbfejlesztés és a
szaktudományos alapok változása mindenkor a létfolyamatra reflektált, va-
gyis a társadalmak történeti „éppígyléte” és strukturális adottságai írják át
az irányzatok folytonos harcát új és új fejezetekké. 

Marx fellépését a történeti iskola hegeli kritikájának folytatásaként és új
alapokra helyezéseként kell felfognunk. Eredetisége abban áll, ahogyan
egyesítette a hegeli dialektikát a materialista lételmélettel. Fõ vonalaiban
arról volt szó, hogy a népszellemet – a jognak a népben való közvetlen
szemléletét – tovább nem elemezhetõ, irracionális adottságként felfogó
Savigny-féle álláspontból Hegel a polgári társadalom kategóriáját és építmé-
nyét bontotta ki. Így került a Volksgeist helyére az elvont jog, a moralitás és
az erkölcsiség racionalizált hegeli építménye, amely a polgári társadalom
szükségleti rendszerének és alapintézményeinek elemzésén alapult. Marx
abban hozott szemléleti-kategoriális fordulatot, hogy felfedezte: „A jogi vi-
szonyok, valamint az államformák nem érthetõek meg sem önmagukból,
sem az emberi szellem úgynevezett általános fejlõdésébõl, hanem éppen-
séggel azokban az anyagi életviszonyokban gyökereznek, amelyeknek ösz-
szességét Hegel, a 18. századi angolok és franciák példájára, »polgári
társadalom« néven foglalja össze ... a polgári társadalom anatómiájának,
megértésének kulcsa pedig a politikai gazdaságtani elemzésben van.”
(MEM, 13. k. 6.) Amikor pedig a munkával szabadon reprodukálható javak
gazdaságtani magyarázataként A. Smith és D. Ricardo munkaérték-elméle-
tét értéktöbblet-elméletté alakította át, akkor egyfelõl új perspektívát nyi-
tott a tulajdon történelmi (antik, hûbéri és modern polgári) formáinak ma-
gyarázatában, másfelõl a társadalom szociális tagozódását a termelési, a tu-
lajdoni és elosztási viszonyokból vezette le. Reflexiós osztályelméletének
gazdasági alapra helyezését összekötötte Hegel dialektikus uralomelméle-
tének logikai struktúrájával, mely szerint a polgári társadalom különös érde-
kei tesznek szert általánosságra az államban, a törvényes erõszak szervezeté-
ben. A kapitalista berendezkedésben a polgárság különössége válik általá-
nossá, saját partikuláris érdekeit, értékeit, normáit és világképét közvetíti
és fogadtatja el a társadalom egészével, az alávetett osztályokkal. A jog vég-
sõ forrásaként felfogott népszellembõl Hegel megalkotta a polgári társadal-
mat, s a polgári társadalomból Marx az osztályérdekek és akaratok egységét
elemezte ki. Ezt fejezi ki a Kommunista kiáltvány híres gondolata: jogotok
nem más, mint osztályotok törvényerõre emelt akarata. (MEM, 4. k. 456.)

Az érdek- és akaratkutató jogtudományi irányzatok – R. Jhering vagy a
pragmatista irányzat – sem látnak mást a jogban, mint a konfliktusfeloldás
és az érdekharmonizáció mechanizmusait, anélkül persze, hogy ezeket az
osztályok uralmi szerkezetébõl vezetnék le. Mindenesetre az aligha tagad-
ható, hogy az újhegeliánus Eduard Gansnál egykor jogi stúdiumokat hallga-
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tó Karl Marx számos megállapításával széles horizonton nyitott új kutatási
perspektívákat. 

Engels a római jog recepciójára azt a plauzibilis magyarázatot adta, hogy
az árutermelés egyetemes világjogára mindenütt szükség van, ahol az áru-
gazdasági viszonyok elterjednek. Hiszen a készen talált civilizációs értéke-
ket, melyeket egyszer már felfedeztek, nem kell újra fáradságos munkával
elõállítani, elég átvenni. Az a probléma pedig, amin a német jogtudomány-
ban a germanisták és a romanisták megfelelõ megoldás nélkül annyit vitat-
koztak, hogy ti. a recipiált római jog hogyan felelhet meg a germán népszel-
lemnek, könnyen megoldhatóvá vált a gazdasági szükségletek és a jogi for-
mák közötti kapcsolat megteremtésével. Amíg Savigny a recepció jelenségé-
ben a szellemi folyamatosságot kereste csupán, addig Engels a társadalmi vi-
szonyok objektív szükségleteivel kötötte össze az eszmei mozzanat jelentõ-
ségét.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy Marx és En-
gels jogfelfogásában vannak olyan túlságosan általánosító megfogalmazá-
sok, amelyek nem állták ki a kritika próbáját. A német ideológia címû korai
munkájukban például tagadják a jog önálló mozgását, amennyiben a jogtör-
ténetet feloldják a társadalomtörténetben. Ezt az egyoldalúságot korrigál-
ják, amikor az anyagi alapzattal, a reális bázissal szemben a felépítményi
objektivációk nagyfokú, de sohasem abszolút autonómiáját hangsúlyozzák,
s azt, hogy ez érvényesül a jogfejlõdés menetében is. Ezt a korrekciót En-
gels a következõképpen fogalmazza meg: „Mihelyt szükségessé válik az új
munkamegosztás, amely hivatásos jogászokat teremt, ismét egy új, önálló
terület nyílik meg, amely bár általánosan függ a termeléstõl és a kereskede-
lemtõl, mindamellett különös visszaható ereje is van ezekre a területekre.
Modern államban a jog nemcsak az általános gazdasági helyzetnek kell hogy
megfeleljen, nemcsak azt kell kifejeznie, hanem önmagában összefüggõ ki-
fejezésnek kell lennie, amely nem csapja önmagát arcul belsõ ellentmon-
dásokkal. S ennek elérése kedvéért mind kevésbé lesz hû a gazdasági viszo-
nyok visszatükrözése [...] Így a »jogfejlõdés« menete nagyrészt csupán ab-
ból áll, hogy elõbb igyekeznek kiküszöbölni azokat az ellentmondásokat,
amelyek a gazdasági viszonyoknak közvetlenül jogi alapelvekre való lefordí-
tásából adódnak, igyekeznek harmonikus jogrendszert létrehozni; aztán pe-
dig a gazdasági továbbfejlõdés hatása és kényszerítõ ereje újra meg újra át-
töri és új ellentmondásokba bonyolítja ezt a rendszert (itt egyelõre csak a
polgári jogról beszélek).” (MEM, 37. k. 480.) 

Engels jogfejlõdési sémája szerint tehát a jognak önmagában összefüggõ,
ellentmondásmentes, azaz koherens rendszert kell alkotnia, amely nemcsak
kifejezi, hanem alakítja is a társadalmi viszonyokat, s amely az idõben elõre
haladva egyre kevésbé fejezi ki hûen saját alapjait, egyre jobban elszakad
azoktól, hogy aztán bizonyos pontokon a külsõ ellentmondások áttörjék ezt
az önmozgást. Ezért a jog – abszolút értelemben – sohasem állhat magasabb
fokon, mint az alapjául szolgáló társadalmi viszonyok, melyeket szabályoz,
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mert a részrendszerek egymással és az összfejlõdéssel koordinálódnak. Az
engelsi álláspont kiterjesztõ interpretációja hozzávetõlegesen ez lehet: a jog-
rendnek belsõ koherenciára, ellentmondás-mentességre kell törekednie,
hogy feloldhassa, szabályozhassa és integrálhassa az alapjául szolgáló konf-
liktusokat, azonban a kívülrõl jövõ új szükségletek elõbb vagy utóbb, de
szükségképpen áttörik a rendszer immanenciáját, új mozgáspályára állítják,
hogy aztán e mozgás, immáron más szintrõl, elölrõl kezdõdhessék. 

A jogfejlõdésre vonatkozó ismert és értékes sémák bizonyos értelemben
jól kiegészítik egymást. Ilyen a weberi „sámáni jogszolgáltatás–bíró–kódex for-
mális racionalizációs folyamat, melyet idõnként törnek át materiális elemek” a jog-
fejlõdésben,3 vagy a H. S. Maine-féle „státustól a kontraktusig” ívelõ fõ vonal,
amely a feudális beleszületettség és privilégiumok rendjétõl a polgári társa-
dalom árugazdasági, mellérendeltségi, szerzõdéses alapviszonyainak külön-
bözõségét tudja kifejezni. Ezek több ponton komplementer viszonyban áll-
nak egymással akkor is, ha azonos síkjaikon sokszor ellentétes tendenciák
feszülnek. A szabadon cselekvõ, árutulajdonos individuum a marxi elmélet-
ben az egyenlõ mérce; az a jog szerint egyenlõk egyenlõtlenségét, tényleges tár-
sadalmi helyzetük különbözõségét szükségképpen elrejti a szerzõdés, az
akaratmegegyezés aktusában. De mindhárom elmélet a polgári társadalom
konstitutív, nélkülözhetetlen, funkcionális kategóriájaként kezeli a jog-
egyenlõség és a szerzõdési szabadság intézményeit. 

Az „Entzauberung der Welt” racionalizációs történetfilozófiáját, melyet
Weber a jogfejlõdésben is konkretizált, ma, egy válságkor nézõpontjából,
nemegyszer együtt bírálják – Weber pesszimista krédója ellenére – az em-
beriség igaz történetét feltételezõ marxi elmélettel. Mindkettõt az evoluci-
onista perfekcionizmus megnyilvánulásaként hozzák közös nevezõre a mo-
dernizmus kordokumentumaiként, a posztmodern magaslatok álláspontjá-
ról, ahol a jövõképek bûnbeesésnek számítanak. Hogy az a kor, amely e né-
zõpontot, saját magaslatának nézõpontját oly kitüntetetten kezeli, miköz-
ben tagadja minden kitüntetett pont létezését, átmeneti visszaesésnek
fog-e minõsülni hosszabb távon, a longue durée perspektívájából, vagy tartós-
nak bizonyul – ma még nem tudhatjuk. Az azonban bizonyos, hogy a jog-
fejlõdésben, szellemének, intézményeinek, praxisának történetében tetten
érhetõk a racionalizálódás és a humanizálódás tendenciái, nemcsak formá-
lis, hanem materiális értelemben is. Ezért a jog mérsékelt evolúcióját mint
civilizációs vívmányt nem kell ma sem kétségbe vonnunk. A jogfejlõdés el-
lentmondásos, átmeneti visszaesésektõl, stagnációktól, esetenként zsákut-
cás megoldásoktól tarkított útján hosszú távon mégiscsak az evolúció érvé-
nyesül. Ennek során szelektálódnak és stabilizálódnak azok az intézmények
és megoldások, melyek az ember társadalmi szabadságának, erõszakmentes
együttélésének és a hatalommal szembeni védettségének magasabb fokait
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képviselik a letûnt történeti korokkal szemben. A törvényesség és a jogálla-
miság 20. század végi – nem problémátlan – állapotai az euroatlanti térség-
ben kedvezõbb képet mutatnak, mint – teszem azt – a két világháború kö-
zötti idõszakban. 

2.11. A 20. század második felének irányzatairól

2.11.1. A természetjog újjáéledése Gustav Radbruchnál 

A történelem jelentõs eseményei általában új kihívások elé állítják a jogról
való filozófiai gondolkodást. Így volt ez már a két világháború közötti idõ-
szakban is elismert jogpozitivista teljesítményeket felmutató Radbruchnál,
aki a nemzetiszocializmus-fasizmus jogrendjével való kritikai szembenézés
eredményeként dolgozta ki a természetjogi gondolkodást megújító állás-
pontját. Be kellett látnia, hogy a formális jogpozitivista értelemben, jogfor-
rás-technikai, intézményi kidolgozottságában kifogástalan fasiszta jogrend
nem ítélhetõ el a jogpozitivizmus álláspontjáról. Márpedig miféle jogrend
az, amelyik az emberi igazságérzetet faji diszkriminációval, népirtással, a
politikai ellenfelekkel szembeni tömeges államhatalmi repressziókkal gát-
lástalanul megsértheti, ráadásul akkor, amikor a jog eszméjének – ami nem
azonos a jog fogalmával – éppen az igazságossághoz kell a legközelebb áll-
nia. A pozitivizmus – melynek felfogásában az egyének fölötti rend bizton-
sága megelõzi az igazságosságot – védtelennek bizonyult a fasizmus ember-
telenségével, rasszista, militarista, antidemokratikus jogtartalmaival szem-
ben. A háborús bûnösök felelõsségre vonása a nürnbergi perben pedig a
gyakorlati jogszolgáltatás területén is újra felvetette a jogi normák érvé-
nyességének, az elöljárónak való engedelmességnek, a büntetõjogi felelõs-
ség jogi alapjainak, a politikai megítéléstõl eltérõ vagy azzal egybeesõ fel-
tételeinek a vizsgálatát. A kor kihívására újjáéledt természetjog legjelentõ-
sebb elméleti teljesítményét a német jogbölcselõ produkálta.

2.11.1.1. A módszerdualizmus

Az újkanti módszerdualizmusból kiindulva a szerzõ szembeállítja egymás-
sal a van és a kellés világát. Egyik fõ érve Hans Kelsenhez hasonlóan az, hogy
abból, ami van, lehetetlen arra következtetni, hogy mi az értékes, mi a he-
lyes. Valami azért, mert van, vagy volt, vagy lesz, nem minõsül helyesnek.
A pozitivizmus a létezõbõl, a historizmus a múltból, az evolucionizmus pe-
dig a keletkezõbõl következtet megengedhetetlenül Sollenre, a kellõként té-
telezettre. Radbruch ezt az eljárást téves következtetésként bírálja, s elfo-
gadja az érték- és létszemlélet elválasztásán nyugvó módszerdualizmus ki-
indulópontját. Abban azonban, hogy a kettõ között mi a kapcsolat, már je-
lentõsen eltér az általunk extrém neokantiánusnak nevezett megoldástól.
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A jog eszménye szempontjából egyáltalán nem közömbös a „dolog termé-
szete”, azaz egy meghatározott kor, nép joga, valamint azok a szociológiai és
történelmi viszonyok, melyek között a nép él. Az eszme ugyanis mindig va-
lamely anyag számára érvényes, s mint forma sem tud minden anyagban ki-
fejezõdni. „Miként a mûvészi eszme alkalmazkodik a matériához, és más és
más lesz attól függõen, hogy bronzban vagy márványban kell-e megtestesül-
nie, akként minden eszmének is veleszületett sajátja, hogy a matériához ido-
mul. Ezt a viszonyt nevezzük az eszme anyagi meghatározottságának,
amennyiben e jellemzés kettõs értelmét – az anyag által meghatározott, mi-
vel az anyag számára meghatározott – tudatosan magunkévá tesszük.”

A helyes szabályozásnak tehát – a matéria–forma viszony miatt – min-
dig figyelembe kell vennie közegét, tárgyát, amire irányul, mert a társadal-
mi élet mindenkori adottságai szolgáltatják számára az anyagot, amit az
eszme átdolgoz. Lét és kellés viszonyában más neokantiánusokhoz hason-
lóan Radbruch sem lát kauzális, csak logikai kapcsolatot, a „dolog termé-
szete” azonban közvetít a kettõ ellentéte között. A jog értékre vonatkozta-
tott valóság, a kultúra jelensége, nem pedig a tapasztalati, fizikai világ ré-
sze. A jog a szabályozással teszi matériáját kultúrává, értékes valósággá.

2.11.1.2. A relativizmus

Mivelhogy a legyen tételeket egymásból, de nem a léttényekbõl vezethetjük
csak le, ezek nem bizonyíthatók, ezért a végsõ legyen tételek posztuláltak,
axiomatikusan felvettek. A közöttük lévõ választás nem az elméleti belátás,
hanem az akaró, cselekvõ, szenvedõ ember, nem a tiszta ész, hanem gya-
korlati döntés dolga. „Ahol tehát végsõ legyen tételekrõl ellentétes megál-
lapítások, ellentétes értékszemléletek s világnézetek vitatkozva állnak egy-
mással szemben, ott már nem lehet tudományos egyértelmûséggel dönte-
ni. A tudományos értékszemlélet... képes ugyan megtanítani arra, hogy mit
tud vagy mit akar tenni az ember, ám annak megtanítására, hogy mit kell
tennie, már képtelen.” Értékítéleteink helyességét csak egy magasabb ér-
ték- és világszemlélet keretében minõsíthetjük. Ezek azonban többen van-
nak, és konkurálnak egymással. A teoretikus ész hallgatása a közöttük való
döntésrõl a gyakorlati észhez intézett legerõsebb kihívás. „Versengve igye-
kezzen gyûrûje varázshatalmát ki-ki megmutatni!” Csak az egyes egyén
döntheti el, hogy az értékek közül melyik az ördög és melyik az isten.
A végsõ értékek közötti választást, illetve annak elutasítását háromféle
módszerrel lehet megindokolni. A szkepticizmus álláspontja minden világné-
zet, értékrend jogosságában egyaránt kételkedik, egyformán érvénytelennek
tartja valamennyit. Következésképpen állásfoglalás nélkül marad. Az ag-
noszticizmus álláspontjának képviselõje szilárdan hisz valamely végsõ érték
érvényességében, csakhogy ezt nem képes bizonyítani. Radbruch egy relati-
vista megindoklási stratégia mellett kötelezi el magát, mert azt tûzi ki fel-
adatául, hogy minden értékítélete helyességét egy vállalt felsõbb érték és vi-
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lágnézet keretében dönti el. A tudatosságnak megnyugvást adó öntudata
van. Goethével szólva mondja ki, hogy mi az a maximum, ameddig eljutha-
tunk: „...a gondolkozásmódok különbözõsége az emberek különbözõségére
épül, s épp ezért lehetetlen a mindenre kiterjedõ egyhangú meggyõzõdés.
Ha az ember csak azt tudja, melyik oldalon áll, úgy már eleget tett: immár
megbékül önmagával, és méltányos mással szemben.”

Radbruch tehát – Hegeltõl eltérõen – nem lát lehetõséget arra, hogy az
emberi, társadalmi jelenségeket egy abszolút mérce alapján minõsítsék.
Noha nem agnosztikus és nem szkepticista, de mégiscsak a történelmi re-
lativizmus képviselõje. A relativizmus azonban a méltányosság elve, hiszen
nemcsak az egyéni magatartást irányítja, hanem a tolerancia természetjogát
is jelenti. Egyrészt a történelmileg változó társadalmak relativizálják magát
a természetjogot is, mert nincsenek örök, idõtlen jogelvek, hanem minden
kornak megvan a saját természetjoga. Másrészt a természetjog és a jogpo-
zitivizmus közötti határok egy ponton elmosódnak, de a nagymértékben
természetjogot sértõ pozitív jogot nem lehet érvényesnek tekinteni. Az
igazságtalan jogtól (ungerechtes Rechts) bizonyos feltételek mellett megta-
gadhatjuk az engedelmességet. 

2.11.1.3. A jogeszme antinómiái – a törvényes jogtalanság és a törvény feletti
jog kiküszöbölése

Az antinómia filozófiai mûszó. Az ellentmondásnak azt a fajtáját jelenti,
amelynél az egymást feltételezõ és kizáró mozzanatok azonos súllyal esnek
latba. Épp ezért az antinómia olyan ellentmondás, melybe ha beleütközünk,
nem tudjuk feloldani azt. A kanti filozófiában például ilyen antinomikus vi-
szonyban lévõ fogalompárnak mutatkozott a véges és a végtelen, a szabad-
ság és a szükségszerûség. Radbruch már a két világháború közötti pozitivis-
ta alkotói periódusában is antinomikusnak látta a jog eszméjét, melynek al-
kotórészei – vagyis a jogbiztonság, az igazságosság és a célszerûség – között
bár relativisztikus viszonyt tételez, mégis a jog pozitivitását kezeli túlsúlyos
mozzanatként. Az általa javasolt megoldás a következõ: mivel az egyes em-
berek közötti jogvitákban senki sem képes eldönteni, hogy a versengõ igaz-
ságosságigények közül objektíve melyik az igazságos – hiszen mindenki a
számára kívánatos eredményhez vezetõ normára fog hivatkozni igénye
megalapozásakor, s talál majd ilyen normát –, ezért a döntést az egyének fe-
letti személytelen, normatív rendre, a jogrendre kell bízni. A jog érvényesí-
tésére hivatott jogalkalmazónak éppen az a funkciója, hogy a konfliktuso-
kat saját autoritása által döntse el, mely döntésben a jogbiztonság megelõ-
zi az igazságosságot. Ezzel a jogalkalmazói döntés az egyéni igazságosság-
igények fölött áll. „A bíró, aki a törvény szolgálatába állítja magát, annak
igazságosságára tekintet nélkül sem válik az önkény pusztán véletlenszerû
céljainak kiszolgálójává. Még akkor is így van ez, ha az igazságtalan törvény
miatt megszûnne az igazság szolgája lenni, mert még mindig a jogbizton-
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ság szolgája marad. Megvetjük a papot, aki meggyõzõdése ellen prédikál, de
tiszteljük a bírót, aki ellentétes jogérzete által sem hagyja magát a törvény
iránti hûségében megzavarni.”

A jogbiztonság tehát alapértéke a jognak. A döntéseknek és a törvények-
nek feltétlenül engedelmességgel tartozunk, mert másképpen nem rendez-
hetnénk konfliktusainkat. A jog már-már elérhetetlen eszménye az igazsá-
gosság, de belsõ összetevõinek antinómiája minõségileg megszüntethetet-
len, s jóllehet nem érvénytelenítik egymást, de a hangsúly a mennyiségi
elem elsõdlegességén, a pozitivista jogbiztonságon van. 

A nácizmusnak majdnem egészében behódolt jogászságot azonban a
jogpozitivista szemlélet felmenti a kollaborálás felelõssége alól. Radbruch
rámutatott arra, hogy a nemzetiszocializmus a parancs az parancs és a törvény
az törvény alapelveivel tudta magához kötni a jogászságot. Az elsõ alapelv
sohasem volt korlátlan, amennyiben a német jog is tartalmazott arra nézve
szabályt, hogy az elöljárónak való engedelmességi kötelezettség nem terjed
ki arra az esetre, ha a paranccsal az utasítottnak bûncselekményt kellene el-
követnie. A második elv azonban már semmiféle korlátot nem ismert a né-
met jogászság pozitivista gondolkodásában. A probléma hatására Radbruch
átértelmezte a jogeszme belsõ, ellentmondásos összetevõinek rangsorát, s
a jogbiztonsággal szemben az igazságosság kapott viszonylagos elsõbbsé-
get. Ennek fényében a jog történetének egymást felváltó nagy korszakait a
következõképpen értelmezte: a természetjogi korszakot az igazságosság esz-
ménye uralja, ahol a jog érvényességét ebbõl az elvbõl vezetik le; a rendõrál-
lami idõszakokat a célszerûség elve uralja az igazságosság és a jogbiztonság
háttérbe szorításával; a jogpozitivista korokban az uralkodó belsõ összetevõ,
a jogbiztonság az, amely megköveteli a jog pozitivitását, sõt a helyes jognak
is az elõfeltételévé válik.

Kifejtettük a jogeszme egykori jogpozitivista felfogását és jogtörténeti
súlyponteltolódásait, s így hozzáláthatunk az általa kitüntetettként kezelt
természetjogi korszak belsõ szerkezetének feltárásához. Eközben persze
nem hagyjuk figyelmen kívül a megoldás gyakorlati következményeit sem.
A jog fogalma a létezõ jogok tapasztalatát, alakzatait fogja át, és épp ezért a
jog belsõ eszményével nem azonos problémasíkon fekszik; ugyanakkor
azonban ez az eszmény adja a reálisan létezõ jogok minõsítéséhez a mérté-
ket. Kérdés tehát, hogy az egymással ellentétes követelményeket felállító
jogeszme alkotóelemei mikor kerülnek a lehetõ legkedvezõbb viszonyba, s
hogy a természetjogi korszakban milyen a jog immanens szerkezete.

A jogeszme fel nem oldható, ellentétes követelményeket tartalmazó ösz-
szetevõi közül a viszonylagos elsõbbség az igazságosságot illeti meg. A jog
az igazságosság szolgálatára hivatott, melyet osztó igazságosságként, illetve
egyenlõségként határoz meg, vagyis olyanként, melynek segítségével a hason-
ló embereket és viszonyokat hasonlóan, a különbözõeket pedig különbözõ-
en kell megítélni. De az egyenlõket egyenlõen és az egyenlõtleneket egyen-
lõtlenül kezelõ elv nem mond semmit arról a szempontról, amelybõl ezek
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hol egyenlõnek, hol pedig egyenlõtleneknek lennének felfoghatók. Az igaz-
ságosság csak a viszonyt határozza meg, de nem a megítélés módját. Mind-
két kérdés csak a jog célja, illetve a jogeszme második összetevõje, vagyis a
célszerûség felõl dönthetõ el. Ámde a célszerûségre vonatkozó kérdést sem
lehet mindig egyértelmûen megválaszolni, mert a különbözõ jog- és állam-
felfogások között a célszerûség is relativizálódik. „Ez a relativizmus azon-
ban nem lehet a jogfilozófia utolsó szava. A jogot mint az együttélés rend-
jét nem lehet az egyedek véleménykülönbségeinek átengedni: ennek min-
denekfölött álló, egyetlen rendnek kell lennie.” És ezzel megjelenik a joggal
szemben támasztott harmadik egyenértékû követelményként a jogbiztonság,
amely a jogeszme harmadik alkotóeleme. A jog biztonsága megköveteli a
jog pozitivitását, mert ha nem állapítható meg, mi az igazságos, úgy azt kell
tételezni, aminek jogszerûnek kell lennie, mégpedig olyan fórumon, amely
képes a tételezett érvényre juttatására. „A jog pozitivitása ezzel a legfigye-
lemreméltóbb módon válik helyességének elõfeltételévé: ahogy a pozitivi-
tás hozzátartozik a helyes jog fogalmához, éppúgy feladata a pozitív jognak,
hogy tartalmilag helyes legyen.” (Radbruch, 1981, 234.) A törvényes jogta-
lanság és a törvény felett létezõ jog eseteit csak akkor értékelhetjük, ha té-
telezzük valamilyen formában a helyes jogot mint mércét. A pozitivizmus
ebben a felfogásban már koránt sincs abban a helyzetben, hogy saját erejé-
bõl alapozza meg a törvények érvényességét. A jog attól még nem érvényes,
hogy olyan kényszerítõ hatalommal rendelkezik, amely végrehajtja. „Ám a
hatalmon alapulhat ugyan a muszáj, de sohasem a legyen, s az érvényesség.
A törvény sokkal inkább egy, a törvényben rejlõ értéken nyugszik. Persze
egy értékkel minden törvény rendelkezik, tekintet nélkül tartalmára: még
mindig jobb bármiféle törvény, mint semmiféle, mert legalább jogbiztonsá-
got teremt. De a jogbiztonság nem a jog által megvalósítandó egyetlen és
döntõ érték. A jogbiztonság mellé két másik érték lép: a célszerûség és az
igazságosság.” (Radbruch, 1977, 135.)

A jogeszme egyik alkotóeleme átvezet a másikhoz és így tovább. Jelen-
létük nem, csak hierarchizáltságuk változhat. Az igazságosság és a célsze-
rûség is szembekerülhet egymással: az egyenlõséget jelentõ igazságosság a
jogtétel általánossága. Az általánosításhoz viszont szükségképpen el kell
vonatkoztatni a valóságban meglévõ meghatározott különbségektõl. Az
igazságosság általánosít, ami szembekerül a célszerûség megkövetelte indivi-
dualizációval. A jogrend egyes intézményei koncentráltan fejezik ki ezt az el-
lentmondást, amennyiben a közigazgatás általánosító eljárásaival szemben
áll a közigazgatási bíráskodás individualizáló célszerûsége, illetõleg a bün-
tetõjogban a generális prevenció általános érdekeivel az individuális bünte-
téskiszabás speciális prevenciója. Ha az igazságosság a célszerûség szem-
pontjából sem dönthetõ el, mert az is relatív, akkor a jogbiztonság követel-
ménye lép elõ, mert a vitát elõbb vagy utóbb jogszerûen és jogerõsen le kell
zárni a tételes jognak megfelelõen. A jogbiztonság pozitivitást követel, és a
pozitív jog az igazságosságra és a célszerûségre való tekintet nélkül érvé-

87

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 87



nyesül. Ezzel elérkeztünk a jog és a hatalom viszonyának radbruchi értel-
mezéséhez: „A pozitivitás tény, a pozitív jognak elõfeltétele egy tételezõ ha-
talom: így kerül jog és tény, jog és hatalom szoros kapcsolatba egymással,
bárha ellentétek is.” 

De még a jog pozitivitásán belül, a jogszerûség és a jogbiztonság elvei
között is vannak ellentétek. Az effajta ellentétek jogrendekbe beépült intéz-
ményi megoldásai például az elévülés és az elbirtokolás, melyek jogellenes
állapotoknak tulajdonítanak joghatást a konfliktusok kezelhetõsége, illetõ-
leg a jogbiztonság érdekében. Az igazságosság természetjogi eleme azonban
nemcsak a jogszerûség, hanem a jogbiztonság elvén is képes áttörni. Egy ré-
gi rend szempontjából illegitim jogkeletkezés éppen ezt teszi, amikor a for-
radalmi úton tételezett jog vagy a törvényt lerontó szokásjog áttör a pozitív
jogon.

Az antinómiák és feloldásuk bemutatása azonban már nem a jogbizton-
ság elvének az elõtérbe helyezését, hanem a helyes jog természetjogi köve-
telményének, az igazságosságnak az elsõbbségét eredményezi. Ennek meg-
felelõen Radbruch koncepciója alapján lehetõvé válik az igazságtalan jog
formáinak, illetve a jog igazságtalansága mértékének a meghatározása is.
Eszerint a csekély mértékben igazságtalan jog még engedelmességre tarthat
igényt az állampolgárok részérõl a jogbiztonság fenntartása érdekében, a
nagymértékben igazságtalan jog azonban már nem tekinthetõ jognak,
érvényességét és jogi jellegét is el kell vetnünk, mert ekkor a jog formájá-
ban tulajdonképpen a törvényes jogtalanság (gesetzliches Unrecht) lép fel.
A nagymértékben igazságtalan jog pedig az, amelyik az alapvetõ emberi jo-
gokat sérti. „Egyetlen bíró sem hivatkozhat olyan törvényre és nem alkal-
mazhat ennek alapján jogot, amely nemcsak jogtalan, de maga is bûncselek-
mény. Az emberi jogokra hivatkozunk, amelyek felette állanak minden írott
jogtételnek, az elvonhatatlan és kétségbevonhatatlan jogra, amely emberte-
len zsarnokok bûnös parancsaitól elvitatja az érvényességet.” (Radbruch,
1977, 134.)

A jogeszmény tehát a természetjog reneszánsza jegyében változott meg.
A jogfilozófia nem tud jogrendszereket megváltoztatni, nem tud rendõrál-
lamokat jogállammá varázsolni, csak arra képes, hogy tükröt tartson a léte-
zõ jogrendszerek elé. Ha erre képesnek bizonyul, máris többet tett, mint
amit elvárhatunk tõle. 

2.12. A mérsékelt jogi pozitivizmus – H. L. A. Hart elmélete 

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907–1993) századunk egyik legjelentõsebb,
az angolszász országokban pedig legbefolyásosabb jogelméleti gondolkodó-
ja. Elméletének hatása gondolatainak újszerûsége mellett azok kiegyensú-
lyozottságával magyarázható. Fõmûve A jog fogalma (1961), melyet eredeti-
leg a jog alapkérdéseit tárgyaló tankönyvként írt egyetemi hallgatók számá-
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ra. A felvetett problémák elemzési módja és a kifejtett tanok eredetisége
azonban messze túlmutatott a szokásos tankönyvek színvonalán, s így e
könyv a 20. századi jogelmélet egyik legnagyobb hatású alapmûve lett, me-
lyet – bírálva vagy elfogadva – számos szakember kiindulópontnak tekintett
saját elméletének kifejtésekor.

2.12.1. A szabályok szerepe és jelentõsége

Hart elméletének legfontosabb megállapításai annak a szerepnek az elem-
zésével állnak kapcsolatban, amelyet a különbözõ fajta szabályok játszanak a
jogrendszerben.

2.12.1.1. Szabály és jogi kötelezettség

A jogelmélet klasszikus kérdése, hogy a jogokat vagy a kötelezettségeket te-
kintsük-e a jog meghatározó elemeinek. Hart az utóbbi mellett állást fog-
lalva úgy vélte, hogy a jog elsõsorban, bár nem kizárólag, kötelezettségeket
állapít meg. „A jog legjellemzõbb általános sajátossága, hogy léte mindig és
mindenütt azt jelenti: bizonyosfajta emberi magatartások többé már nem
tetszõlegesek, hanem valamilyen értelemben kötelezõek.” (Hart, 1995, 17.)

Abból azonban, hogy a jog elsõsorban kötelezettségeket állapít meg –
Austin, Kelsen és a skandináv realisták álláspontjától eltérõen –, nem kö-
vetkezik, hogy „kényszerítõ parancs”, „kényszerrend” vagy puszta „erõ-
szak” volna. A kötelezõ magatartásban ugyanis a kellés eleme Hart szerint
nem parancson, nem a szankcióval való fenyegetettségen és nem a kényszer
szubjektív képzetén, hanem valamilyen szabályon alapul. A kötelezettség
mindig szabályt feltételez; ámbár ebbõl még nem következik, hogy minden
szabály kötelezettséget írna elõ. A szabályokról három feltétel teljesülése
esetén mondjuk azt, hogy kötelezettséget állapítanak meg. Elõször is akkor,
ha a betartásukra vonatkozó társadalmi igény határozott, és megsértõikre,
illetve azokra, akiknél fennáll ennek veszélye, jelentõs társadalmi nyomás
nehezedik. Másodszor, ha a közösség többsége úgy véli, hogy az elõírt ma-
gatartás nélkülözhetetlen a társadalmi élet fenntartásához. Harmadszor, ha
a megkívánt magatartás ellentétben állhat azzal, amit a kötelezett személy
esetleg tenni szeretne, azaz a szabály betartása áldozattal jár. Akár elégsé-
ges e három kritérium a szabályok kötelezettségteremtõ jellegének leírásá-
hoz, akár nem (miként azt a szakirodalomban gyakran felvetik), annak
megfogalmazásához mindenképpen elegendõ, hogy a kötelezettséget elõíró
szabályok általános magatartásmintákat közvetítenek, s a szankció vagy a
kényszerrel való fenyegetés ennek csak másodlagos kiegészítõje. Amíg
ugyanis az austini „kényszerítõ parancs” esetében a fenyegetés egy közvet-
lenül jelen lévõ, személyközi és idõleges hatalmon alapul, addig a harti el-
méletben a jog egy általánosan meghatározott címzetti körhöz szól, és
olyan általános elõírásokat tartalmaz, amelyek alapja az a folyamatosan lé-
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tezõ hatalom, amelyet a szabályok rendszeres érvényesülése alapoz meg.
Ugyanígy: amíg a kelseni „szankcióval való fenyegetettség” esetén a maga-
tartás kötelezõ volta egy külsõ intézményi rendbõl következik, vagy leg-
alábbis abból kap megerõsítést, addig a harti kötelezettséget elõíró szabályt
a társadalmi gyakorlat – a rendszeres követettség és elfogadottság – alapoz-
za meg. Hart elmélete a szabályok „gyakorlatközpontú elméleteként” vált
ismertté, mely az elemzés során – fenntartva a jog esetében magától értetõ-
dõ normatív nézõpontot – szociológiai és hermeneutikai szempontokat is
érvényesített. Az ún. megértõ szociológia, illetve a hermeneutika hatása el-
sõsorban a szabályokhoz való viszonyunkat meghatározó beállítódások
elemzése során válik láthatóvá. A szabályokhoz ugyanis kétféle szemlélet
alapján viszonyulhatunk, attól függõen, hogy valamely csoport életét
milyen nézõpontból figyeljük meg. Az egyik a belsõ, a másik a külsõ szem-
lélet. 

A külsõ megfigyelõ nem azonosul a szabállyal, és pusztán feljegyzi a cso-
port magatartásának szabályszerûségeit. Látja, hogy ha valaki eltér a sza-
bálytól; akkor azt a csoport részérõl valószínûleg ellenséges reakció, példá-
ul büntetés követi. Ennek alapján elõre tudja jelezni, hogy a szabálytól va-
ló eltérés esetén valamilyen szankciót alkalmaznak, s ha akar, ezen ismere-
tek birtokában a csoport tagjai között is élhet olyan kellemetlen következ-
mények nélkül, amelyekkel egyébként szembe kellene néznie. Sõt e „külsõ
megfigyelõk” igen sokszor a csoport tagjai. A szabály belsõ szemlélete alap-
ján ezzel szemben kritikusan viszonyulunk az annak hatálya alá tartozó ma-
gatartáshoz: ha valaki eltér a szabálytól, azt megrójuk, bíráljuk vagy meg-
büntetjük. A magatartásmintákat ilyenkor nem elõrejelzéseknek, hanem
olyan iránymutatásoknak és értékelési mintáknak tekintjük, amelyek követelé-
seket, bírálatokat és büntetéseket igazolhatnak.

A kötelezettséget elõíró szabály létezéséhez – mutat rá Hart – az szük-
séges, hogy legalább néhány ember úgy tekintsen rá, mint az egész csoport
által követendõ mintára. Azaz, hogy „tudatosan és kritikusan álljanak hoz-
zá a közös mércének tekintett magatartásmintákhoz, s hogy ez mutatkoz-
zon meg a bírálatban (az önbírálatot is beleértve), tiszteletben tartásuk
követelésében, s az ilyen bírálatok és követelések jogosságának elismeré-
sében”.

A szabálytól való eltérés a külsõ megfigyelõ számára az ellenséges reak-
ció – például a lehetséges büntetés – jele, a szabály belsõ szemlélete alapján
pedig annak indoka. S nyilvánvaló, hogy egy jogilag szabályozott társada-
lomban az emberek egyik része csak a külsõ, míg egy másik része a belsõ
szemlélet alapján viszonyul a szabályokhoz. S nyilvánvaló az is, hogy e cso-
portok között állandó feszültség van. A jogszociológia többek között azt
vizsgálja, hogy e csoportok mikor és milyen arányban, illetve viszonyban
állnak egymással, a jogelmélet pedig azt (s erre késõbb még visszatérünk),
hogy e viszony milyen hatást gyakorol a jog jellemzõire.
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2.12.1.2. Elsõdleges és másodlagos szabályok. A felhatalmazó szabályok

Bár a jog elsõdleges jellemzõje, hogy kötelezõvé tesz bizonyos magatartáso-
kat, egy fejlett társadalom jogrendszere mégsem állhat pusztán kötelezett-
ségeket elõíró szabályokból. Ha ugyanis az alkalmazás során kételyek me-
rülnének fel azzal kapcsolatban, hogy mik a szabályok, vagy egy adott sza-
bály pontosan mire is vonatkozik, a csupán kötelezettségeket elõíró szabá-
lyok rendjében nem létezne olyan eljárás, amely eloszlathatná a kételyeket.
Egy ilyen rend tehát meglehetõsen bizonytalan volna. Egyéb feltételek hiá-
nyában továbbá e szabályok csupán nagyon lassan alakulhatnak ki és vál-
tozhatnak meg, hiszen nincs eszköz arra, hogy a régi szabályok megszünte-
tésével, illetve újak bevezetésével hozzáigazítsák azokat a változó körülmé-
nyekhez. A csupán kötelezettségeket elõíró szabályokat ismerõ társadalmi
rend tehát statikus jellegû. S végül az ilyen szabályok rendjében az azok
fenntartását célzó mechanizmus alacsony hatásfokú, hiszen nincs olyan szer-
vezet, eljárás és intézményrendszer, amely minden további vitát lezárva
megállapíthatja, hogy megsértettek-e egy szabályt, s ha igen, akkor ezért
szankciót alkalmaz.

E fogyatékosságokat az orvosolja, hogy a fejlõdés során újfajta, immár
nem kötelezettségeket megállapító, hanem azokra vonatkozó szabályokat
vezetnek be. Az elõbbiek így elsõdleges, az utóbbiak másodlagos szabályoknak
nevezhetõk. A másodlagos szabályok nem azokat a magatartásokat határoz-
zák meg, amelyeket az egyéneknek tanúsítaniuk, vagy amelyektõl tartóz-
kodniuk kell, hanem azt, hogy miként lehet az elsõdleges szabályokat beve-
zetni, megváltoztatni és hatályon kívül helyezni, illetve megsértésük tényét
és következményeit véglegesen megállapítani.

A kötelezettségeket megállapító szabályokat fenntartó mechanizmus
alacsony hatásfokát azon szabályok bevezetése orvosolja, amelyek egyes
egyéneket felhatalmaznak arra, hogy döntsék el, vajon egy adott esetben
megsértettek-e egy elsõdleges szabályt, és minden további vitát kizárva ál-
lapítsák meg az ezért járó büntetést, illetve irányítsák e büntetések végre-
hajtását. Ezeket nevezzük az ítélkezés szabályainak.

Az elsõdleges szabályok statikus jellegét azon szabályok bevezetése
szünteti meg, amelyek arra hatalmaznak fel egyes egyéneket vagy csoporto-
kat, hogy megváltoztassák az elsõdleges szabályok rendjét: új szabályokat
vezessenek be, hatályon kívül helyezzenek régieket, vagy változást idézze-
nek elõ az elsõdleges szabályok rendje szerinti saját helyzetükben. Ezek a
változtatás szabályai. Fontos kiemelni, hogy a változtatás szabályainak az ún.
kontinentális jogszemlélet hagyományai alapján két fõ csoportja van, me-
lyek az angol jogi gondolkodásban, s így Hartnál sem különülnek el határo-
zottan. A jogszabályok megalkotására felhatalmazó szabályok mellett
ugyanis idetartoznak azok a szabályok is, amelyek magánszemélyeket hatal-
maznak fel arra, hogy – szerzõdéseket kötve, végrendelkezve stb. – változást
idézzenek elõ az elsõdleges szabályok szerinti jogi helyzetükben. Az egyé-
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nek ilyenkor mintegy jogalkotói jogot (hatalmat) gyakorolnak saját vi-
szonyaik vonatkozásában. E két csoportnak számos közös vonása van, s
összekapcsolódásukra az ún. kontinentális jogelméletben is tettek kísérle-
tet. Kelsen például úgy fogja fel a jogügyletet, mint „jogot alkotó cselekede-
tet”, melynek során „a felek konkrét normákat állapítanak meg” (Kelsen,
1988, 45.). 

S végül, az elsõdleges szabályok bizonytalanságát annak a szabálynak a
bevezetése szünteti meg, amely megjelöli azt az egy vagy több jellemzõt,
amelynek alapján kétséget kizáróan meghatározható, vajon egy elsõdleges
szabály a csoport szabályának tekinthetõ-e. Ez az elismerési szabály. Az elis-
merési szabály különbözõ formákban jelenhet meg. A fejletlen jogrendsze-
rekben például elõször rendszerint írásba foglalják a már létezõ jogot, majd
elismerik, hogy az arra való hivatkozás hivatalos, vagyis a szabály létével
kapcsolatos kételyek eloszlatásának helyes módja. A fejlett jogrendszerek-
ben az elismerési szabály ennél bonyolultabban érvényesül és sokszínûbb:
a kérdéses jellemzõ lehet az a tény, hogy a szabályt egy meghatározott sze-
mély (például az uralkodó) vagy egy sajátos testület (a parlament) bocsá-
totta ki; hogy egy adott testület bocsátotta ki, és meghatározott tartalmi jel-
lemzõkkel bír (így például nem áll ellentétben bizonyos elvekkel vagy az al-
kotmánnyal); vagy hogy szokásszerûen már régóta érvényesül. Az elismeré-
si szabállyal adva van a „jogrendszer” és a „jogi érvényesség” fogalma is. 

A másodlagos szabályok bevezetését Hart mind analitikus, mind törté-
neti vonatkozásban úgy értékeli, mint a „jog elõtti világból a jogi világba ve-
zetõ lépést”. Azok a normacsoportok, amelyek csak kötelezettségeket meg-
állapító szabályokból állnak, még akkor sem tekinthetõk kifejlett jogrend-
szernek, ha e szabályok valamilyen szempontból jogi jellegûek, ahogyan az
például a „primitív jog” vagy a „nemzetközi jog” esetében látható. Az elsõd-
leges szabályok másodlagosokkal való kiegészítését Hart történetileg is ér-
telmezhetõ fejlõdésként írja le, s az emberiség szempontjából olyan jelen-
tõségûnek tartja, mint amilyen a kerék feltalálása volt. Bár a jogi antropo-
lógia kutatási eredményei alapján a harti elmélet történeti leíró értéke meg-
kérdõjelezhetõ, analitikus következtetései vitathatatlanok.

Az elsõdleges és másodlagos szabályok (az utóbbiak körén belül pedig
elsõsorban a változtatás és az ítélkezés szabályai) úgy is megkülönböztet-
hetõk, mint kötelezettségeket megállapító és felhatalmazó szabályok. Az elõbbi-
ek alapján azt várják el az emberektõl, hogy „akár tetszik nekik, akár nem,
tegyenek vagy ne tegyenek meg bizonyos dolgokat”, míg az utóbbiak arra
szolgálnak, hogy a jog alanyai „bizonyos dolgok megítélésével vagy kimon-
dásával bevezethessenek új elsõdleges szabályokat, megszüntethessenek
vagy módosíthassanak régieket, különbözõ módon meghatározhassák e
szabályok elõfordulását vagy irányíthassák érvényesülésüket”. Ahhoz, hogy
ezt megtehessék, e szabályok „hatalommal ruháznak fel a közügyek vagy a
magánügyek terén”. Ilyen szabály hatalmaz fel például egy személyt vagy
egy testületet a jogalkotásra is. A közügyek terén hatalmat adó szabályokat
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a kontinentális jogelméletek gyakran „hatásköri normáknak” nevezik.
A magánjellegû hatalmat adó szabályoknak azonban nincs önálló nevük.
Pedig strukturális helyüket és szerepüket illetõen ezek a szabályok össze-
kapcsolhatók az elõbbiekkel, mert az egyéneknek lehetõséget adnak arra,
hogy a jog alapvetõen kényszerítõ rendszerén belül maguk alakítsák viszo-
nyaikat, s döntéseikhez (tetteikhez, szóbeli nyilatkozataikhoz) a kényszerí-
tõ rend mûködése keretében kialakult eszközrendszert kapcsoljanak. A ma-
gánember így a kötelezettségek mellett jogokkal – törvényes hatalommal –
rendelkezik, ami õt életének bizonyos vonatkozásaiban, illetve területén
„privát jogalkotóvá” teszi. E jogokkal élve köt szerzõdést, lép házasságra,
végrendelkezik és így tovább. Az ilyen szabályok nem azt mondják, hogy
„tedd ezt és ne tedd azt, akár tetszik, akár nem”, hanem azt, hogy „ha ezt
és ezt akarod, akkor megteheted, noha döntésed jogilag csak akkor lesz ér-
vényes, illetve érvényesíthetõ, ha betartasz bizonyos feltételeket”.

A jogelméletben sokan arra törekedtek, hogy elleplezzék e kétféle jog-
szabálytípus különbözõségét, és úgy mutassák be a jogot, mint ami csak
egyféle szabálytípusból áll. Dogmatikailag ennek egyik formája az, hogy a
jogügyletek érvénytelenségét szankcióként írják le (és így túlságosan kiszé-
lesítik annak fogalmát), a másik pedig az, amikor a felhatalmazó szabályo-
kat a hivatalos személyeknek szóló „töredékes jogszabályoknak” tekintik
(túlságosan leszûkítve ezzel a szankciót). Különbözõ módon mindkét felfo-
gás „döntõ fontosságúvá teszi a szankciót, s mindkettõ kudarcot vall – írja
Hart –, ha megmutatjuk, hogy a jog tökéletesen elgondolható szankciók
nélkül” (Hart, 1995, 53.). Az „elgondolható” és a „mûködik” két különbö-
zõ dolog, amivel Hart is tisztában van. E kérdésre késõbb visszatérünk. 

Hart úgy véli, hogy a jog e kétféle szabálytípus egységének tekinthetõ.
Ezek különbsége és egysége a „jogtudomány kulcsa”, s mind a jog egésze,
mind pedig az azt alkotó elemek (kötelezettség, jogosultság, érvényesség,
jogforrás, törvényhozás, ítélkezés, szankció stb.) sajátosságai annak kereté-
ben érthetõk meg legjobban.

2.12.1.3. Az elismerési szabály

A másodlagos szabályok körében az elismerési szabálynak különleges jelen-
tõsége van. Az elismerési szabály azt az egy vagy több kritériumot határoz-
za meg, amelyek alapján a többi szabály az adott jogrendszer elemének te-
kintendõ, vagyis érvényes jogszabály. A jogi érvényesség e vonatkozásban azt
jelenti, hogy egy szabály eleget tesz az elismerési szabály által meghatáro-
zott kritérium(ok)nak.

Bár az elismerési szabály sokféle formát ölthet, mégis nagyon ritkán fo-
galmazzák meg kifejezetten. Léte azonban megmutatkozik, nevezetesen ab-
ban, ahogyan a bírók, a hivatalos személyek és a magánemberek megálla-
pítják az egyes szabályokat. Ezt a szabályt használják és nem tételezik, ami
azt jelenti, hogy a használat során elfogadják: amikor belsõ nézõpontból
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belsõ állításokat tesznek, akkor az elismerési szabály kifejezett hangoztatá-
sa nélkül érvényesként ismerik el a rendszer valamely szabályát. Amikor
például a jogászok azt mondják, hogy „a törvény szerint így és így kell el-
járni”, akkor ezzel azt is kijelentik, hogy a szóban forgó törvény érvényes
jogszabály, és azért az, mert megfelel a rendszer elismerési szabályában sze-
replõ kritériumnak. E kijelentéssel elfogadják és alkalmazzák a rendszer ér-
vényességi szabályát. Az elismerési szabály érvényességi fõszabály, s mint
ilyen, a jogrendszer legfõbb és végsõ szabálya. Legfõbb abban az értelemben,
hogy az arra hivatkozva megállapított szabályokat még akkor is az adott
rendszer szabályainak tekintjük, ha összeütköznek a más kritériumokra va-
ló hivatkozással megállapított szabályokkal. Végsõ azért, mert olyan döntõ
kritériumokat biztosít más szabályok érvényességének megítéléséhez, ame-
lyeket semmilyen más szabály nem biztosít.

Az elismerési szabály így a jogrendszer alapja. Kelsennel ellentétben
Hart kifejezetten elzárkózik ennek pusztán normatív kezelésétõl. Normatív
keretek között e szabályról egyébként is csak annyit mondhatnánk – mint
Kelsen teszi –, hogy érvényessége „feltételezett” vagy „hipotetikus”, de
nem bizonyítható. Ez azonban Hart szerint éppen olyan félrevezetõ, mint-
ha azt mondanánk: feltesszük, de nem tudjuk bizonyítani, hogy a metrikus
hosszúságmérés helyességének végsõ mércéje, maga a párizsi méterrúd –
pontos. Ahogy a párizsi méterrúd nem ellenõrizhetõ önmagával (s nem kér-
dezhetjük meg: „Valóban egy méter hosszú-e?”), úgy az elismerési szabály
érvényességére sem lehet rákérdezni. E szabály nem lehet sem érvényes,
sem érvénytelen, hanem csak elfogadott és a használat szempontjából elfo-
gadottnak tekintett. Az elismerési szabály tehát a gyakorlatban – a bírók, a
hivatalos személyek és a magánemberek jogszabály-megállapító tevékeny-
sége során – létezik; ti. ha elfogadják és követik. Vagyis akkor létezik, ha el-
fogadják, s hogy elfogadják-e, az nem normatív, hanem szociológiai jellegû
ténykérdés.

Mint minden következetes gondolkodó, Hart is azt hangsúlyozza, hogy
a jogrendszer alapja – legalábbis részben – valamilyen jogon kívüli össze-
függés. Austinnel ellentétben azonban õ nem a szuverén parancsában (a
politikai akaratban), hanem a társadalmi-jogi gyakorlatban fedezi fel ezt. Az
elismerési szabály így egyszerre jog (norma) és tény. A jogrendszer része, hi-
szen ez állapítja meg az egyéb szabályokhoz szükséges kritériumokat,
ugyanakkor létezése ténykérdés, ami abban a gyakorlatban mutatkozik
meg, amelynek során megállapítják egy érvényesülõ rendszer szabályait.
Amíg a többi szabály esetén kijelenthetõ, hogy létük érvényességükben áll,
addig ez úgy létezik, mint a bíróságok, a hivatalos személyek és a magán-
emberek megegyezõ gyakorlata. E kettõs jelleg miatt e szabály nem sorolható
be a jogrendszer leírására alkalmazott, gyakran kimerítõnek tekintett ha-
gyományos kategóriák alá.

Az elismerési szabály e különleges jellemzõi egy további kérdéshez ve-
zetnek: mikor mondhatjuk azt, hogy valamely országban egy jogrendszer lé-
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tezik? Másként fogalmazva: melyek azok a tények, amelyek fennforgása nél-
kül egy társadalomnak nem létezik jogrendszere? A náci Németország hábo-
rús összeomlása és a kelet-közép-európai kommunista rendszerek bukása
után ezeket az elvont elméleti kérdéseket gyakorlatiasabban is megfogal-
mazták: jognak tekinthetõ-e valamely hatalmi rendszer erkölcsileg megkér-
dõjelezhetõ szabályokat is magában foglaló (s ezért a polgárok erkölcsi tá-
mogatását nélkülözõ) normatív rendje? Egy jogrendszer létezésének Hart
szerint két szükséges és elégséges alapfeltétele van. „Egyfelõl az emberek-
nek általában engedelmeskedniük kell azon magatartási szabályoknak,
amelyek a rendszer végsõ érvényességi kritériumai szerint érvényesek, más-
felõl pedig hivatalos személyeinek ténylegesen el kell fogadniuk a hivatalos
tevékenység közös és nyilvános mércéjeként a rendszernek a jogi érvényes-
ség kritériumait meghatározó elismerési szabályát, valamint változtatási és
elismerési szabályait.” Az elsõ feltétel – amelyet csak a magánembereknek
kell teljesíteniük – arra utal, hogy a rendszernek általában véve érvényesül-
nie kell, s ebbõl a szempontból közömbös, hogy a magánemberek miért en-
gedelmeskednek a jognak (kényszerbõl, érdekbõl, az azzal való egyetértés
okán vagy a szankcióktól való félelembõl). A hivatalos személyeknek
ugyanakkor (akiknek tevékenysége egyébként a másodlagos szabályok vo-
natkozásában nem írható le az „engedelmeskedés” fogalmával) teljesíteni-
ük kell a második feltételt is: úgy kell tekinteniük a szabályokra, mint a hi-
vatalos tevékenység közös mintáira, s az attól való eltéréseket kritikailag
kell értékelniük. Vagyis egy létezõ jogrendszerben a hivatalos személyek-
nek aktív módon el is kell fogadniuk a rendszer szabályait.

E megkülönböztetés arra a köznapi tapasztalat által is igazolt összefüg-
gésre mutat rá, hogy az elsõdleges és másodlagos szabályokat is tartalmazó
fejlett normarendszerekben a szabályok elfogadása elválasztható azok pasz-
szív követésétõl vagy az azoknak való engedelmességtõl. Egy jogrendszer lé-
tezésére vonatkozó kijelentés tehát Janus-arcú állítás, mely „egyszerre for-
dul a közönséges polgárok engedelmessége és a másodlagos szabályoknak
mint a hivatali tevékenység közös kritikai mintáinak elfogadása felé” (Hart,
1985, 139.). Ennek fényében kijelenthetõ: egy jogrendszer abban a vonatko-
zásban, hogy a magánpolgároknak milyen a viszonya a szabályokhoz, foko-
zatokat foglalhat magában. 

Hart kifejezését használva egy „egészséges társadalomban” az egyének
többsége nemcsak követi a jogot vagy engedelmeskedik annak, hanem ma-
gatartási mintaként el is fogadja, s betartását gyakran kötelezettségnek te-
kinti. „Szélsõséges esetben” azonban elõfordulhat, hogy ez az elfogadás a
hivatalos világra korlátozódik: csak a hivatalos személyek fogadják el a
rendszer érvényességi kritériumait, és tulajdonképpen õk érvényesítik a
rendszert. A közönséges polgárok egy ilyen rendszerben „csak” engedel-
meskednek. „Az a társadalom, ahol ez megtörténne – teszi hozzá Hart, ho-
mályosan célozva a történelemre –, olyan lenne persze, mint egy birkaól, s
megeshet, hogy a birkák a vágóhídon végzik. Semmi sem szól azonban
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amellett, hogy egy ilyen társadalom ne létezhetne, és hogy szabályait ne ne-
vezhetnénk jogrendszernek.” (Hart, 1995, 140.)

2.12.2. Jog és erkölcs

2.12.2.1. A természetjog minimális tartalma

A pozitivizmus szerint a jog és az erkölcs között nincs szükségszerû kap-
csolat. E kissé homályos és sokféleképpen értelmezhetõ tételt konkretizál-
va Hart úgy fogja fel a pozitivizmust, mint azt az egyszerû álláspontot,
amely szerint „semmilyen értelemben nem szükségszerû igazság, hogy a
[jogi] törvények újrafogalmazzák vagy kielégítik az erkölcs bizonyos köve-
telményeit, noha ez valójában gyakran megtörténik” (Hart, 1985, 216.).
A klasszikus természetjog ezzel szemben azt állítja, hogy az emberi maga-
tartásnak vannak olyan, racionális úton felfedezhetõ elvei és szabályszerû-
ségei, amelyekhez az ember alkotta jognak igazodnia kell, hogy érvényes le-
gyen. Ilyen szabályszerûség például az, hogy az emberek létük fenntartásá-
ra törekednek, ami az egyén szintjén gyakran úgy jelenik meg, hogy a leg-
több ember akár még rettenetes nyomorúság árán is élni akar. A természet-
jogi tanok azonban ezeket a vitathatatlan, s az emberek számára célként
megjelenõ elveket és szabályszerûségeket kiegészítik azzal, hogy az emberi
lények a létfenntartás mellett egy optimális állapot – a számukra megfelelõ
cél – felé haladnak. S bár egyes irányzataik e célokat eltérõen fogják fel,
azokból az emberi együttélés helyes módjára és az ahhoz kapcsolódó szabá-
lyok, illetve intézmények szükségszerûségére következtetnek.

Hart úgy látja, hogy e természetjogi tanok kiindulópontja helyes, követ-
keztetéseik azonban tévesek. Vagyis az emberi lényeknek és környezetük-
nek – az általuk követett legelemibb célt (a fennmaradást) feltételezve –
vannak olyan közös jellemzõi, amelyek szükségszerûen elvezetnek bizonyos
szabályok és intézmények kialakulásához. Ezeket nevezi a természetjog mini-
mális tartalmának. Ez azonban a klasszikus természetjogi elméletek állás-
pontjával szemben nem ad alapot annak feltételezésére, hogy a fennmara-
dáson túlmutató emberi célok között hierarchia állítható fel, vagy hogy a leg-
fontosabb cél mint legfõbb jó alá rendelt célrendszerbõl bizonyos normák
természeti szükségszerûséggel következnek, és ezért egyetemesen érvénye-
sek. A természetjogi elméletek közös gondolati magva és alapigazsága tehát
megmenthetõ, s a jogi pozitivizmus rendszerébe átemelhetõ.

Az emberi lények és környezetük jellemzõit megvizsgálva Hart öt „köz-
keletû igazságot” állapít meg, s azt mondja, hogy – amennyiben az életben
maradást célnak tekintjük – ezek meghatározott szabályok kialakulásához
vezetnek. Elõször is az emberek esetenként hajlamosak megtámadni egy-
mást, és rendszerint ki vannak téve egymás támadásainak (vagyis az ember
sebezhetõ lény). Másodszor, az emberek fizikai és szellemi képességei vi-
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szonylag egyformák, és senki sem erõsebb annyival másoknál, hogy tartó-
san képes lenne másokkal való együttmûködés nélkül uralkodni felettük
(megközelítõ egyenlõség). Harmadszor, az emberek nemcsak arra hajlamosak,
hogy ártsanak, hanem arra is, hogy alkalmilag segítsenek egymásnak, s ter-
mészetük szerint valahol középen vannak e két véglet között (korlátozott ön-
zetlenség). Negyedszer, az élet fenntartására szolgáló anyagi erõforrások
nem állnak korlátlan bõségben az ember rendelkezésére, s ami rendelkezé-
sére áll, azt is nehéz munkával kell a természettõl elhódítani vagy elõállíta-
ni (a javak korlátozottsága). Ötödször, a fennmaradáshoz szükséges együtt-
mûködés a hosszú távú közös érdekek figyelembevételét kívánja ugyan, ezt
azonban az emberek gyakran nem képesek belátni, olykor pedig kísértésbe
esnek, hogy saját közvetlen érdekeiket részesítsék elõnyben (korlátozott ér-
telem és akaraterõ). Az elsõként említett jellemzõ alapján szükségszerû, hogy
minden emberi társadalomban legyenek olyan szabályok, amelyek tiltják a
halált vagy testi sértést okozó erõszak korlátozás nélküli alkalmazását. E ti-
lalmak kialakulásához hozzájárul a második és a harmadik jellemzõ is, ezen
túl azonban ezek egy olyan rendszert eredményeznek, amelyben bizonyos
erõszakos magatartásoktól mindenkinek tartózkodni kell. A bizonyos ma-
gatartásoktól való kölcsönös tartózkodás kompromisszumos rendje az abban
önként együttmûködõknek hatalmat ad arra, hogy az attól eltérni kívánó-
kat közösen és szervezetten kényszerítsék a szabályok betartására. E lehe-
tõséget (vagyis a szabályok szankciókkal való kiegészítését) az ötödikként
említett jellemzõ szükségszerûséggé teszi. S végül, a javak korlátozottsága
nélkülözhetetlenné teszi a tulajdon intézményének valamilyen elemi formá-
ját (bár nem szükségképpen a magántulajdont), annak védelmét, valamint
a csere és az adásvétel szabályait. Ez utóbbiak a csak korlátozottan jóindula-
tú emberek körében olyan szabályok kialakulását feltételezik, amelyek sze-
rint az ígéretek kötelezettségeket teremtenek.

A harti elmélet egyik legkülönösebb tétele a szankciókkal kapcsolatos.
Miközben a jog „elgondolható” szankciók nélkül, a szankciók megléte „ter-
mészeti szükségszerûség” (Hart, 1985, 231.). Ez azzal függ össze, hogy
Hart szerint a jog a bizonyos magatartásoktól való kölcsönös tartózkodás
rendjét kialakító szabályrendszer. Egy ilyen rendszerben pedig mindig van-
nak olyanok, akik élvezni kívánják a jog által nyújtott védelmet és a hosszú
távú elõnyöket, de nem akarják betartani korlátozásait. Ha nem létezne esz-
köz az egyensúly megteremtésére, valójában nekik lenne igazuk. A szank-
ció és az azzal összefüggõ kényszerítõ gépezet így Hartnál nem az engedel-
messég indítéka, miként az ún. kényszerelméletekben vagy Kelsennél, ha-
nem biztosítéka: azt biztosítja, hogy akik önként engedelmeskednek, ne es-
senek áldozatul azoknak, akik ezt maguktól nem tennék. A szankció azért
szükségszerû része a jognak, mert e nélkül értelmetlen lenne engedelmes-
kedni. Az ésszerûség tehát – állítja Hart egy teljesen új szempontot megho-
nosítva a jogi szankciók elemzése terén – „önkéntes együttmûködést kíván
egy kényszerítõ rendszerben” (Hart, 1985, 229.).
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Mivel az emberi természet elvileg lehetne másféle is, a természetjog
minimális tartalmaként leírt szabályok és intézmények megléte nem logi-
kai, hanem természeti szükségszerûség. Az adott természeti jellemzõkkel
rendelkezõ emberek hagyományos erkölcsében és jogában e szabályok
szükségképpen megtalálhatók. A jognak tehát nem lehet bármilyen tartal-
ma, s ezzel Hart Kelsen ama közismert tételére válaszol, hogy „a jogi nor-
máknak bármilyen tartalma lehet”, és azok „önkényes módon változtatha-
tók” (Kelsen, 1981, 287.). E szerény tartalom erkölcsi jellegûnek is nevez-
hetõ, ezen túl azonban a jognak nem kell szükségszerû tartalommal rendel-
keznie.

2.12.2.2. Jogi érvényesség és erkölcsi érték

Ha nem szükségszerû, hogy a jognak a fentieken túlmutató tartalma legyen,
akkor érvényességét sem tehetjük függõvé erkölcsi megfontolásoktól. Így a
formailag kifogástalan szabályokat erkölcstelenségük okán nem lehet kire-
keszteni a jog fogalmából. A náci német joggyakorlat és a második világhá-
ború után zajló perek azonban új megvilágításba helyezték a természetjog
és a jogi pozitivizmus régi vitáját. A jogi formák mögötti erkölcstelenség
ugyanis olyan méreteket öltött, hogy a jog kiszámíthatóságát és a jogbizton-
ságot elõnyben részesítõ jogi pozitivizmus már-már teljesen védtelenné
vált. E sajátos társadalom- és szellemtörténeti helyzetben számos termé-
szetjogi elmélet született, melyek közül különösen kettõ állt szemben Hart
tanával: Lon Fulleré és Gustav Radbruché.

Fuller azt hangsúlyozta, hogy a jog csak akkor mûködõképes, ha szabá-
lyai megfelelnek bizonyos feltételeknek: nyilvánosak és érthetõk, általában
nem lehetnek visszaható hatályúak, betartásuk nem haladhatja meg a leg-
több ember képességeit és így tovább. E jellemzõket a jog belsõ erkölcsének
nevezte, és azt állította, hogy a jognak minimális feltételként szükségkép-
pen rendelkeznie kell a belsõ erkölccsel, noha törekedhet többre is. Ha a jog
és az erkölcs szükségszerû kapcsolata csupán ennyit jelentene, úgy ez Hart
számára elfogadható lett volna, ámbár Fullerrel szemben úgy vélte, hogy ez
az állítólagos belsõ erkölcs összeegyeztethetõ a roppant nagy erkölcstelen-
ségekkel is.

Hart és Fuller hosszú évtizedekig tartó vitájának hátterében az áll, hogy
a jog belsõ erkölcseként leírt feltételek Hart szerint pusztán technikai jelle-
gûek, míg Fuller szerint számos olyan következményt vonnak maguk után,
amelyek megakadályozzák a jog erkölcstelenné válását. Elõször is azért,
mert olyan jogalkotási és jogalkalmazási eljárást feltételeznek, amelyek ke-
retében bizonyos magatartásszabályok nem válnak a jog részévé. Hiszen azt
látjuk, hogy az erkölcstelen jogszabályokat alkotó zsarnoki rendszerek
többnyire nem tesznek eleget e feltételeknek. Ez azért van így, mert a bel-
sõ erkölcs a jogalkotási és jogalkalmazási folyamatban interaktív kapcsola-
tot tételez fel, illetve alakít ki a jog alkotója és alkalmazója, valamint a tár-
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sadalom között. Továbbá, ha egy szabályrendszer nem tesz eleget e követel-
ményeknek, akkor az Fuller szerint részben vagy egészben nem jog. Ebbõl
az is következik, hogy létezhetnek félig vagy részben jognak tekinthetõ nor-
marendszerek. S végül Fuller arra mutat rá, hogy egy belsõleg erkölcstelen
jog képtelen megteremteni a szabályok önkéntes követésére vonatkozó haj-
lamot és gyakorlatot, e nélkül pedig elméletileg nem alapozható meg a jogi
kötelezettség fogalma.

A csaknem két évtizeden át tartó vitában Hart mindvégig kitartott ere-
deti elképzelése mellett. A törvényhozó, illetve a jogalkalmazó és a társada-
lom közötti interaktív kapcsolat effajta kiemelése a szabályok általa képvi-
selt gyakorlatközpontú elméletében mesterségesnek és feleslegesnek tûnt.
Az a gondolat, hogy létezhetnek félig jognak tekinthetõ normarendszerek,
egy pozitivista szempontjából teljes képtelenség, hiszen egy jogrendszer
vagy létezik, vagy nem, s a kettõ között nincsenek átmenetek. A jogi köte-
lezettség megalapozhatóságánál pedig, mint láttuk, a közösség egyéni er-
kölcsi eszmények alapján nem bírált tényleges gyakorlatából indult ki, és
„szélsõséges esetben” elképzelhetõnek tartotta, hogy a magánpolgárok
pusztán kényszerbõl kövessék a jogot. A vita tanulságai közül talán az a leg-
fontosabb, hogy a pozitivizmus és a természetjog kiinduló feltételezései és
fogalmi rendszerei ma már annyira eltérnek egymástól, hogy képviselõik-
nek a másik fél álláspontjához való jelentõs közeledése ellenére sem sike-
rül közös nevezõre jutniuk. A pozitivizmus és a természetjog vitája olyan
értékvita, amely lehetõvé teszi ugyan, hogy a felek a joggyakorlatban (gya-
korlati szempontok és szükségletek alapján) kompromisszumokat kösse-
nek, az elméletben azonban aligha. 

Ugyanezen történelmi helyzet jogelméleti következményeit másként
gondolta végig Gustav Radbruch. Szerinte a pozitivizmus nem csupán a jo-
got változtatja a zsarnokság eszközévé, hanem a jogászt is kiszolgáltatja a
zsarnoki rendszereknek. Ez csak úgy akadályozható meg, ha a jog szokásos,
pozitivista fogalmából kizárjuk azokat a szabályokat, amelyek az adott tár-
sadalom erkölcse vagy egy felvilágosult, illetve valódi erkölcs szempontjá-
ból elfogadhatatlan magatartásokat rendelnek el vagy tesznek lehetõvé. Ha
e „törvényes jogtalanságot” jelentõ szabályok nem részei az érvényes jog-
nak, akkor mentesülhetünk betartásuk kötelezettsége alól. 

Hart ezzel szemben úgy véli, hogy e leszûkített jogfogalom nem old meg
semmit. Elméletileg felesleges, gyakorlatilag pedig kártékony. Felesleges
azért, mert a jognak való engedelmesség nem az érvényesség kérdésén mú-
lik, hisz amikor egy jogrendszer követelését erkölcsi bírálatnak vetjük alá,
akkor ezt nem a jogi érvényesség keretei között tesszük. Kártékonynak pe-
dig azért nevezhetõ, mert összezavarja az egymástól elkülöníthetõ dolgo-
kat, ezzel nehezíti a jognak alávetettek tisztánlátását, és meggyengíti erköl-
csi erejüket is. E gondolat alátámasztásaként két tételt fogalmaz meg.

Egyrészt, a jog léte a társadalom szempontjából számos elõnnyel jár (ki-
számíthatóság, a változásra való képesség stb.), ezeknek az elõnyöknek
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azonban ára van. Ez az ár annak veszélye, hogy a jog szabályos mûködése so-
rán létrejövõ központilag szervezett hatalom sok olyan ember elnyomására
is felhasználható, akiknek támogatását a rendszer nélkülözni tudja. „Amíg
az emberi lényeket néhány társuk együttmûködése képessé teszi arra, hogy
mások felett uralkodjanak, addig eszközként fel fogják használni a jogi for-
mákat is. A gonosz emberek gonosz szabályokat fognak alkotni, s lesznek,
akik majd érvényt szereznek ezeknek.” (Hart, 1985, 243.) E veszély Hart
szerint a jogi érvényesség kritériumainak leszûkítésével megszüntethetet-
len. Másrészt, a leszûkített jogfogalom érzéketlenné tehet az erkölcsi kér-
dések összetettsége és változatossága iránt, mert nem engedi azokat egyér-
telmûen megfogalmazódni. E fogalom azt sugallja, hogy a rendkívül er-
kölcstelen jogszabályokat nem kell betartani, de nem jelöli ki egyértelmûen
azokat a határokat, amelyeken túl ezt az elvet kell követni. Márpedig „az az
érzés, hogy a hivatalos [jogi] rendszeren kívül létezik valami, amire az
egyén utolsó mentsváraként építhet, midõn meg kell oldania az engedel-
meskedéssel kapcsolatos problémáit, biztosan nagyobb valószínûséggel
marad eleven azok között, akik hozzászoktak a jogszabályok esetleges er-
kölcstelenségének gondolatához, mint azok között, akik úgy vélik, hogy
ami erkölcstelen, az sohasem lehet jogi jellegû” (Hart, 1985, 243.).

Mit tegyen hát a jogász, ha bíróként vagy más hivatalos személyként
olyan jogszabály érvényesítését várják el tõle, amely erkölcsi felfogása sze-
rint elfogadhatatlan, s ezért õt a gonoszság részévé teszi? Bár sem Hart,
sem Radbruch nem teszi fel kifejezett formában a kérdést, válaszuk elmé-
letükbõl kikövetkeztethetõ. Álláspontjaik lehetséges értelmezésére a jog és
az igazságosság kapcsolatának elemzésekor térünk vissza.

2.12.3. Formalizmus és realizmus a jogászi gondolkodásban

Jogi formalizmusnak azt a gondolkodási módot nevezzük, amely szerint a
jog zárt logikai rendszer, melybõl deduktív módon csaknem mindig levezet-
hetõ a helyes döntés. Ezt az általános beállítódást számos egyéb, rendsze-
rint normativista feltételezés is kiegészítheti. Így például az, hogy minden
jogi problémának jogilag egy helyes megoldása van, mert a bírói döntést
csak a jogi normák határozzák meg. A formalizmus arra a feltételezésre
épül, hogy a jog mindig és teljes mértékben kiszámítható, s a bíró – Max
Weber szavaival, aki egyébként nemcsak kigúnyolta, de elméletének egé-
szével erõsítette is a formalista gondolkodást – olyan paragrafus-automata,
amelyikbe fent bedobják az aktákat, a költségeket és az illetékeket, lent pe-
dig kijön belõle az ítélet a többé-kevésbé helyes indokolással együtt
(Weber, 1970, 388.). 

A jogi realizmus tulajdonképpen ennek a beállítódásnak az ellentéte,
mert olyan gondolkodási mód, amely kételkedik a jog normatív jellegében,
s amely szerint a jog alapjában véve bizonytalan és kiszámíthatatlan. A jog-
vitáknak ezért rendszerint több, egyaránt jogszerû megoldásuk is van. A re-
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alisták szerint a bírók elõször döntenek, s csak utólag igazolják valamilyen
szabállyal döntésüket. A realizmus egyik változata szerint a jog valójában
nem is szabályokból áll (szabályszkepticizmus), s a bírói döntések, az azokra
vonatkozó elõrejelzések, illetve az azokat motiváló lelki tények sokkal fon-
tosabbak a szabályoknál. Egy másik változat szerint a bíró az eljárás során
sosem képes kellõ mértékben tisztázni a tényállást (tényszkepticizmus), még-
is ítéletet hoz. Egy eset „tényei” eszerint a valóság jogászi értelmezésének
eredményei, s nem az objektív valóság részei.

A formalizmus megpróbálja elleplezni, hogy a bírónak sok esetben dön-
tenie, vagyis választania kell a szabályozás által nyitva hagyott lehetõségek
közül; a realizmus pedig eltúlozza azon esetek jelentõségét, amelyekben a
jogszabályok csak bizonytalan útmutatást nyújtanak mind a bíró, mind a
magánpolgár számára. A formalizmus és a realizmus a jogi gondolkodás
Szküllája és Kharübdisze: „szélsõséges túlzások, amelyek üdvösek, ahol
kölcsönösen kiigazítják egymást, az igazság azonban valahol közöttük talál-
ható” (Hart, 1995, 172.).

2.12.3.1. A jog kiszámíthatósága és bizonytalanságai

A formalizmus és a realizmus vitájának hátterében az áll, hogy a jog az ese-
tek igen nagy részében egyértelmû és kiszámítható, míg máskor csak bi-
zonytalan útmutatásokat ad. E bizonytalanságot Hart lényegében három té-
nyezõre vezeti vissza: a jogi nyelv sajátosságaira, a precedensrendszer jel-
lemzõire és a változó tartalmú általános elõírások, az ún. generálklauzulák
használatára.

A nyelvi bizonytalanság azzal függ össze, hogy a jog csak akkor irányít-
hatja az emberek széles körének magatartását, ha szabályaiban a szemé-
lyek, a magatartásformák és a dolgok osztályaira utal, vagyis nem konkrét
dolgokat megnevezõ, hanem általános osztályozó fogalmakat használ. A tár-
sadalmi életben felvetõdõ egyes eseteket ezek után a magánpolgároknak és
a hivatalos személyeknek úgy kell felismerniük, mint az általános osztá-
lyokba tartozó eseteket. Ez a legtöbbször természetesen nem jelent problé-
mát, vannak azonban olyan esetek, amikor nem egyértelmû, vajon az álta-
lános osztályozó fogalmak vonatkoznak-e egy adott esetre. Amikor például
egy szabály azt írja elõ, hogy a szerzõdést a feleknek alá kell írniuk, felve-
tõdhet a kérdés, hogy aláírásnak számít-e, ha nem a lap aljára, hanem an-
nak margójára írják a nevüket; ha valaki egész életében írói álnevet használ
és azt írja az okiratra; vagy ha a kézjegyét tartalmazó bélyegzõvel pecsételi
azt le. Gyakran kérdéses lehet, hogy mi számít „gyûlölet felkeltésére alkal-
mas kifejezésnek”, a modern számítógépes hálózatok korában pedig mi a
„jelenlévõk” és „távollévõk” között kötött szerzõdés. Miként az emberi
nyelv általában, sok esetben a jogi nyelv is meghatározatlannak bizonyul.
Ez azt jelenti, hogy a jogalkalmazás során az egyértelmû esetek mellett szá-
mos határeset is felvetõdik. Ilyenkor a jogszabály szövege nem ad egyértel-
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mû iránymutatást arra vonatkozóan, vajon az adott magatartást a szabály
hatálya alá kell-e sorolni, vagy sem. A szabályokban használt szavak jelen-
tésének s így maguknak a szabályoknak is van egy vitathatatlan belsõ magva
és egy többféleképpen értelmezhetõ holdudvara. Az utóbbi körébe tartozó
esetekben a szabály alkalmazójának kell eldöntenie, hogy az adott kifejezés
(„aláírás”, „távollévõk között kötött szerzõdés”) valójában mit is jelent.
A jelentés holdudvara miatt a bíró nem lehet a „törvény szája”, ahogy Mon-
tesquieu kifejezését használva a formalisták állítják; annak belsõ magva mi-
att ugyanakkor az esetek nagy részében nem dönthet pusztán esetleges
szempontok alapján, a szabályoktól függetlenül sem, ahogy a realisták hi-
szik.

Másodszor, a precedensrendszer keretében a bíróknak számos olyan
technikai eszköz áll rendelkezésére, amelyekkel szûkíthetik, sõt akár el is
vethetik a korábbi döntésbõl kivont szabályt. Ezeket itt, mivel elsõsorban
az angol-amerikai jogrendszerre jellemzõek, nem részletezzük.

Harmadszor, a modern jogrendszerekben igen gyakori, hogy a magatar-
tást ab initio irányítani kívánó, viszonylag egzakt módon megszövegezett
szabályok helyett változó tartalmú elõírásokat fogalmaznak meg. Az ilyen
elõírások egy részét a kontinentális jogrendszerekben generálklauzuláknak
nevezzük. Azt mondják például, hogy valamely kérdésben „kellõ gondos-
sággal” kell eljárni, vagy egy üzemben „biztonságos munkafeltételeket” kell
teremteni. Ilyenkor természetes módon vetõdik fel a jog szövegében gyak-
ran megválaszolatlan kérdés, hogy mi számít „kellõ gondosságnak” vagy
„biztonságos munkafeltételnek”. E bizonytalan tartalmú szabályokat igen
változatos technikai és dogmatikai megoldások egészíthetik ki és tehetik
részben meghatározottá. A törvényhozó által megállapított változó tartal-
mú elõírást például konkretizálhatják a közigazgatási vagy egyéb testületek
által alkotott szabályok, ami az amerikai jogban gyakori, s a bírói gyakorlat-
ban kialakult és továbbhagyományozott dogmatikai megoldások is, ami az
európai kontinentális jogra jellemzõ. Az is lehetséges azonban, hogy a jog
azt várja el az egyénektõl, hogy „már azelõtt igazodjanak egy változó tartal-
mú elõíráshoz, mielõtt [annak konkrét tartalmát] hivatalosan megállapíta-
nák, s így talán csak ex post facto tudják meg egy bíróságtól, hogy megsér-
tették azt, és hogy ténylegesen milyen tevõleges vagy tartózkodó magatar-
tást kívántak meg tõlük” (Hart, 1985, 155.).

E bizonytalanságokból a realisták a jogot általában jellemzõ törvénysze-
rûségre következtetnek, a formalisták pedig arra törekszenek, hogy részle-
tes szabályokkal és egzakt fogalmi meghatározásokkal orvosolják azt. Hart
ezzel szemben úgy véli, hogy e részleges bizonytalanság a jog természetes
jellemzõje, s még eszményként sem szabad a szabályok olyan részletes
megfogalmazására törekednünk, ami mindig elõre eldöntene minden kér-
dést, és – például a jogászok Jhering által javasolt „fogalmi mennyországá-
nak” létrehozásával, ahol is egy általános kifejezés nem csupán egyetlen
szabályban jelentené ugyanazt, hanem a jogrendszer valamennyi szabályá-
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ban is – nem engedne választást a nyitott lehetõségek között. Ennek két oka
van: a tényeket illetõ viszonylagos tudatlanságunk és a célokkal kapcsola-
tos viszonylagos bizonytalanságunk. Az elõbbi azt jelenti, hogy mivel társa-
dalmi világunknak végtelen számú jellemzõje van, azok jelenlegi és jövõbe-
ni lehetséges kombinációit nem ismerjük és nem is ismerhetjük meg teljes
mértékben. Ezért szabályokkal nem rendezhetünk el mindent elõre. Mivel
nem ismerhetünk minden körülményt, ezért nem lehetnek határozott el-
képzeléseink az azok között követendõ céljainkkal kapcsolatban sem. Nem
tudhatjuk például, s így nem dönthetjük el azt a kérdést, hogy egy késõbb
felvetõdõ esetben egy adott szabállyal milyen érdekeket akarunk majd elõ-
mozdítani, és milyeneket akarunk feláldozni. A jognak s így a jogalkotónak
– hangsúlyozza Hart – két társadalmi szükségletet kell összeegyeztetnie. Az
egyik az, hogy legyenek bizonyos szabályok, melyek minden további részlete-
zés, útmutatás és mérlegelés nélkül biztonságosan alkalmazhatók. A másik
az, hogy nyitva maradjanak az olyan kérdések, amelyeket csak akkor lehet
helyesen megítélni és eldönteni, amikor felvetõdnek. Az egyes jogrendsze-
rek természetesen elmozdulhatnak az egyik vagy a másik irányba, és a jog-
elmélet is eltúlozhatja valamelyik jellemzõt, de e kettõs szükséglet és az azt
kielégítõ technikai megoldások valójában a jog megszüntethetetlen jellem-
zõjének tekinthetõk. E jellemzõt Hart a jog nyitott szövedékének (open
texture of law) nevezi. Ezzel arra utal, hogy az egyértelmû, vitathatatlan és
pontosan szabályozott esetek mellett a jognak vannak olyan területei is,
ahol a megoldást a bírókra és más hivatalos személyekre hagyják, akik a
versengõ érdekek között a körülmények ismerete alapján esetrõl esetre te-
remtik meg az egyensúlyt.

2.12.3.2. A bírók mérlegelési szabadsága

A meghatározatlanul és bizonytalan módon szabályozott esetekben a jog
ugyanúgy nem jelöli ki egyértelmûen a döntést, mint amikor egyáltalán
nem szabályoz valamely kérdést, s ez az, amit rendszerint joghézagnak ne-
veznek. Bár tartalmilag e két eset különbözik, a bíró azokhoz való viszonya
alapján mégis összekapcsolhatók: ha ugyanis az ilyen esetekben jogvita ke-
letkezik, akkor a bíró elõtt elvileg többféle lehetõség áll. Ha nem akar dön-
teni, a létezõ jog által nem szabályozott kérdést a törvényhozó elé utalhat-
ja (référé legislatif). A non liquet kimondásával kinyilváníthatja hatásköre hi-
ányát is, feltéve persze, hogy a jog valamely szabálya ezt nem zárja ki, mi-
ként azt a Code civil 4. szakasza teszi. A jog felhatalmazhatja a bírót, hogy
bizonyos keretek között analógiát alkalmazzon (azaz a hasonló esetre vo-
natkozó jogszabályt, illetve bizonyos jogszabályok összegzett elveit vegye
alapul), vagy hogy a szokások alapján, esetleg az összes körülmény mérle-
gelése mellett természetjogi elvek szerint döntsön (vö. osztrák Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch [1811] 7. szakasz). S végül kivételes esetekben az is
lehetséges, hogy a jog arra szólítja fel a bírót, hogy az adott esetre vonatko-
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zó jogot megalkotva törvényhozóként járjon el (vö. svájci Zivilgesetzbuch
[1907] 1. szakasz). Akár kimondja ezt a jog, akár nem, a bírónak – a référé
legislatif és a non liquet esetét kivéve – bizonyos értelemben élnie kell mérle-
gelési szabadságával, és „meg kell alkotnia az ügyre vonatkozó jogot” (Hart,
1985, 314.). A bírók persze az angolszász jogrendszerekben rendszerint, a
kontinentális jogrendszerekben pedig szinte mindig tagadják, hogy jogot al-
kotnának, s e meggyõzõdést a hozzájuk forduló, különbözõ szabályokra hi-
vatkozó jogászok gyakran megerõsítik. Az ítélkezés retorikája azt sugallja,
hogy egy fejlett jogrendszerben nincsenek jogilag szabályozatlan kérdések.
A rituális nyelv ellenére azonban – hangsúlyozza Hart – a bíróknak sok
esetben jogalkotóként kell eljárniuk.

Az általuk gyakorolt jogalkotó hatalom azonban lényegesen különbözik a
törvényhozó szerv jogalkotó hatalmától. Elõször is abban, hogy csak egyes
esetekre vonatkozik, tehát alkalmi jellegû. Ráadásul szociológiai és jogi érte-
lemben ez az alkalmi hatalom (egyebek mellett) azon alapul, hogy az ese-
tek többségében a bíró alkalmazza az egyértelmûen megszövegezett jogot.
Másodszor abban, hogy olyan korlátozásoknak alávetett, amelyektõl a tör-
vényhozó többnyire mentes. A bíró nem vezethet be a jogba átfogó refor-
mokat, és nem alkothat törvénykönyveket. Jogalkotó hatalmával nem élhet
önkényesen: „Mindig valamilyen általános indoknak kell igazolnia dönté-
sét, s amikor saját meggyõzõdése és értékei szerint dönt, úgy kell eljárnia,
ahogy egy lelkiismeretes törvényhozó járna el.” (Hart, 1985, 315.)

Hartnak a bírók mérlegelési szabadságával és az ebbõl eredõ jogalkotó
hatalmával kapcsolatos tételét komolyan bírálta Ronald Dworkin. Egyik el-
lenvetése szerint az ún. „nehéz ügyek” eldöntésekor a bírók nem tolják fél-
re törvénykönyveiket, hanem azok alapján valamilyen általános elvet vagy
célt idéznek, ami úgy tekintendõ, mint valaminek a már létezõ jog terüle-
tén való kiemelése. Ez egy meghatározott megoldás – az egyetlen „helyes
válasz” – felé mutat, mely így része a jognak. Hart e bírálatra azzal válaszolt,
hogy ez az értelmezésre és a jogelvekre épülõ eljárás csak elodázza, de nem
iktatja ki a jogalkotás pillanatát. A bírói jogalkotás pillanata csak akkor nem
következne be, ha a létezõ jogban minden ügyre vonatkozóan meg lehetne
találni azokat a „felsõbb szintû elveket”, amelyek rangsorolnák az egymás-
sal versengõ alacsonyabb szintûeket. A jogban azonban sok esetben nem ta-
lálhatók ilyen elvek. Dworkin egy másik bíráló megállapítása szerint a bírói
jogalkotás nem demokratikus, mivel a bírókat rendszerint nem választják.
Ez az ellenvetés azonban Hart szerint azért megalapozatlan, mert – a vég-
rehajtó szervek ugyancsak „nem demokratikus” jogalkotásán túl – a válasz-
tott törvényhozó szerv ellenõrzést gyakorolhat a bírói jogalkotás felett, és
az esetek nagy részében új jog alkotásával vagy egyéb módon mintegy hatá-
lyon kívül helyezheti annak termékét.

A bírói jogalkotással szemben leggyakrabban felvetett és Dworkinnál
sem hiányzó ellenérv az, hogy ilyenkor visszaható hatállyal alkotnak jogot,
ami azért rossz, mert keresztülhúzza a cselekvõk igazolt várakozásait. Ez-
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zel szemben Hart azt a mély belátásról tanúskodó megállapítást teszi, hogy
az igazolt várakozások azon a feltételezésen alapulnak, amely szerint a cse-
lekvés jogi következményei az annak tanúsításakor egyértelmûen rögzített
és közismert jogi helyzet alapján határozhatók meg. A szóban forgó ügyek
ezzel szemben – s bírói jogalkotásról csak az ilyen ügyekben lehet szó –
olyanok, amelyeket a jog részben szabályozatlanul hagyott; márpedig ilyen-
kor nincs olyan egyértelmûen rögzített és közismert jogi helyzet, ami iga-
zolná a várakozásokat.

A bírók jogalakító szerepét gyakran azzal és azért utasítják el, mert felte-
szik, hogy ahol a jog bizonytalan, ott a bíró önkényesen jár(hat) el. Ez az „ön-
kény” esetleg saját erkölcsi megfontolásainak érvényesítését jelenti. E szo-
kásos feltételezésekkel szemben Hart két szempontra mutat rá. Egyrészt
helytelen azt gondolni, hogy ahol a törvény jelentése kétséges, ott az erkölcs
mindig egyértelmû választ kínál. A bírónak az erkölcsi értékek között is vá-
lasztania kell, s e tekintetben is csak arra a feltételezésre támaszkodhat,
hogy az értelmezendõ szabályok célja elfogadható. Másrészt az ilyen döntés
(választás) azért nem feltétlenül önkényes és a jogtól idegen, mert a jelleg-
zetes bírói erényeken alapulhat. Ezek az erények: „pártatlanság és semleges-
ség a lehetõségek áttekintése során, a döntéssel érintett valamennyi fél ér-
dekeinek figyelembevétele s a törekvés arra, hogy a döntés ésszerû alapja va-
lamilyen elfogadható általános elv legyen” (Hart, 1985, 237.). Természete-
sen több ilyen elv is lehetséges, és ezért nem bizonyítható, hogy egyedül a
meghozott döntés helyes; egy kellõ ismereteken és bírói erényeken alapuló
pártatlan választásként azonban jogilag is elfogadhatónak tekinthetõ.

2.12.4. A mérsékelt pozitivizmus

A pozitivizmus mint a jogászi gondolkodás egyik fõ formája olyan gyûjtõfo-
galom, mellyel igen különbözõ felfogásokat és módszereket szoktunk meg-
jelölni. Bármely változatot vegyük is alapul, mindegyikre jellemzõ, hogy
idegenkedik az értékítéletektõl, vagyis hallgatólagosan a jogrendszeren be-
lüli kritériumok alapján érvényes szabályt tekinti a legfõbb értéknek. Ezzel
egyfelõl a jogbiztonságot szolgálja, másfelõl rejtett módon elismeri az
„adott” feltétlenségét, és kiszolgáltatottá teszi a jogászt a fennálló hatalom-
mal szemben, ami kritikus történelmi helyzetekben komoly jogi diszfunk-
ciókhoz vezet.

Hart elmélete alapjában véve a pozitivista hagyomány körébe tartozik,
mentes azonban az arra oly gyakran jellemzõ szélsõségektõl. Ez az elmélet
számos tételével kapcsolatban bizonyítható, melyek közül itt csupán az öt
legfontosabbra utalunk.

Elõször is arra, hogy a jogi érvényesség végsõ kritériumait meghatározó
elismerési szabály magában foglalhatja a jog alapvetõ értékekhez való iga-
zodásának követelményeit. Vannak olyan jogrendszerek, amelyek elismeré-
si szabálya kizárólag formai követelményeket szab meg (például azt, hogy
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az érvényes jogszabály egy meghatározott testülettõl eredjen); vannak
azonban olyanok is, amelyekben az elfogadott elismerési szabály ezen túl
értékeket és erkölcsi elveket is megjelöl (például hogy az adott testülettõl
eredõ szabály ne legyen ellentétes az igazságosság elfogadott elveivel vagy
ne legyen visszaható hatályú). Ha egy jogszabály nem felel meg ezeknek a
tartalmi jellegû kritériumoknak, akkor az adott jogrendszerben nem lehet
érvényes jogszabály.

A mérsékelt pozitivizmus egy másik megnyilvánulása az, hogy a jogot –
a pozitivista hagyománytól eltérõen – Hart nem pusztán normatív valóság-
nak tekinti, hanem a társadalmi élet tényének is. Elméletében így a norma-
tív szempontok mellett számos szociológiai megfontolás is helyet kap: pél-
dául a jogi kötelezettséget a szabályra, azt pedig a társadalmi gyakorlatra
vezeti vissza és így tovább. A normatív és a szociológiai elemek szintézise
az elismerési szabály jellemzésekor a legnyilvánvalóbb.

E tekintetben érdemes összevetni a harti elismerési szabályt a kelseni hi-
potetikus alapnormával. Az elsõ különbség az, hogy amíg az elõbbi – norma-
tív jellege mellett – tapasztalati tény, addig az utóbbi csupán a jogászi tu-
datban feltételezett normaként létezik. A jogi érvényesség végsõ alapja így
Hartnál ténykérdés, Kelsennél pedig a normatív-logikai rend feltételezett
jellemzõje. Továbbá Kelsen alapnormájának bizonyos értelemben mindig
ugyanaz a tartalma, nevezetesen hogy mindig engedelmeskedni kell az al-
kotmánynak, vagy azoknak, akik az „elsõ alkotmányt” lefektették. Hart el-
ismerési szabálya ezzel szemben korszakonként és jogrendszerenként vál-
tozó tartalmú lehet. Végül a hipotetikus alapnorma a jog és az erkölcs el-
lentétének, sõt konfliktusának állandó lehetõségét hordozza magában
(mely csak a tiszta jogtan módszertani elõfeltevései alapján tolható félre),
az elismerési szabály pedig ennek az ellentétnek az elvi feloldhatóságát fo-
galmazza meg (ami persze csak bizonyos jogrendszerekben válik valóra).

Harmadszor, Hart elmélete abban is eltér a hagyományos pozitivista el-
méletektõl, hogy bár a jog kiszámíthatóságát fontosnak tartja, ezt nem te-
kinti minden mást megelõzõ célnak. A pozitivizmus mint gondolkodásmód
erejét immár másfél évszázada az adja, hogy a jogi normákat megbízható,
egyértelmû és ilyen minõségükben feltétlenül érvényesítendõ magatartás-
mintáknak tekinti. Ezzel az egyik legfontosabb társadalmi szükséglet kielé-
gítését, a biztonság megvalósulását mozdítja elõ. Mint láttuk, az elismerési
szabály funkciója is az, hogy orvosolja az elsõdleges szabályok rendjének bi-
zonytalanságait, s ezzel kiszámíthatóvá tegye azt. Ilyen szabálya a különbö-
zõ normarendszerek közül csak a jognak van. Hart azonban sehol sem állít-
ja azt, hogy e kiszámíthatóság teljessé tehetõ. Egyrészt, minden szabálynak,
így az elismerési szabálynak is lehet egy bizonytalansági holdudvara, és
ezért a jogi kérdéseket nem lehet mindig teljesen egyértelmûen megvála-
szolni. Másrészt, még ha meg is lehetne oly módon szövegezni a törvénye-
ket, hogy minden lehetséges kérdést elõre megválaszoljanak, az ilyen törvé-
nyek szemben állnának azokkal az egyéb célokkal és érdekekkel, melyeket
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a jognak ugyancsak elõ kell mozdítania. A kiszámíthatóság és a jogbizton-
ság megteremtése tehát fontos, de nem kizárólagos cél.

Negyedszer, a pozitivista hagyományban gyakran olyan személytelen
rendnek tekintik a jogot, amely alkalmazójától függetlenül érvényesül. Hart
ezzel szemben a jogász, elsõsorban a bíró tevékenységét az érvényesülõ jog
meghatározó tényezõjének tekinti: döntõ szerepet tulajdonít a bírói jogal-
kotásnak, sõt a jogrendszer létezését a hivatalos személyek tevékenységé-
hez köti. A jog alkalmazója bizonyos értelemben a jogalkotó egyenrangú
partnere. Ez egy további fontos jellemzõvel is összefügg.

Ötödször, Hart elmélete mérsékelt pozitivizmusként jellemezhetõ azért
is, mert a fentiekkel összefüggésben kifejezetten azt állítja, hogy a törvény-
hozó hatalomnak lehetnek tartalmi értelemben vett korlátai, mint például
bizonyos szabadságjogok sérthetetlensége vagy egyes alkotmányos rendel-
kezések megváltoztatásának tilalma. Hart e korlátokat Austin jogelméleté-
nek kritikája keretében fejti ki. 

Austinnél a jog a politikailag fölérendeltnek, végsõ soron a szuverénnek
az alárendelt irányában megfogalmazott, kötelességeket közlõ parancsa.
A szuverén így jogilag korlátozhatatlan (hiszen döntése révén bármikor
megszüntetheti hatalmának jogi korlátait), és a neki alárendeltekkel szem-
ben nincsenek kötelezettségei. Austin elméletét bírálva Hart mindenekelõtt
arra mutatott rá, hogy a jog nem írható le parancsként, és bizonyos jogsza-
bályok nem kötelességeket fogalmaznak meg, hanem jogosultságokat (ha-
talmat) adnak a polgároknak a közügyek és a magánügyek befolyásolása te-
rén. A jogilag korlátozatlan szuverén gondolata ezenkívül nem képes meg-
magyarázni a modern jogrendszerek egyik legfõbb jellemzõjét: a jog idõbe-
li folyamatosságát. S végül, a jogi korlátozásoknak alávetett szuverén gon-
dolata Hart szerint azért nem fogalmi önellentmondás, amint azt Austin ál-
lította, mert a jogi korlátokat nem szabad jogi kötelezettségeknek tekinte-
ni. A szuverén jogalkotónak a szó legáltalánosabb értelmében valóban nin-
csenek kötelezettségei; ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit megtehet.
Hart szerint a szuverén is korlátozott, a korlát azonban a szuverén esetében
olyan jogi akadály (legal disability), amely az általa gyakorolt jogalkotó hata-
lom hiányára utal. Ezek az akadályok a jogalkotásra felhatalmazó szabály
részei, s a bíróságok úgy tekinthetnek az ilyen szabályra, mint az általuk al-
kalmazott törvényhozói döntések, azaz a jogszabályok érvényességi krité-
riumára.

Ez a pozitivizmus tehát nem teszi védtelenné a jogászt a „törvényhozói
akarat” formájában megjelenõ politikai hatalommal szemben; ámbár az el-
lenállás erejét és a védekezés eszközeit csakis a közös cselekvés – az elismeré-
si szabály közös elfogadását jelentõ gyakorlat – formájában biztosítja számukra.
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2.13. Ronald Dworkin – a „teljességeként felfogott jog” elmélete

Ronald Dworkin (1931–) a kortárs jogelméleti gondolkodás egyik legjelen-
tõsebb alakja, akinek számos kérdésre kiterjedõ, állandóan alakuló, s végsõ
formáját még el nem ért munkássága számos szakembert ösztönzött vitára
és tételeinek továbbgondolására. A pozitivizmus és elsõsorban Hart elmé-
letének bírálatára épülõ tanai az angol-amerikai jogi kultúrából táplálkoz-
nak, noha sok szempontból lehetõvé teszik az általánosítást is. Munkássá-
ga kiterjed mind a politikai filozófiára, mind a jogelméletre, mûvei pedig –
melyek a kávéházi filozófus és az akadémikus vonásait egyesítõ gondolko-
dóról árulkodnak – a tartalmi elemeken túl erkölcsi erejükkel is hatást gya-
korolnak olvasójukra.

2.13.1. Szabályok, elvek és politikák

Dworkin egyik legfontosabb tétele, hogy a jog részben szabályokból, részben
egyéb általános mintákból áll. Az egyszerû ügyeket a bírók természetesen az
érvényes jogszabályok alapján döntik el, az ún. nehéz ügyekben azonban
szerinte a szabályok mellett vagy helyett azoktól különbözõ mintákhoz fo-
lyamodnak. Ezeknek két fõ formája van: az elv és a politika (Dworkin, 1977,
22–28.).4

Az elv olyan magatartásminta, amely az igazságosság vagy a közösség
erkölcsének követelményeit fogalmazza meg általános formában. Ilyen elv
például, hogy „saját jogellenes magatartása révén senki sem tehet szert ha-
szonra”. Ha a törvényes örökös az örökhagyó életére tör, ezen elv alapján
még akkor sem örökölhet, ha valamely jogrendszer, miként például egyes
amerikai államok öröklési joga, nem tartalmaz ilyen szabályt.

Az elvek és a szabályok különbségének természetesen más a helyi érté-
ke az angol-amerikai és az ún. kontinentális jogrendszerekben. Ez részben
azért van így, mert eltér a jogszabályok megfogalmazásának konkrétsága,
részben pedig különbözik az általánosan elfogadott jogértelmezési kultúra
(az ún. szubjektív jogértelmezési módszereknek az angol-amerikai jogban
az európai-kontinentális jogban megszokottnál szûkebb tere van). A leg-
fontosabb ok azonban az, hogy a kontinentális jogrendszerek törvényköny-
vei szabályokként fogalmaznak meg egyes általános elveket, míg az angol-
szász jogokban – a Common law domináns volta és a törvények szövegezésé-
nek ehhez igazodó technikája miatt – a szabályokba öntött elvek viszonylag
ritkák. Az angol-amerikai jogban felvetõdõ probléma mindazonáltal a kon-
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tinentális jogrendszerekben sem érdektelen. Hisz e jogrendszerekben is
számos olyan jogelv érvényesül, amelyet a törvényhozó sosem fogalmazott
meg; ilyen jogelv a magyar jogban például „a jog nem ismerése nem men-
tesít a felelõsség alól”.

Az elvek és a szabályok nem tartalmuk szerint, hanem a jogi döntések
kialakításában betöltött funkciójuk alapján különböznek. E szempontból a
jogi elveknek több olyan vonásuk is van, amelyek megkülönböztetik õket a
szabályoktól.

Mindenekelõtt „a szabályok mindent vagy semmit alapon alkalmazan-
dók” (Dworkin, 1977, 24.). Ha egy szabály érvényes és egy adott esetre al-
kalmazható, akkor döntõ módon meghatározza az ügy kimenetelét, azaz
mintegy kikényszerít egy adott döntést. Ezzel szemben az elvek nem kény-
szerítenek ki egy meghatározott döntést, hanem valamilyen megoldás irányá-
ba mutatnak, annak érdekében esnek latba, vagy valamilyen döntési lehetõ-
ség melletti szempontot rögzítenek. Az elvek nem kívánják meghatározni
saját alkalmazásuk szükségszerû eseteit. Pusztán „érveket” rögzítenek: vala-
milyen irányban elmozdítják a döntéshozót, de nem tesznek feltétlenül
szükségszerûvé egy meghatározott döntést (Dworkin, 1977, 26.). Ezzel függ
össze az, hogy a szabályok, ha jól vannak megszövegezve, meghatározzák sa-
ját alkalmazásuk kivételeit is, s így mintegy megerõsítik azon esetek megha-
tározását, amikor a szabályt feltétlenül alkalmazni kell. Az elvekhez viszont
nem tartozik hozzá a kivételek szabatos meghatározása. A szabály esetén el-
méletileg minden kivétel megfogalmazható, az elvek esetén azonban nem.

Ezzel összefüggésben „az elveknek van egy olyan dimenziója, amivel a
szabályok nem rendelkeznek, nevezetesen a súlyuk vagy fontosságuk”
(Dworkin, 1977, 26.). A szabályok vagy érvényesek, vagy nem; az elvek vi-
szont csak fontosak vagy kevésbé fontosak lehetnek. Ha két szabály ellent-
mond egymásnak, az egyikük nem lehet érvényes, vagy legalábbis a jogfor-
rási hierarchia rendezõ elvei szerint nem érvényesíthetõ. Ezzel szemben, ha
egy elv összeütközésbe kerül egy másik, nagyobb súlyú elvvel, akkor felül-
bírálható, tehát nem határozza meg a döntést, mindazonáltal sértetlenül
fennmarad, s más esetekben alkalmazni lehet. Azt a szabályt, amely egy
másikkal való versenyben az alkalmazás során alulmarad, Dworkin szerint
újra kell fogalmazni; az elvek esetében azonban ez távolról sincs így. Ter-
mészetesen vannak olyan esetek, amikor a szabályok és az elvek ugyanolyan
szerepet játszanak; amikor a szabályok egy-egy elvet konkretizálnak, vagyis
mintegy példát adnak az elvekre; vagy amikor valamely törvénykönyvben
elvekkel „erõsítik meg” a szabályokat. Mindez azonban nem változtat azon,
hogy az esetek többségében a szabályok és az elvek különbözõ szerepet töl-
tenek be a döntés kialakításában és igazolásában.

Bár Dworkin ezt kifejezetten nem jelzi, írásaiból az elvek két olyan funk-
ciója is kiolvasható, amely a szabályokhoz képest egy további különbséget
jelent. Egyrészt az elvek jelentik a jogrendszer összetartó erejét, többek kö-
zött azért, mert lehetõséget teremtenek a joghézagok kitöltésére, másrészt
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pedig orvosolják a szabályok által esetleg lehetõvé tett igazságtalanságot. Ezt
azért tehetik, mert érveket fogalmaznak meg a bíró számára, hogy bizonyos
esetekben akár a konkrét szabálytartalom ellenére döntse el az elõtte fekvõ
ügyet.

Dworkin írásaiból az elvek két fõ, határozottan nem megkülönböztetett
fajtája tûnik elõ. Az egyiket döntõ érveket megfogalmazó elveknek nevezhet-
jük. Ilyen például az, hogy „saját jogellenes magatartása révén senki sem te-
het szert haszonra”. Vannak azonban olyan – nem döntõ jellegû érveket
megfogalmazó – elvek is, amelyek nem érvénytelenítik közvetlenül a szabá-
lyokban foglalt elõírásokat, hanem olyan érvelési utakat nyitnak meg, ame-
lyek elvezethetnek azok felülvizsgálatához. Ha például egy jogrendszerben
a szerzõdési szabadság kiterjed minden adásvételre, azért lehetnek olyan
áruk, amelyek esetében más megfontolások is érvényesek, s a bíróságok a
szerzõdési szabadság ellenére is felülvizsgálhatják az ezekre vonatkozó
szerzõdéseket.

A politikák, politikai megfontolások olyan célokat rögzítenek, amelyek va-
lamilyen szempontból elõmozdítják a közösségi élet egy adott gazdasági,
politikai vagy társadalmi célját. Ilyen, esetleg az ítélkezési gyakorlatban is
szerepet kapó politikai megfontolás például az, hogy „a közúti balesetek
számát csökkenteni kell”. Sok esetben a politikákat nehéz elhatárolni az el-
vektõl, mégis lényeges különbséget jelent, hogy az elvek már létezõ jogokat
rögzítenek, a politikák viszont nem. Ezért a politikákra Dworkin szerint
nem szabad ítéleteket alapozni, s azokat csak a törvényhozó veheti számí-
tásba az új jogszabályok megalkotásakor.

A fentiek alapján különbözik a jogi érvelés és a döntés igazolása is. Ha
a döntést szabályokra alapozzák, annak igazolásához elég annak megmuta-
tása, hogy a szabály érvényes jogszabály. Ha elvekre építik, úgy azt kell meg-
mutatni, hogy a döntés védi vagy biztosítja valamely egyén vagy csoport jo-
gait, ha pedig politikára, úgy a döntés igazolásához arra kell rámutatni, hogy
elõmozdítja vagy védi a közösség mint egész valamely kollektív célját
(Dworkin, 1977, 82–83.).

2.13.2. Konvencionalizmus és pragmatizmus

A szabályok, elvek és politikák különbsége, illetve a jog egészében játszott
szerepe alapján Dworkin élesen bírálja mind a pragmatizmust, mind a jogi
pozitivizmust, melyet A jog birodalma címû mûvében konvencionaliz-
musnak nevez. 

A pozitivizmus fõ problémájának egyrészt azt tartja, hogy az elveket – az
általa leírt értelemben – nem tekinti a jog részének, noha a bírók az ilyen
elvek alapján döntik el a nehéz ügyeket. Másrészt a pozitivizmus egyes vál-
tozataiban, például Hart elméletében, elfogadott a bírók mérlegelési sza-
badsága, vagyis diszkréciója, s ez számos problémához vezet. Természete-
sen sok olyan eset van, amikor az ítéletalkotás során „elfogynak a szabá-
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lyok”. Ilyenkor Dworkin szerint a bírók az elvekhez folyamodnak, nem pe-
dig – mérlegelési szabadságukkal élve – maguk alkotnak jogot. Hangsúlyoz-
za, hogy a jogalkotás a törvényhozó feladata, s nem a bíróé.

Ha egy pozitivista gondolkodó a jog alapelemei közé, a szabályok mellé
nem veszi fel az elveket, az nem valami elszigetelt hiba, mondván: „megfe-
ledkeztem valamirõl, s elfogadom, hogy az elvek is a jog részei”. Ez külö-
nösen Hart elméletére igaz, hiszen a jogi elvek – mutat rá Dworkin – nem
állapíthatók meg azokkal a kritériumokkal, amelyeket a jogrendszer érvé-
nyességi fõszabálya, az elismerési szabály fogalmaz meg. Az elismerési sza-
bály csupán a jogalkotó által alkotott jogszabályok érvényességének megál-
lapítására alkalmas. Az elveket azonban nem szabályok módjára, tudatos
jogalkotói döntéssel alkották meg: azok a jogászok körében kialakított és
tovább élõ hagyomány révén válnak a jog részévé. Az elismerési szabály to-
vábbá csak a szabályok helyes eredetét – Dworkin sajátos kifejezésével: pe-
digréjét – képes figyelembe venni, s érzéketlen a szabályok és elvek közötti
különbségek iránt. Ha elfogadjuk az elismerési szabály tanát, úgy az elve-
ket nem tekinthetjük a jogrendszer elemeinek, ha viszont úgy véljük, hogy
az elvek a jog lényeges részei, akkor fel kell adni az elismerési szabály el-
méletét.

A pragmatizmust Dworkin olyan jogi gondolkodásmódnak tartja, amely
szerint a bíróknak a társadalmi célok elõmozdítására – például a gazdasági
hatékonyság növelésére – tekintettel kell ítélkezniük. E gondolkodásmód-
nak az elméletek szintjén két fõ formája van: az egyiket az amerikai realiz-
mus testesítette meg, a másikat pedig a jog gazdasági elmélete, s azon be-
lül is elsõsorban a chicagói iskola. 

A társadalmi célok elõmozdítására tekintettel lévõ ítélkezés azonban va-
lójában jogalkotást jelent. A pragmatizmus helytelenül írja le a bírói jogal-
kalmazási folyamatot, mert nem veszi figyelembe, hogy a bírók a már léte-
zõ, tehát a jogrendszerben elismert jogok fenntartói, nem pedig megalko-
tói. Amikor a bíró ítéletet hoz, nem a jövõbe, hanem a múltba tekint; vagy-
is a korábban született törvényekbõl és precedensekbõl indul ki, s megpró-
bálja ezekre alapozni döntését. A pragmatizmus el akarja téríteni ettõl a bí-
rót (és ezért nem leíró, hanem elõíró elmélet), s ezt azon az alapon teszi,
hogy a társadalmi haszon fontosabb az elismert jogok tiszteleténél és érvé-
nyesítésénél. A pragmatizmus ilyen felfogásban kifejezetten veszélyes el-
mélet: azt sugallja, hogy a bírók politikai megfontolásokra alapozzák ítéletei-
ket, ami Dworkin szerint – az elvekre alapozott döntésekkel szemben –
helytelen. Hiszen ha elfogadjuk, hogy a bírónak bizonyos politikai célok
megvalósításának lehetséges módjaira való tekintettel kell mérlegelnie dön-
tése társadalmi következményeit, akkor könnyen eljuthatunk a törvényes
jogok feladásához is. A pragmatizmus, miközben nincs semmilyen elméle-
te arra vonatkozóan, hogy mi teszi jobbá a közösséget – állítja Dworkin
(Dworkin, 1986, 160.) –, elutasítja, hogy az embereknek olyan sajátos tör-
vényes jogaik lehetnek, amelyeket aduként használhatnak a legjobb jövõre

111

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 111



vonatkozó elképzelésekkel szemben. E szempont, amint erre a szakiroda-
lomban gyakran rámutatnak, nyilvánvalóan a jogok kantiánus és
konzekvencionalista, azon belül pedig haszonelvû felfogásának ellentétén,
s az elõbbi melletti állásfoglaláson alapul. 

Saját elméletét Dworkin a teljességként felfogott jog (law as integrity) el-
méleteként írja le és állítja szembe az elõbbiekkel. Ennek keretében úgy kí-
vánja leírni a jogot, mint ami a szabályoknak és elveknek, a múltbeli és az
ezekhez igazodó jelenbeli döntéseknek, valamint a közösség politikai és er-
kölcsi megfontolásainak sérthetetlen teljessége. „A teljességként felfogott
jog mint elmélet tagadja, hogy a jogi állítások a konvencionalizmus múltba
tekintõ ténymegállapításai vagy a jogi pragmatizmus jövõbe tekintõ eszköz-
jellegû programjai. Azt állítja, hogy a jogi igények értelmezõ ítéletek, és
ezért a múltba, illetve a jövõbe tekintõ alkotóelemeket vegyítenek; s a jelen-
kori joggyakorlatot egy kibontatlan politikai elbeszélésként szemlélve értel-
mezi.” (Dworkin, 1986, 225.)

2.13.3. A jogok mint aduk

A dworkini elmélet erkölcsi ereje abból az általános elvbõl fakad, amely sze-
rint bizonyos egyéni jogokat nem szabad feláldozni a nagyobb közösségi ha-
szon, pontosabban a gazdasági hatékonyság vagy a jóléti állam céljai érde-
kében. Aki ugyanis ezt tenné, az bizonyos célok érdekében megpróbálná át-
csoportosítani a javakat és a terheket valamely közösségen belül. Ez azon-
ban szemben áll a jognak a fennállót védõ és így biztonságot szolgáló jelle-
gével, s akik erre ösztönzik a bírót, mint például a haszonelvû gondolkodók
vagy a pragmatisták, azok nem veszik komolyan a jogokat.

Természetesen nem szükségszerû, hogy valamely általánosan érvényes
elv minden egyes esetben, a körülményektõl függetlenül, feltétlenül érvé-
nyesüljön. Egy közösség életében ugyanis elõadódhatnak olyan helyzetek,
amikor valamilyen közös cél érdekében fel kell áldozni egyes egyéni jogo-
kat, és át kell csoportosítani a javakat, illetve a terheket. Ezzel kapcsolatban
Dworkin két összefüggést hangsúlyoz. Egyrészt azt, hogy ilyenkor a dön-
tést a törvényhozónak, s nem az egyéni jogok védelmezõinek, a bíróknak
kell meghozniuk (Dworkin, 1977, 90–96.). Másrészt pedig azt, hogy e lehe-
tõséggel a törvényhozó sem élhet korlátlanul. Vannak ugyanis olyan jogok,
amelyeket a törvényhozó sem áldozhat fel valamilyen közösségi elõny elõ-
mozdítása érdekében. E jogok úgy mûködnek, mint a kártyajátékokban az
aduk, melyek a kormányzattal szemben is kijátszhatók: védik az egyént a
politikai döntésekkel szemben is.

Miként állapítható meg, hogy melyek azok a jogok, amelyeknek ilyen sú-
lya van? E kérdésre Dworkin egy sajátos fogalmi rendszer kialakításával vá-
laszol, melyben a jogok „körülsáncolásának” mértékét azok intézménye-
sültsége szabja meg. Ennek keretében megkülönbözteti az ún. háttérjogo-
kat és az intézményesült jogokat. Háttérjogok vagy absztrakt jogok azok,
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amelyek „általánosságban igazolásokat nyújtanak a társadalom által hozott
politikai döntések számára”. Az ilyen jog egy általános politikai célt jelöl
meg, amelynek puszta kijelentése még nem mondja meg, hogy adott körül-
mények között azt miként kell kiegyensúlyozni vagy kompromisszumos
módon összeegyeztetni más politikai célokkal. Az intézményesült vagy
konkrét jog ezzel szemben „igazolja valamely sajátos és meghatározott po-
litikai intézmény döntését” (Dworkin, 1977, 93.). Nem felesleges itt rámu-
tatni, hogy Dworkin politikai intézménynek tekinti a bíróságot is. Az intéz-
ményesült jog egyrészt a háttérjogoknál konkretizáltabb megjelölésre, más-
részt a jogi intézményrendszerben való érvényesíthetõségre utal. Ezen az
alapon tehát úgy tûnik – bár Dworkin e tekintetben nem foglal állást egy-
értelmûen –, hogy végül is a bírók azok, akik kimondhatják, hogy valamely
jog felhasználható-e aduként a kormányzattal szemben.

2.13.4. Az „egyetlen helyes válasz” tétele

Dworkin egyik fõ tétele, hogy a jogvitáknak az ún. nehéz ügyekben is csak
egy helyes megoldásuk van, nevezetesen az, amit a jog elõír. E tétel – me-
lyet részben a realisták, részben Hart ellenében fogalmazott meg – több elõ-
feltevésre épül, és számos következménye van.

Elfogadásához, elõször is, fel kell tenni, hogy a jogban nincsenek hézagok,
s az mint valami összefüggõ háló (seamles web) minden felvetõdõ jogvitára
nyújt valamilyen megoldást. Ez az elveket a jog részének tekintõ elmélet-
ben természetesen konzekvensen védhetõ álláspont. Elõfordulhat persze, s
különösen az elvekre alapozott ítéletalkotás során, hogy a különbözõ bírók
egy-egy jogi kérdést illetõen eltérõ álláspontra jutnak; ez azonban Dworkin
szerint inkább korrigálandó hiba, semmint a jog természetével együtt járó
nehézség.

A tétel elfogadásához ezért másodszor azt kell feltételezni, hogy az ítél-
kezési folyamatban el lehet jutni az objektív igazsághoz. Az e lehetõséggel
kapcsolatban fenntartásokat megfogalmazó 20. századi gondolkodók (pél-
dául Karl Popper vagy Thomas Kuhn) nézetei láthatólag nem hatottak
Dworkinra. 

Harmadszor, fel kell tételezni, hogy a jogaikat a bíróság elõtt vitató fe-
leknek „joguk van” a bíró „legjobb ítéletére” (Dworkin, 1977, 104.). Ha el-
ismernénk a bírói diszkréciót, akkor ezzel azt is elfogadnánk, hogy a felek
bizonytalanságban hagyhatók jogaikat illetõen. Így azonban a bíróság nem
teljesítené azt a funkciót, amelyet a klasszikus és részben idealizáló politi-
kai és jogelméletek szánnak neki. 

Továbbá ha a jogvitáknak nem egyetlen helyes megoldása lenne, úgy az
bizonyos ügyekben tulajdonképpen új jog alkotását és visszaható hatályú
alkalmazását jelentené. Ezzel azonban a vesztes felet tulajdonképpen meg-
büntetnék egy olyan szabály megsértése miatt, amely a cselekvés idõpont-
jában még nem is létezett. Hart és Dworkin vitája kapcsán már utaltunk ar-
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ra, hogy ez az érv nem minden vonatkozásban meggyõzõ. Egyébként a jog-
elmélet újkori történetének paradox fejleménye, hogy az eredeti kiinduló-
pontok a visszájukra fordulnak: a bírói diszkréció létét egy pozitivista gon-
dolkodó állítja, a pozitivizmus bírálója pedig tagadja. Ugyanilyen paradoxon
az is, hogy „a jogban nincsenek hézagok” jellegzetesen pozitivista tételét
végül is egy pozitivizmust bíráló gondolkodó fogalmazta meg elméletében. 

Végezetül, a bírói diszkréció elismerése sértené a demokratikus esz-
ményt, hiszen a bírók így olyan kérdésekben hoznának döntéseket, ame-
lyekben ezen eszmény alapján a közösség választott tisztségviselõire, vagyis
a törvényhozókra kell bízni az állásfoglalást.

A bírók mérlegelési szabadsága kapcsán a viták alapja gyakran az, hogy
e szabadságnak milyen a terjedelme. A diszkréciót sokan kötetlen, vagy leg-
alábbis meghatározatlan választásként értelmezik. Ezt elkerülendõ Dworkin
különbséget tesz a diszkréció tágabb és szûkebb értelme között. Az elõbbin
valami olyasmit ért, amit mi értelmezési szabadságnak nevezünk, ideértve
a szabályok és az elvek súlyozását is, az utóbbin pedig azt, hogy nem egy
meghatározott közhatalom által alkotott magatartásminta vezeti a bírói
döntést. Bár az évtizedek óta tartó vitában sok szempontból feladta eredeti
álláspontját, azt sosem ismerte el, hogy a bíróknak az utóbbi értelemben is
döntési szabadságuk lenne.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy minden jogrendszerben vannak
olyan esetek, amelyeket különbözõ bírók másként döntenének el. E problé-
mát Dworkin azzal a kissé naiv, a maga naivitásában azonban megnyerõ el-
képzeléssel oldja fel, hogy egy eszményi bíró feltétlenül eljut a helyes válasz-
hoz. Ez az eszményi bíró, akit mûveiben Herkulesnek nevez, „emberfeletti
képességekkel, tudással, türelemmel és éleslátással rendelkezik” (Dworkin,
1977, 105.), és a közösség reflektív tagjaként mindig hajlandó megvitatni,
hogy az adott esetben mit kíván a méltányosság, az egyenlõség és az igaz-
ságosság. Bár saját álláspontja alapján dönt, ezt az álláspontot a közösségi
erkölcs hatja át. Egy ilyen különleges képességekkel rendelkezõ, már-már
platonikus eszményeket idézõ bíróra részben a precedensrendszer, részben
az elveket is magukba építõ jogfogalom miatt van szüksége. Az angol-ame-
rikai jogban ugyanis a bírót „gravitációs erõként vonzó” precedensek csak-
is ilyen különleges képességekkel értelmezhetõk egységesen. De nem csu-
pán errõl van szó. Az elvek súlyozásához, közösségi erkölcsbe ágyazott ér-
telmezéséhez és a bennük megfogalmazott „érvek” megállapításához a bí-
rónak a szabályok és elvek kiterjedt ismerete mellett egy olyan átfogó jog-
elmélettel is bírnia kell, amely döntését konzisztenssé teszi a jogrendszer
egészével. 

2.13.5. A jogok tézise. A jogelmélet szerepe az ítélkezésben

A szabályok és az egyéb általános minták közötti különbségtételnek a fen-
tieken túl egy további fontos következménye van. Ha azt állítjuk, hogy a
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törvénykönyvekben nem szereplõ elvek is részei a jognak, akkor nem lehet
fenntartani a jog és az erkölcs, valamint a létezõ jog és a kívánatos jog kü-
lönbségének a pozitivisták szemében oly fontos tételét. Hiszen az ún. ne-
héz ügyekben a bírók olyan elveket alkalmaznak, amelyeknek az adott jog-
rendszerhez való tartozása (érvényessége) nem állapítható meg a rendszer
érvényességi fõszabályának segítségével. 

Dworkin szerint ezeket az elveket a bíró a jogot is magában foglaló kö-
zösségi erkölcsbõl meríti. A közösségi erkölcsben azonban számos elv létezik.
Miként dönti el a bíró, hogy milyen elvet emeljen ki belõle? Nyilvánvalóan
nem a többségi véleményt keresõ közvélemény-kutatással vagy a „józanul
gondolkodó átlagember” erkölcseire való hivatkozással, és e tekintetben
nem segítenek azok a bírói erények sem, amiket Hart oly fontosnak tekin-
tett. A közösség valódi erkölcsébõl a bírónak egy sajátos technikai eljárás-
sal kell kiemelnie az alkalmazandó elveket. Ennek itt három elemére uta-
lunk. Az ezeket összegzõ és kiegészítõ tételeket a szakirodalomban gyakran
a jogok tézisének tekintik. A jogok tézise Dworkin jogokkal kapcsolatos – la-
zán egymáshoz kapcsolódó és szabatosan nem meghatározott – tételeit ösz-
szegzi. E tézis szerint a bírói érvelés hátterét a jogokkal kapcsolatos felté-
telezések jelentik. 

A bírónak elõször is azt kell megkérdeznie, hogy az adott ügy mely meg-
oldása illeszkedik legjobban azokhoz az absztrakt jogokhoz, amelyek mellett
az adott közösség már elkötelezte magát a jog egészében (alkotmányában
és más alapvetõ törvényeiben), illetve annak intézményesült gyakorlatában.
Az ilyen vizsgálat eredményeként egy amerikai bíró például azt találná,
hogy az a közösség a szabadságjogok, az egyenlõség, illetve az egyének
egyenlõ méltósága és tisztelete mellett kötelezte el magát, a vitás ügyben
tehát az ehhez legjobban illeszkedõ elveket kell választani. Más jogi kultú-
ra bírája természetesen ezek mellett vagy helyett más absztrakt jogokat is
találhat, például bizonyos szociális jogokat, és azokhoz kell hozzáillesztenie
ítéletét. Másodszor, a kérdést annak megválaszolásával kell eldöntenie,
hogy a feleknek milyen jogaik vannak. Nem azt kell vizsgálnia, hogy mi len-
ne a legkedvezõbb a társadalom mint egész számára, mi áll a felek érdeké-
ben és így tovább, hanem a már létezõ és elismert jogaikat kell szem elõtt
tartania. Harmadszor, a bírónak olyan átfogó jogelmélettel és politikai el-
mélettel kell rendelkeznie, amely összességében helyesen írja le és igazolja sa-
ját közösségének jogi és politikai intézményeit.

Ezek az elemek, illetve mûveletek természetesen összefüggnek. A bíró-
nak végsõ soron mindig azt kell eldöntenie, hogy az elõtte álló feleknek
van-e egy konkrét joga, s ha mindkettõnek van ilyen, melyik az erõsebb. Azt
azonban, hogy az embereknek milyen jogaik vannak, a nehéz ügyekben
csakis egy olyan általános politikai és jogelmélet fényében lehet meghatá-
rozni, amely a törvényekben megfogalmazott intézményesült jogok mellett
elismeri az erkölcsi-politikai háttérjogokat is. Ezek mibenlétének megítélé-
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sekor azt kell vizsgálnia, hogy a törvényhozó adott-e ilyen jogokat, s azok
érvényesülnek-e az adott közösség intézményesült gyakorlatában.

A kérdést bonyolítja, hogy annak vizsgálatakor, vajon a törvényhozó
adott-e ilyen jogokat, a bírónak ismernie kell a törvényhozót vezetõ politi-
kákat, vagyis azokat a megfontolásokat, melyek lehetséges célokra vonatko-
zó mérlegeléseket és igazolásokat tartalmaznak. Maga a bíró azonban nem
értékelheti a politikák helyességét. Az elmélet bírálói szerint ugyanakkor a
nehéz ügyekben a bírók gyakran mérlegelik az ilyen megfontolásokat, s
ezért Dworkin elmélete sem leíró, hanem elõíró jellegû: arra szeretné ösztö-
nözni a bírókat, hogy térjenek el a kialakult gyakorlattól. E bírálatokra
Dworkin azzal válaszolt, hogy az elvekre hivatkozó jogászi érvelés gyakran
politikákra hivatkozó érvelésnek tûnik, noha nem feltétlenül az, hiszen
amikor a bíró valamilyen általános közösségi célra hivatkozik, az úgy is ér-
telmezhetõ, hogy a közösség minden egyes tagjának jogaira vonatkozóan
tesz kijelentést (Dworkin, 1977, 100.). Amikor Dworkin arra ösztönöz,
hogy a nehéz ügyekben zajló jogászi érvelést inkább jogokkal, s ne politikai
célokkal kapcsolatos érvelésként fogjuk fel, akkor ez – amint arra a szakiro-
dalomban rámutatnak – valószínûleg politikai filozófiai felfogásával függ
össze. Ha ugyanis elfogadjuk szempontjait, könnyebb igazolni a nem de-
mokratikusan választott bírók döntéseit, mi pedig továbbra is fenntarthat-
juk, hogy egy demokráciában az a helyes, ha a célokkal is összefüggõ vitá-
kat nem a bírók, hanem a közösség választott képviselõi döntik el.

Lehetséges azonban, hogy amikor a bíró megvizsgálja az alkotmány, a
törvények és a precedensek adott üggyel kapcsolatba hozható rendelkezése-
it, akkor azok többféle elvvé is összesûríthetõk. Ilyenkor az eszményi bíró-
nak azt kell kérdeznie, hogy a jog mely elmélete nyújt leginkább magyarázatot
a közösség által elfogadott intézményekre, és melyik politikai elmélet igazol-
ja azokat leginkább. Ahol a felek háttérjogai nem határozhatók meg a szabá-
lyok alapján, ott meg kell vizsgálni azt a szerepet, amelyet a jog az adott kö-
zösségben betölt, figyelembe kell venni az arról alkotott szakmai véleménye-
ket, hogy a szóban forgó ügyben milyennek kellene lennie a jognak, és tekin-
tettel kell lenni azokra az erkölcsi meggyõzõdésekre, amelyeket a közösség tag-
jai kialakítottak. Mindezek alapján a bíró eljuthat ahhoz az elmélethez,
amely a legjobban illeszkedik a jog egyéb területeihez, illetve egészéhez. 

2.13.6. Az értelmezés szerepe

A teljességként felfogott jog elméletében a „teljesség” arra utal, hogy a jog-
nak koherensnek kell lennie. Bár a koherencia sok szempontból a szabályok
tartalmának a kérdése, elsõsorban mégis az elvek koherenciája képes azt
megteremteni. A koherencia azért fontos, mert annak révén érhetõ el, hogy
a jogban megtestesülõ erkölcs szilárd alapokon nyugodjon, s hogy a hason-
ló eseteket mindig hasonlóan bírálják el, akár léteznek azokra vonatkozó
szabályok, akár nem. 
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A jogrendszer koherenciáját Dworkin szerint nem a jogszabályok érvé-
nyességi egysége teremti meg – amit például Kelsennél az alapnorma,
Hartnál pedig az elismerési szabály biztosít –, hanem az értelmezés. Az ér-
telmezés másfelõl olyan eszköz, amellyel feloldhatók a jogi gondolkodás
nagy ellentétei: nevezetesen a pozitivizmus és a realizmus, a jogalkotás és
a jogtalálás, vagy az érvényes jog és a helyes jog, a Sein és a Sollen közötti
feszültségek.

Dworkin elméletében a jogi állítások – vagyis az arra vonatkozó kijelen-
tések, hogy egy adott esetben mit ír elõ, tilt vagy enged meg a jog – nem
csupán leíró, s nem is pusztán elõíró jellegûek, ahogyan azt egyfelõl a pozi-
tivisták, másfelõl a realisták állítják. A jogi állítások egyszerre deskriptívek
és preskriptívek, mert az értelmezéstõl függetlenül nem ismerhetõk meg,
az értelmezés pedig értékeléssel jár. Az értelmezés során az értelmezendõ
dolognak – legyen az valamely társadalmi gyakorlat, intézmény, jogi állítás
vagy mûalkotás – valamilyen értelmet tulajdonítunk, s ezt csakis az annak
céljáról alkotott elképzelésünk függvényében tehetjük. Mivel a kérdéses do-
lognak többféle „olvasata” lehetséges, az értelmezés során azt keressük,
hogy ezek közül melyik a legjobb. Amikor azonban így járunk el, akkor bi-
zonyos értelemben meg is változtatjuk az adott dolgot. 

Az értelmezés konstruktív tevékenység, melynek különbözõ szakaszai
vannak. Azzal kezdõdik, hogy megpróbáljuk meghatározni, pontosabban
azonosítani az értelmezni kívánt dolgot. Dworkin ezt elõértelmezésnek neve-
zi. Minthogy a dolgok nem felcímkézve lépnek elénk, már ez az azonosítás
is értelmezést kíván. Ha például azt a társadalmi gyakorlatot kívánjuk értel-
mezni, hogy „a joghallgatók ünneplõ ruhában jelennek meg a vizsgán”, ak-
kor ehhez elõször el kell dönteni, hogy mi számít vizsgának (például az-e a
beszámoló, az írásbeli, a kollokvium, a szigorlat), és mi az ünneplõ ruha
(kisestélyi, nagyestélyi, öltöny nyakkendõvel vagy anélkül és így tovább).
A jog esetében hasonló nehézségekkel kell szembenézni: például jog-e a ná-
ci hatalom által alkotott szabályok rendszere? Ezek után – s ez a tulajdon-
képpeni értelmezés – megmagyarázzuk az adott dolgot: ez szabályok és tár-
sadalmi gyakorlatok esetén lényegében az azzal kapcsolatos indokaink meg-
fogalmazását jelenti, hogy mi az értelme követésüknek. Ilyenkor valamilyen
értelmet rendelünk a dologhoz, mely hozzárendelés során az értelmezendõ
dolgot az értelmezõ a saját értelemhorizontjának perspektívájába állítja.
Hisz csak akkor tudunk realisztikus magyarázatokat kialakítani, ha határo-
zott felfogásunk van az értelmezendõ dolog – a jog, a kérdéses társadalmi
gyakorlat, intézmény vagy a mûvészet – céljáról. Az értelmezés tehát egy
normatív elméletet elõfeltételez a kérdéses dologgal kapcsolatban. Vala-
mely jogi állítás értelmezéséhez így tudnunk kell, hogy mi a jog és annak a
célja. Ebben a szakaszban az elõértelmezéshez képest természetesen meg-
változhat a véleményünk. Lehetséges például, hogy a náci jog az elõértel-
mezési szakaszban jognak minõsül, az értelmezés során azonban kiderül
róla, hogy egészen másfajta jog, mint a többi. Végül a gyakorlatot igazítjuk
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hozzá ahhoz az értelemhez, amit korábban a dologhoz rendeltünk. Ezt
Dworkin kissé megtévesztõen utóértelmezésnek nevezi.

Az értelmezés fontosságát jól érzékeltetheti Dworkin sakk-hasonlata.
A sakk szabályai sok vonatkozásban hasonlítanak egy törvény rendelkezé-
seihez. A versenyek során mind a bíró, mind a játékosok részletes iránymu-
tatást találnak e szabályokban, legyen szó akár a lépések módjáról, akár a
sakkozók viselkedésérõl. E szabályok tiltják, hogy az egyik játékos megza-
varja a másikat, például hangoskodással, illetlen megjegyzésekkel vagy más
hasonló módon. Mit tegyen azonban a bíró, ha az egyik játékos kitartóan
mosolyog a másikra, ami láthatóan zavarja õt? A sakk egyetlen szabálya
sem tiltja az ellenfélre való mosolygást. Ahhoz, hogy a versenybíró eldönt-
se, félbe kell-e szakítania a játékot, a sakk szabályaiban nem talál konkrét
útmutatást. Döntéséhez a sakk általános jellegérõl kell átfogó elmélettel ren-
delkeznie, és abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy miféle játék a
sakk. Ha kizárólag szellemi játéknak tartja, valószínûleg beavatkozik; ha
azonban a szellemi és lelki képességek – például a figyelem-összpontosítás
és a lelkierõ – sportjának tekinti, akkor várhatóan nem teszi. 

A hagyományos elméletek szerint az értelmezés során egyrészt az értel-
mezendõ dolog megalkotójának szándékát – általában, de persze nem min-
dig –, a törvényhozó akaratát kell keresnünk, másfelõl pedig értékmentesen
kell eljárnunk. Ez Dworkin szerint nem lehetséges és nem is kívánatos.
A törvényhozói akarat megállapításának lehetetlenségével kapcsolatban szá-
mos érv felhozható, melyeket Dworkin részben más szerzõktõl vesz át, rész-
ben õ fogalmaz meg. Így ha a törvényhozó testületi szerv, akkor hogyan ösz-
szesítsük az egyének szándékait? Csak az igennel szavazók szándékát ve-
gyük figyelembe? Ha ily módon súlyozunk, vajon nem kell-e még az igennel
szavazókénál is nagyobb figyelmet szentelnünk a törvényjavaslat elõterjesz-
tõjének és a vitában mellette felszólalóknak? S mit tekintsünk a jogalkotó
akaratának akkor, ha valamire vonatkozóan nem alkotott szabályt? Megkér-
dezhetjük-e ilyenkor, hogy mit rendelt volna el a jogalkotó, ha szabályozni
kívánta volna az adott kérdést? Az e kérdésekre adható kézenfekvõ válaszok
arra utalnak, hogy a jogalkotói szándék vagy akarat tartalma nem valamilyen
objektív tény, hanem olyan indokok összessége, melyeket az értelmezõ hatá-
roz meg, illetve rekonstruál a jogról alkotott elmélete fényében. 

Az értelmezésnek természetesen vannak mércéi, az értelmezõ nem ren-
delhet akármilyen értelmet a joghoz, s az ezeknek eleget tévõ bíró nem
dönt önkényesen. Az egyik ilyen mérce szerint az értelmezett szabályhoz
vagy elvhez rendelt értelemnek, illetve értéknek illeszkednie kell a jog egé-
széhez; a másik szerint pedig a cél függvényében a lehetõ legjobb színben
kell feltüntetnie azt. A már létezõ és a jogászok közösségében tovább élõ
hagyományok ugyanis behatárolják a bírói diszkréció, a szabad mérlegelés
terét. Amikor a jog nem világos, vagy amikor egy adott ügyben a bíró nem
talál alkalmazható szabályt – ti. mert „elfogytak a szabályok” –, az olyan,
mint amikor egy kriminek kitépték az utolsó lapjait. Hart szerint a bíró
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ilyenkor hozzáad valamit e képzeletbeli könyvhöz, s mintegy szabadon mér-
legelve befejezheti a történetet. Dworkin ezzel szemben arra mutat rá, hogy
nem hozzáad, hanem az abban már benne rejlõ megoldást keresi meg. A jog
nyelvén fogalmazva: azokat az elveket hosszabbítja meg, amelyek elvont
módon már korábban is benne voltak a jogban. Bár e különbség látszólag
árnyalatnyi, a gyakorlatban – és így a bíró elõtt álló felek szemszögébõl –
egyáltalán nem jelentéktelen.

2.14. A hermeneutikai jogelmélet

A 20. század második felében a megértõ szellemtudománynak kitûnõ vizs-
gálati terep a jog, mert a jogalkalmazói munka megkerülhetetlen mozzana-
ta a törvényszöveg pontos értelmének feltárása. Az értelmezõ megértés egy
gondolati-megismerõ folyamat, melyben az életbeli tényállások rekonstruálása már a
jog jogszempontú közegében, nyelvezetén keresztül történik: a jogalkalmazás az eset
jogesetté transzformálását végzi el. Ehhez a jogszabályok tartalmát is ki kell
hántani a nyelvi kifejezés burkából, mint ahogy a jogalkotás számára is
alapvetõen fontos a jogi tartalom, a törvényhozói akarat nyelvileg kielégítõ
megfogalmazása.

A jogi hermeneutika tehát nemcsak a Hans Georg Gadamer nevével jel-
zett filozófiai irányzat jóvoltából jött létre, hanem a jogi munka során felve-
tõdõ valóságos megértési és értelmezési problémák eredményeként is.
A hermeneutikai filozófia a jog felé, a jogtudomány a filozófia felé fordult,
hogy néhány hagyományos problémára újszerû megoldást nyújtsanak.

A jog totalitására nézve a hermeneutika szerepe elsõsorban három ösz-
szefüggésre terjedhet ki: a társadalmi viszonyok és jogi visszatükrözõdésük
közötti nem megfelelés (inkongruencia, össze nem illés, meg nem felelés)
vizsgálatára; a jogi gondolattartalom és nyelvi kifejezési formája közötti
megfelelés problémájára; valamint a jogszabály, illetõleg a törvény és az
eset közötti távolság, feszültség feloldására.

Az elsõ és a harmadik közös problémája, hogy õket egyaránt átfogja a
múlt és a jelen feszültsége, amelyet a hermeneutikánál nem a romantika
múltba forduló, hagyománytisztelõ szemlélete jellemez, mint például
Savigny jogértelmezés-elméletét, hanem a jelen megértéséé. A jelen szituá-
ciójára kell vonatkoztatni a szöveget, ekként lehet megérteni általános tar-
talmát. Ahogy egy alkalommal ezt Hauser Arnold esztéta és mûvészetszo-
ciológus oly kifejezõen megfogalmazta: „A múlt önmagában értelem és alak
nélküli; jelentése és körvonala csak valamely sajátos jelent illetõen lesz. Ez
az oka, hogy minden jelennek más-más múltja van.” De ami szép, egy mér-
téken túlhajtva nagyon is problematikussá vagy egyenesen rúttá válhat, s
így már biztos, hogy nem igaz. Világos törekvése a szellemtudományos
megértésnek, hogy értékelõ kultúrtudomány legyen, amelyben a megisme-
résnek nincs esélye objektivitásra, mert a megértõ szubjektum mindenkori
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aktuális szituációja jegyében fordul a megértendõhöz: sõt benne van a
tárgyban, következésképpen nem tud távolságot tartani attól.

A jog egészének szintjérõl a hermeneutikai kör bemutatása érdekében száll-
junk alá a jogalkalmazás, a jogi norma és a jogeset viszonyának szintjére.

A hermeneutika felfogásában a „megértõ nem áll kívül a hermeneutikus
szituáción, hanem abba mint együtt-alakító tényezõ be van vonva”
(A. Kaufmann). Elõzetes tudásával, ismereteivel nyúl az aktuális kérdés-
hez, a problematikus jogesethez, s a jogszabályi szöveg felfedésével, tartal-
mának kibontásával a szövegnek új értelmet ad. Mind a szöveg, mind pedig
a megértõ változik a megértés végtelen folyamatában: létrejön a hermeneu-
tikai kör, amelyben a nyelvi megjelölésnek és a megjelöltnek, a nyelvnek és
a nyelv által kifejezett dolognak eredeti egymásrautaltsága áll fenn.

A jogi megértés folyamatában a jelek (nyelvi kifejezések) és a jelentés
megtalálása, értelmezése alkotó folyamat, nem pedig mechanikus aktusok,
gépies minõsítések és következtetések sorozata. Mind a tényállások jogi
minõsítése, mind a jogalkalmazói döntések individualizációja, a tipikus-ál-
talános normaszövegek egyedi, konkrét esetekre történõ alkalmazása indo-
kolttá teszi e folyamatok sok szempontú tudományos analízisét. A hagyo-
mányos jogtudomány és persze a jogalkalmazás irodalma igen gazdag sza-
bályértelmezésekben. A kérdés tehát elsõsorban az, hogy a hermeneutika
mit tesz hozzá speciálisan jogtudományi tudásunkhoz. Hiszen a legrégebbi
egzegetikus, szövegértelmezõ jogtudomány vagy a glosszátorok és a kom-
mentátorok sem tettek mást, mint a jog szövegének pontosítását, kategóri-
áinak szûkítõ vagy kiterjesztõ értelmezését, új eseteknek való megfelelteté-
sét vagy éppen dogmatikailag bõvítették a régi szövegmezõt, a tovatûnõ élet
új és új követelményei szerint. 

Kaufmann álláspontja szerint a jogi norma és a tényállás olyannyira egy-
másra utalt, hogy jogtalálásról kell beszélni, mert a normát a tényállásban és
a tényállást a normában lehet csak felismerni. A bíró ugyanis része a jogta-
lálási folyamatnak, szóra bírja a törvényt, feltárja annak esetre vonatkozta-
tott értelmét, innovatív erõvel hat, és így a jogi normát absztrakt merevsé-
gébõl „történeti egzisztenciájára” ébreszti (Peschka, 1992, 87–88.). Az
eset- és nem a normacentrikus gondolkodás a kiindulópont, az határozza
meg a jogalkalmazás menetét. A felfogás újszerûsége abban áll, hogy a ha-
gyományos jogalkalmazói elméletekkel szemben helyesen mutat rá: sem az
élettényállás feltárása, sem a jogi norma megértése nem történhet egymástól függet-
lenül, kölcsönhatásos értelmezésük folyamata nélkül. Amikor azonban megszün-
tetik az ontológiai különbséget a jogi norma (jogrendszer) és a között, amit
a jog szabályoz (társadalmi magatartásokat és viszonyokat), akkor szubjek-
tivizálják a hermeneutikus megértõ elemzés érvényességét: a jogi norma a
nyelv közegébe objektivált, alá van vetve a nyelv struktúrájának, a gramma-
tika szabályainak, vagyis a jogszabályi tartalom nyelvi megformáltságának.
A jogalkalmazói szubjektum ezzel a jogi objektivációval találkozik, s nem a jogal-
kotói tudattartalom közvetlen interpretációját végzi el. A jogszabály szerkezetébõl,
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dogmatikai felépítésébõl, belsõ logikájából, nyelvi megformálásából eredõ határokon
belül mozog értelmezése, jogtalálása. A jogi norma relatív meghatározatlanságából
– a tipikusság és nem az egyediség szintjén szabályoz – szükségképpen következõ
mérlegelési alternatíváknak hol kisebb, hol nagyobb a játéktere, azonban nem feszít-
hetik szét a jogi norma objektív adottságait, tartalmi és dogmatikai mezõjét.

Ezért egyet tudunk érteni azokkal az álláspontokkal, melyek a hermeneu-
tikai kört nem saját kezdetét végtelenül ismétlõ, körkörös folyamatnak, ha-
nem spirálisan elõremozgó, célravezetõ következtetési eljárásnak ábrázolják, s így a
hermeneutika – például Fikentschernél – a helyes döntés elõkészítése. Nem meg-
gyõzõ viszont más szerzõk (Esser, 1970) vélekedése, mely szerint a jogalkal-
mazói döntés a döntéshozó elõismeretei alapján, annak függvényében, a jo-
gi normától szabadon jön létre, s a norma csak utólagos racionalizálójául,
igazolójául szolgál az eset eldöntésének. Ekkor ugyanis, miként azt Peschka
Vilmos meggyõzõen bizonyítja, a hermeneutikus kör aporetikus (bizonyta-
lanságokkal terhelt) végtelen folyamat (Peschka, 1992, 81–170.).

2.15. Konstruktivista törekvések a jogelméletben 

Nem könnyû feladat viszonylag kis terjedelemben és szûk tudományos ap-
parátussal megvilágítani a jogi konstruktivizmus jelentõségét. A konstruk-
tivizmus nemigen kapcsolódik sem a hagyományos jogelméletekhez, sem
pedig a jogfilozófiához. Azt mondhatnánk, inkább bizonyos mai társada-
lomelméletek bizonyos belátásainak a jogra való alkalmazása. Elméleti ke-
retei, fogalmai és bizonyítási eljárásai az utolsó három évtized tudományá-
ban keletkeztek, elsõsorban a biológiából, a funkcionalista rendszerelmélet-
bõl, a fenomenológiából és a kommunikációelméletbõl. De a hermeneuti-
kai megértés önmegfigyelõ értelemadását, a jogi gondolattartalom és nyel-
vi kifejezése közötti alkotó viszony elõzõ fejezetben tárgyalt mondanivaló-
ját is hasznosítja. A konstruktivizmus igen absztrakt, a valóságos jogi konk-
rétumoktól és a jogelmélet-alkotástól messze esõ mesterséges gondolati vi-
lágok felépítésével jött létre, ámde mégis eredményeket produkált. Elsõsor-
ban abban, hogy radikális nézõpontváltásával nem azt kérdezi, milyen a jog,
hogyan írható le, hanem azt, hogyan jön létre.

Az e nézõpontból következõ törekvések egységesek abban, hogy az
objektivisztikus felfogásokkal szemben lépnek fel: a szociális rendszereket,
s ezen belül a jogot is, a rendszer saját konstrukciójának tekintik, olyan
önreferenciális, autopoietikus képzõdményeknek, melyek saját maguk
képesek önmagukat elemeikbõl felépíteni és határaikat meghúzni. A jog te-
hát képes saját jogi valóságának konstruálására. „Az az értelem rendelkezik
jogi normativitással, amelyik valamely elemet a jogrendszerhez tartozóként
határoz meg. Ez nemcsak a törvényekre és a szerzõdésekre érvényes,
hanem azokra a döntésekre, igényekre és elvárásokra is, melyek azáltal ren-
delõdnek a jogrendszerhez, hogy visszautalnak a jogi normatív értelemre.
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(És bármely kommunikáció visszautalhat. – Sz. P.) A jog autopoiézisze nem
más, mint ezen lehetõség reprodukciója és folyamatos átfordítása az aktu-
ális átélésbe és cselekvésbe... A jogi követelmény a rendszer egységét és
zártságát szimbolizálja. Jogon kívül nem létezik jog, tehát a rendszernek
társadalmi környezetéhez való viszonyában nincs sem jogi input, sem jogi
output. Más szavakkal: a jog társadalmi funkcióját kizárólag a jogrendszer-
ben észleljük, és sehol másutt.” (N. Luhmann, 1994, 51.) 

Rá kell mutatnunk arra, hogy egy ilyen felfogásban elesik a külsõ és a bel-
sõ jogforrásfogalom megkülönböztetése is, ami szaktudományosan ellent-
mond ezen általánosításnak. De ne szálljunk le az alkotmányjogi ellenvetés
szintjére, maradjunk a jogelméleti általánosításnál. Az önreferenciálisan
zárt jogrendszer saját maga húzza meg határait azokkal a mûveletekkel,
melyeket elvégez. Amit a jog nem von be saját értékelési körébe, az kívül
marad a jogrendszeren. Ezt a problémát hagyományosan a jogi relevancia és
a jogi okság összefüggéseinél tárgyalja (miként e munka is). Itt azonban
nem igazán az az állítás érdekes, hogy a jog érzékeli, szelektálja és a saját
kódjai szerint feldolgozza környezetének információit, hanem az, hogy ha
ezt a környezetet információvá írják át, mint a konstruktivisták teszik, ak-
kor a jogrendszer és a környezete interferenciájában a környezet már sem-
mit sem szelektál a jog számára. Ezzel az átírással tárgyi alakzatát, súlyát,
matériáját stb. vesztett dologgá, azaz információvá válik a természeti és tár-
sadalmi környezet közege, egy olyan potenciális univerzummá, melyet a jog
belsõ mûveletei a jogos/jogtalan bináris kód felõl szelektálnak. A környeze-
ti univerzum – legyen az természeti tárgy, föld, tenger vagy akár a gazdaság
rendszere – semmiféle tulajdonsággal, önmeghatározási képességgel nem
rendelkezik, ami a jogrendszer számára jelentõséggel és jelentéssel bírna,
csak felkínálja magát arra, hogy a jog mûveleteket végezzen benne, s így
normatív értelemadásával tulajdonságok nélküli potenciálokat aktualizál-
jon. Az önreferenciális rendszerek logikájának engedelmeskedve mindent a
jog szelektál, és számára semmi sem szelektálódik a megformálandó tárgy
tulajdonságaiból.

Ez az alapkérdés, és mi itt még csak vázlatosan sem követhetjük azt a
szerteágazó és bonyolult irodalmat, melyet egyes szerzõk pályafutásuk so-
rán – nemegyszer önellentmondásos módon – létrehoztak. Továbbá nem
követhetjük az irányzaton belüli számottevõ vitákat és a problémákra adott
különbözõ megoldásokat – teszem azt Luhmann fentebbi pozíciója vagy
Teubner azon felfogása között, ahol utóbbi a mûveleti zártságot informáci-
ós nyitottsággal párosítja a rendszer és környezete viszonyában, vagy amely
a bináris kód egyértelmûségérõl, keménységérõl szól –, mert figyelmünket
a központi jelentõségû végeredményre, és nem az elõfeltevések kritikájára
kívánjuk összpontosítani. Ha elfogadjuk a rendszer- és kommunikációel-
méleti átírásokat, felvesszük azokat a koordinátákat, melyekkel a konstruk-
tivizmus él, akkor e koordináta-rendszer keretei közötti értelmes és értékes
tudományos vitákról van szó. Ámde problematikus, hogy az általunk ideig-
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lenesen elfogadott koordináta-rendszer elméleti konzekvenciái megfelel-
nek-e a jog empirikus és történeti vertifikációjának.

Magyarországon több munkájában elsõsorban Pokol Béla recipiálta ezen
törekvéseket – nem minden kritika nélkül (Pokol, 1991, 65–81.), de e ko-
ordináták elõfeltevéseinek elfogadása mellett. Az elõfeltevések rendszeres
kritikájának feladatát e helyütt mi sem vállalhatjuk fel, viszont az elmélet
központi jelentõségû konzekvenciája – az ti., hogy a jogot valóságkonstruá-
ló, autopoetikus rendszernek tekinti – bennünket is alapvetõen foglalkoz-
tat. Érvényes-e ez a leírás a jogi objektiváció mûködésére és a jogfejlõdésre
nézve? 

Azt gondoljuk, hogy részeredményei és találó megoldásai ellenére nem
problémátlanul. A jog önreferenciális, de nem önteremtõ rendszer. Ezt a
két dolgot pedig el lehet és el kell választani egymástól. Ha nem lennének
az alapjául szolgáló társadalmi konfliktusok, úgy jog sem volna. A jog az
önszabályozás képességével bíró objektiváció, amelyben a meghatározott
függõség és a környezettõl való függetlenedés együtt van jelen. Az autonóm
közeg megteremtõdése saját kategóriáival, nyelvével, tárgyiassági formáival
– normaszerkezet, tulajdon, szerzõdés, felelõsség jogintézményei, jogalko-
tás és a jogalkalmazás – nemcsak konstrukció, hanem olyan konstrukció,
amelynek mikrofolyamataira az átfogóbb (szociális és/vagy gazdasági)
rendszerek meghatározottságai rányomják bélyegeiket. Ezért a jog nemcsak
információt és energiát kap társadalmi alapjától, a társadalmi lét konfliktu-
sos szerkezetétõl, hanem matériát is, amit megformál. 

A társadalom saját alapjain fejlõdõ rendszer, amely tevékenységével fej-
lettségének bizonyos fokán emancipálta magát saját, szervetlen természeti
testétõl. A jog azonban nem képes effajta emancipációra. Nem egészen
esetleges, hogy mi utal vissza a jog saját normatív értelmére, mert itt azok-
ról a konfliktusokról, szabályozási szükségletekrõl, illetõleg a szabályozá-
sok szabályozásának a szükségletérõl van szó, amelyeket az adott társada-
lom változásai hoznak magukkal. Ezek pedig a jogon kívüli társadalmi fo-
lyamatok produktumai, amelyek átformálva kerülnek be a jogi tárgymegha-
tározások rendszerébe. A jog átformálja, de nem konstituálja õket. A tenge-
ri jog elõfeltétele a hajózás és a kereskedelem – nem a jog konstruálja sem
a primer szabályozási tárgyat, sem a szabályozás szükségletét. Vétkességtõl
független felelõsségi rendszerek kialakulásához szükség volt a robbanómo-
torok feltalálására és széles körû alkalmazására, s az általuk okozott káro-
kat veszélyes üzemû felelõsségként bele lehetett illeszteni a szabályozás
meglévõ rendjébe. A meghatározott tárgyat a környezeti valóság konstruál-
ja – ez az összefüggés tûnik el az információ semlegesítõ terminológiájával
–, a jog pedig beemeli saját összefüggéseinek homogén rendjébe, s ebben a
reprodukcióban nagyfokú autonómiája van – a szabályozási formák rugal-
mas adaptálhatósága következtében. Terjedelmileg nézve pedig: a jog és a
nem jog között szakadatlanul változó határokat ezért nem a jog, hanem a
szabályozás (vagy éppen ellentettje, a dereguláció) szükséglete jelöli ki, ami
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a mindenkori összfolyamat artikulációjától, s nem a jog önépítõ erejétõl
függ. A jog valóban új világot teremt a jogi objektivációval, de nem a sem-
mibõl, hanem az összfolyamat kitermelte matériákból, szabályozási szük-
ségletekbõl.

De még a jog olyan sajátlagos kategóriája sem alapozható meg önmagá-
ban, a jogrendszeren belül, mint az érvényesség, miként ezt Luhmann állít-
ja. Szerinte ugyanis a jog „kizárólag azért érvényes, mert úgy döntöttek,
hogy érvényes” (Luhmann, 1994, 54.). Attól, hogy az érvényesség a döntés
(érvényessé nyilvánítás) aktusával, tehát a jog saját mûveletével válik érvé-
nyessé, még nem alapozódhat kizárólag önmagára. Feltételezi a döntés au-
toritását, a jogalkotó hatalom autoritása pedig elõfeltételezi a legitimációt.
A legitimáció nem jogon belüli, hanem társadalmi összefüggés, amit a ter-
mészetjog közvetít jogelvek, elvek és procedúrák formájában a pozitív jog
felé. A társadalom önmagára alapozódó egész és a saját alapjain változó
(fejlõdõ) mozgásforma, de jogrendszere nem az.

A szokásjogi jogképzõdés is azt mutatja, hogy az életszituációkban ke-
letkezett szokásszerûségek, ismétlõdések a normativitás ontikus alapjai,
melyeket ha az emberek mértékként követni készek, és/vagy a jogalkotó el-
ismerésével normatív érvényességre tesznek szert, akkor joggá válnak.
Azonban itt sem csak információadásról és a jogrendszer kognitív nyitott-
ságáról van szó, hanem a társadalmi létben már spontánul-tudattalanul ki-
dolgozódott mérték kerül át a szokások világából a jog világába, hogy ott
ugyancsak mértékként funkcionáljon.

Két fontos konstruktivista tézist kritikailag vizsgáltunk, és két ellenté-
zist állítottunk fel velük szemben. További tudományos perspektívákat ígé-
rõ nyitott kérdésekrõl lévén szó, egyik sem könnyen eldönthetõ, mégis kö-
zelebb visznek a modern jogrendszer megértéséhez.

Elõször: a jog saját mûveleteivel jelöli ki határait, s környezetétõl vagy
semmilyen mértékben nem függ, mert zárt rendszer, vagy csak információt,
energiát kap tõle. Versengõ hipotézisünk szerint éppen a társadalom
összfolyamata és a joggal kölcsönhatásban álló részrendszerek együttes
mozgása jelöli ki a jogi szabályozás terjedelmét, matériáit. 

Másodszor: a jog önmagát meghatározó, önfelépítõ rendszer mivoltát
abban (és csak abban) az értelemben vitattuk el, hogy jóllehet valóban ren-
delkezik az önszabályozás képességével, de ezt hiba volna azonosítanunk a
saját alapon végbemenõ reprodukció jelenségével, amelyre a társadalom
vagy az egyes ember képes, de a jog nem.
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3.1. A jog a társadalmi normák összefüggésében – 
a jog normatív oldalának helyi értéke

Az emberi magatartásformák végtelen tengerében, a változó és változatos
életszituációkban többféle normatív képzõdmény keletkezik és fejti ki hatá-
sát. Ezek számbavétele egyaránt foglalkoztatja a szociológiát, az antropoló-
giát, a pszichológiát, az etikát, a filozófiát és a jogtudományt. Ez utóbbit il-
letõen a római jogtudósok is különbséget tettek a ius, a fas és a mos formái
között. A jogtudomány saját kutatási tárgyának, problémahorizontjának
szempontjából alapvetõ, hogy egyrészt az emberi magatartásformák sokfélesé-
gétõl el tudja választani a normatív jelenségeket, másrészt a normatív jelenségeken
belül specifikálja a jogot. Mert bár minden jog normatív képzõdmény, maga-
tartásszabály, nem minden magatartásszabály jog is egyben.

A téma kutatásának könyvtárakat megtöltõ irodalma jelzi, hogy a külön-
féle felfogások között szinte lehetetlen a leltározó, tipizáló rendteremtés.
Annyiban azonban nincs is szükség erre, amennyiben mi – szemben a nor-
maközpontú irodalommal – a jog sajátosságát nem redukáljuk pusztán norma-
tív természetére, hanem a társadalmi lét objektivációs formájaként is figye-
lembe vesszük. Ezért és ezáltal a jog mint normatív képzõdmény természe-
tének megragadását nem kell túlterhelnünk a szokásokkal és az erkölccsel,
mint ezt a vonatkozó jogtudományi irodalom zöme teszi. Nem kell, mert a
jog nemcsak magatartásszabály, hanem jogviszony és szervezeti hatalom-
mal, autoritással alátámasztott döntés is. Nem totalitas homogenea, hanem
totalitas heterogenea. 

A normatív képzõdmények közötti határok relatív természetûek: a szo-
kásból és a konvencióból jog lesz, a jogból pedig szokás. Az emberi maga-
tartásformák pedig a mindennapi életszituációkban sokoldalúan motivál-
tak, s éppúgy keletkeztetik, fenntartják a jog, a konvenció és a szokás meg-
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határozott formáit, mint ahogy a mindennapi életben hozott döntéseinket
számos egyéb megfontolás mellett (a körülmények hatalma, a várható kö-
vetkezmények felõl való mérlegelés) normák motiválják. A tapasztalati va-
lóságban lejátszódó cselekvések tömeges-tipikus ismétlõdés esetén norma-
tív képzõdményeket szülnek, s a már létrejött, rögzített normák, ha és
amennyiben bizonyos életszituációkra és viselkedésformákra vonatkoznak,
azokra érvényesek, akkor és annyiban döntéseink normatív keretéül, motí-
vumaiul szolgálnak. Norma, cselekvés és az életszituációk kölcsönhatásos folya-
matában különülnek el és önállósulnak tipikus normatív képzõdményekként az em-
beri magatartást irányító társadalmi normák fajtái, anélkül, hogy valóságos különb-
ségeik, illetve ezek elméleti megragadásai megszüntethetnék a társadalom életének
összfolyamatába való beágyazottságukat.

Ezért sem követjük a tiszta jogtan azon jogpozitivista megoldását, mely
szerint a jogi norma teljesen elválasztható és elválasztandó minden más
normatív képzõdménytõl, mégpedig azon az alapon, hogy: „A pozitív jog
olyan kényszerrend, amelynek normáit emberi lények akarati aktusai – az-
az törvényhozói, bírói vagy közigazgatási szervek, avagy emberi lények aka-
rati aktusai által létesített szokások – alkotják.” (H. Kelsen, 1963.) Nem kö-
vethetjük Kelsent, mert a differentia specifica szerepét betöltõ „kényszer-
rend” ismérv a szokásra és a konvencióra is áll, hiszen esetükben is érvé-
nyesülnek a kényszerítés enyhébb vagy súlyosabb formái. Ráadásul a kon-
venciók szintén mutatnak rendezettséget, noha a kelseni elmélet botrány-
kövének számító „alapnormára való visszavezethetõség” rendkritériumá-
nak bizonyosan nem felelnek meg, különösen ha figyelembe vesszük, hogy
ez a jogi norma esetében is csak fiktív, hipotetikus jellegû megoldás. A ro-
konjelenségektõl való elhatárolás tehát nem lehet abszolút igényû, ahogyan
ezt a kelseni elmélet metajurisztikus módszertisztaság-követelményének
engedelmeskedve és a valóságos átmenetek elemzését figyelmen kívül
hagyva feltételezi. 

A legalitás és a moralitás között nemcsak különbség és ellentét lehetsé-
ges, hanem egy harmadik reláció is, ti. az egybeesés. Az ún. elemi normák
(ne ölj, ne lopj stb.) éppúgy részei a jognak, mint a világi vagy éppen a val-
lásos morálnak. Georg Jellinek például a normatív jelenségek ezen közös
tartományát tekintette „a jog etikai minimumának”.

Ezért ki kell egészíteni a jog normatív természetének feltárására irányu-
ló vizsgálódásokat a jogi objektiváció kategoriális felépítésének elemzésé-
vel, mert csak ezáltal válhat világossá, hogy a társadalmi lét anyagi és szel-
lemi konstituenciái milyen mozgástérben és tartalommal mûködtetik a sa-
játosan jogi normákat. 

Jean Carbonnier a jogrend monizmusának tagadásaként szemléletes hi-
potézisekkel határolta körül saját jogpluralista álláspontját, a jogszocioló-
giai, a hipotéziseket empirikus alapon igazoló kutatások számára. Eszerint
„a jog tágabb a jog formális forrásainál”, amely mint határérték-minimum
utat nyit a pozitivista, dogmatikus jogtudomány monista jogrendfogalmá-
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nak tágítása felé – a jog materiális tartalmai felé, tehetjük hozzá –, de fe-
lülrõl, a határérték-maximum felõl kiegészítendõ a realista hipotézissel:
„A jog kisebb, mint az emberek közötti kapcsolatok összessége.” (J. Car-
bonnier, 1969.) Ez utóbbi ismérv pedig azért fontos – s erre nyomatékkal
kell rámutatnunk –, mert elkerüli Ehrlich „élõ” jogának parttalanságát, va-
gyis annak veszélyét, hogy a jog, különösségét elveszítvén, feloldódik a tár-
sadalmi viszonyokban. A jogképzõdéshez megszámlálhatatlanul sokféle
társadalmi tényezõ járulhat hozzá, de sohasem jogiasodik minden társadal-
mi kapcsolat, viszony. A jogi szféra terjedelme változik és változtatható, de
sohasem fogja át az alapjául és matériájául szolgáló társadalmi viszonyokat.
A két hipotézist a jogszociológia az „ott és akkor”, a térben és idõben loka-
lizált társadalmi közegben empirikusan igazolni is tudja. Ez a felfogás össz-
hangban lesz a normakontinuumra épített magyarázatunkkal, amely éppen
ezért a társadalmi norma törzsfogalmán belül specifikálja a jogi normát. In-
nen származik magyarázó erejének fölénye a tiszta jogtan valóságidegen,
logicisztikus merevségével szemben. Amit viszont a jogszociológia nem te-
het meg, az éppen annak a teoretikus kérdésnek a megválaszolása: miért
van ez így? Hogyan szervezõdik a jogi objektiváció mozgástere, autonómiá-
ja, s milyen a jog belsõ kategoriális felépítése? Ezért van szükség a jogszo-
ciológia mellett egy olyan jogelméletre, amely a jogi objektiváció kategória-
elemzésén alapul.

3.1.1. Életszituációk – magatartásformák és normativitás

Az emberek társadalmi magatartását befolyásoló életszituációk és eszmei
képzetek (vallási, szociális, erkölcsi képzetek, hiedelmek stb.) sokfélesége
önmagában nem normatív természetû. Ahhoz, hogy a normatív jelensége-
ket tágan felfogva számba vehessük, és kialakíthassuk a társadalmi norma
fogalmát, elõször el kell választanunk mindattól, ami eszmei természetû ugyan, de
nincs normatív rangja. Ilyenek mindenekelõtt az erkölcsi kategóriák közül a
maximák és az értékek. Igaz, ezek esetében a viselkedésre egyértelmûbben
vonatkoztatható követelményekrõl van szó, mint a különféle világi és vallá-
sos képzetek, mítoszok és elõítéletek, világképtöredékek esetében, de az
etikai „kellés”, értékképzet mégsem a tényleges viselkedésre vonatkozik.
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagad” – hangzik az újszövetségi maxima,
mely bár útmutatást ad, de nem mondja ki a helyes cselekvés mértékét.
Kant nevezetes erkölcsi maximája – „Cselekedj úgy, hogy cselekedeted az általá-
nos erkölcsi törvény rangjával bírjon” – sem teszi világossá, hogy milyen csele-
kedet nem bír ezzel a ranggal. Azt az implicit segítséget megkapjuk a
maximától, hogy ha nem így cselekszünk, akkor mások sem fognak ilyen
módon viselkedni, s így a rossz példa mutatásával a saját helyzetünket is ve-
szélyeztetjük, de hogy tartalmilag mi az általános erkölcsi törvény itt és ott,
ebben és abban a helyzetben, ez nem derül ki az útmutatóban támasztott
elvárásból. Ezért nem lehet a magatartás zsinórmértéke sem, amit büntet-
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ni vagy jutalmazni lehetne. Hasonlóan az erkölcsi értékekhez, minõségek-
hez, melyek elvárásaikban konkrétabbak, mint a maximák, de a bátorság, a
vakmerõség, a becsületesség vagy az erényes magatartás stb. erkölcsi értéke sem
szolgálhat a cselekedet megítélésének mértékéül, mert tartalmi szituáltsá-
guk hiánya folytán nem lehetnek kölcsönösek a különbözõ embereknél az
erkölcsi fogalmak. A becsületesség érték, etikai minõség kategória, de nem
norma, mert e minõség nincs a cselekvés megengedett, tiltott vagy eltûrt
mértékére vonatkoztatva. 

Az igazság feltétlen érték a gyermek világképében, például akkor, ami-
kor így kiált: „Nem igaz, Tomi, elsõ az igazság, második a hazugság” – de az igaz-
ság mástól való elvitatásának és magának vindikálásának eljárása annyira
általános, annyira mindenre alkalmazható, annyira mellõzi mindenféle is-
mereti kiinduló alap tisztázását, hogy nem lehet érvényességrõl beszélni,
nem lehet szituatíve megfeleltetni az adott tényállást az igazolás magasren-
dû – erkölcsi értelemben magasrendû – igényének. A normák érvénye,
rangja szituatív, feltételekkel behatároltan alkalmazható, s így mondanak ki
mértékeket. Az erkölcs, az eszmény absztraktabb, általánosabb. A jogi nor-
ma pedig egyenesen kettõs hipotetikus szerkezettel adja meg – mint a ké-
sõbbiekben látni fogjuk – alkalmazhatóságának feltételeit, kritériumait. Az
erkölcsi és világnézeti értékek, szemléletek világából e szituációra vonat-
koztatottság szükségképpen hiányzik. A cselekvésnek, életvezetésnek, vi-
láglátásnak sokkal általánosabb eszmei alapjairól van ott szó, mint a nor-
mativitás esetében, amely tartalmi oldalról nem lehet sem túl tág, általános,
mindenre kiterjedõ, sem túl szûk, egyedi, hanem a tipikusság-különösség
szintjén adja meg a cselekvés büntetett vagy jutalmazott mértékeit. A tipi-
kusság a normativitás létmódja, érvényes életszituációja.

3.1.2. A társadalmi norma és differenciálódása

A társadalom össznormarendszerén belül a jogi norma különösségének fel-
tárásában meggyõzõ eredményeket ért el René König német szociológus,
jogtudós (König, 1979), akinek a jelenségeket egységes alapon magyarázó
normakontinuum sémájára a továbbiakban jelentõs mértékben támaszko-
dunk. Azzal a kiegészítéssel, hogy egyfelõl jelezzük azokat a teoretikus pon-
tokat, ahol interpretációnkban eltérünk megoldásaitól vagy bõvítjük azokat,
másfelõl bemutatjuk a téma más klasszikusainak (W. G. Sumner, M.
Weber) megoldásait is, amennyiben erre a kifejtés logikája lehetõséget kí-
nál.

König szerint az általában vett eszmékkel szemben a társadalmi normák
reális elvárásokat tartalmaznak, melyeket egyes csoportok vagy egész társa-
dalmak tagjai kölcsönösen éreztetnek egymással meghatározott „szituá-
ciókban”, s az elvárást kifejezõ normától való eltérést vagy egyenesen an-
nak megsértését büntetik, míg követését jutalmazzák. A kölcsönösség vi-
szonya a csoporton belül konstitutív jelentõségû, mert az érvényesség szo-
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ciális dimenzióját, szituációját s a reá vonatkozó normatív elvárást ez rög-
zíti.

A normák viselkedéshez kötöttsége, szituatív ténylegessége tehát levá-
laszthatóvá teszi azokat az etikai kellésrõl. Elismerve tehát a normatíve nem
szabályozott társadalmi magatartások létét, s az etika, filozófia, individuál-
és szociálpszichológia stb. teljes jogú érdeklõdését ezen morális és hitbeli
értékképzetek, egyéni és kollektív tudatformák iránt, figyelmünket ezután
a társadalmi normarendszeren belüli különbségekre irányítjuk. 

König a normarendszerek differenciálhatóságánál abból a Theodor
Geigertõl származó belátásból indul ki, mely szerint a viselkedés magánva-
ló szabályszerûségét és a szabályozottságnak mint tudatos (normatív) tevé-
kenységnek az eredményét el kell választanunk egymástól. Ezt az elválasz-
tást oly módon kell végrehajtani, hogy az általunk feltételezett viselkedést
szabályozó normakontinuum kiindulópontját (minimumát) tudatosság nél-
küliként fogjuk fel, míg a kontinuum másik lehetséges szélsõértékét, ti. a
végpontját, tudatossági (és racionalizáltsági) maximumként gondoljuk el.
A végpont felé haladva a normák egyre jobban eltávolodnak a viselkedés
spontán, társadalmi viszonyok általi koordináltságától, és egyre nagyobb
mértékben valósítják meg a magatartás kifejezett szabályozását. Amennyi-
ben elfogadjuk és kibõvítjük ezt az egységes alapú megközelítést, akkor a
szokástól kiindulva eljuthatunk a konvención keresztül a joghoz, annak kü-
lönös formáihoz (szokásjogi jogképzõdés; jogszokás; tételezett jog; tervezõ-
szervezõ közigazgatási normák). (Lásd a 3a ábrát.)
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szokásjogi jogképzôdés

konvenciószokás

X NORMAKOTINUUM N

X = 0, Viselkedés magánvaló szabályszerûsége
N = ∞ Tudatos szabályozás

tételezett jog

törvényt rontó szokásjog (desuetudo)

3a ábra: A normakontinuum ábrázolása

Hogyan jöhetnek létre és hathatnak öntudatlanul a szokások az embe-
rek társadalmi viselkedésében? A magyarázatot kétféle mechanizmusban
találhatjuk meg.

I. A normával szabályozott viselkedés határa az öntudatlan póluson ott
van, ahol a viselkedés tisztán az inger – válasz jellegzetességét veszi fel.
Ahol állandóan ismétlõdõ, azonos környezeti ingerekre azonos reakciókat
adunk, ott a magánvaló szabályszerûség a magatartás társadalmi viszo-
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nyokba ágyazottságának spontán koordinációjából adódik. A környezethez
való alkalmazkodás kényszerének, a viszonyok objektivitásának akkor lesz
normatív hatalma, ha e viszonyok által kiváltott reakciók ismétlõdnek.
A sokszor, tömegesen ismétlõdõ tapasztalat pedig elõbb vagy utóbb valami-
nõ tudatosodásra, az ismétlõdés felismerésén keresztüli normativitásra tesz
szert. A környezethez való alkalmazkodás kezdetben teljesen „tudattalan
célszerûségét”, a viselkedés spontán, környezetimmanens determináltságát
áttöri a tudati mozzanat megjelenése, de anélkül, hogy a tudat aktivitása
bekapcsolódna a normát szülõ adaptációs folyamatba. A normagenezis ezen
formája áll legközelebb az élõvilág természetes szelekciós mechanizmusá-
hoz, úgy is mondhatjuk, hogy az emberi viselkedés az állatihoz, anélkül
persze, hogy egybeesnék azzal.

II. Ha már léteznek társadalmi normák, akkor az emberi viselkedésnek
az öntudatlan póluson van egy további felhajtó mechanizmusa. Itt sem áll
szubjektíve vélt értelem a viselkedés mögött, de állhat norma, mint a múlt
jelenbe integrálódott kulturális mintája, amely eredeti keletkezésétõl és
funkciójától akár teljesen függetlenedhet. „A társadalmi létet átjárja az
olyan kulturális természetû viselkedési minták (patterns of culture) sokasá-
ga, amelyek mint tényleges szokások ránehezednek a jelenre, és azt megha-
tározott csatornákba terelik. Ide tartozik a »kulturális evidenciák« óriási so-
kasága is, amelyek pontosan azon alapulnak, hogy szabályozásuk tényét
már egyáltalán nem veszik észre.” (König, 1979, 264.) Se szeri, se száma az
egyedfejlõdésben azoknak a kulturális mintáknak, evidenciáknak, melyek
értelmére, keletkezéskori funkciójára nem kérdezünk rá, hanem csak a ta-
nulás elemi formájával, az utánzással (mimézis) követjük a készen talált, át
nem gondolt mintát. A norma ösztönös interiorizálásával egyben az embe-
ri nem, a kulturális minta által közvetített kollektív tapasztalat részeseivé
válunk, vagyis szocializálódunk. Az individuum szocializációja ezért itt a
nem reprodukciója, de nem produkciója.

A II. mechanizmus összekapcsolódhat a környezeti ingerreakció normát
keletkeztetõ mechanizmusával (I.), de a kritérium, mely szerint nem tudják,
hogy norma alapján teszik, de azt teszik, ettõl még érvényes maradhat.

A tényleges viselkedés és a normativitás – nem lévén tiszta formák, kí-
sérleti szituációk –, az I. és a II. mechanizmus esetében alig-alig válnak el
egymástól. Lehetetlen megállapítani, hogy mindennapi szociális viselkedé-
sünkben hány olyan alkotóelem van, amely elvesztette eredeti értelmi ösz-
szefüggését és funkcióját, de lerakódott kulturális maradványként befolyá-
solja, nyomást gyakorol viselkedésünkre.

3.1.3. A szokást jellemzõ tulajdonságok

Magatartásunknak az I. és a II. mechanizmusban kifejtett mozgatórugóit,
melyek teljesen reflektálatlanok és rendszertelenek, szokásoknak nevezzük.
Milyen további tulajdonságok jellemzik szokásainkat?
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a) A szokást a „mindig így volt” tradicionális igazoltsága élteti, nem kí-
ván külön magyarázatot, mert a cselekvõ számára fel sem tûnik, hogy itt
szokásról van szó. Csak a külsõ megfigyelõ tud különbséget tenni norma és
viselkedés között: „A szokás épp azért szokás, mert szokásos” tautologikus
formulájának mélyebb értelme éppen abban van, hogy kifejezi a létezõ ob-
jektivitását, azt, hogy a szokások értékeléstõl, véleménytõl függetlenül fej-
tik ki hatásukat, ha már egyszer létrejöttek. 

b) A szokás valóban irtózik minden magyarázattól, ezért is jellemzi a
szokásszerû viszonyokat nagyfokú inkonzisztencia. Mégis nagy lehet a szo-
kás hatalma, inerciája: túléli saját léte alapjait, s jó, hasznos és rossz, káros
szokásként könnyítik-nehezítik életünket.

c) Az, hogy a szokás közvetlenül bele van ágyazva a viselkedésbe, s „a
szokások valóban áthatják az életet” (Geiger), nem jelenti azt, hogy a szo-
kásnak ne lenne normatív természete, s a szokástól való eltérésnek ne lenne
szankciója, még ha enyhe is: a szokást megsértõt kinevetik vagy kitárgyalják.
De tessék mondani, ki bírná azt tartósan elviselni, hogy állandóan kineves-
sék vagy kitárgyalják? Ami egyszer-egyszer elõfordulva enyhe szankciónak
számít, az tartós szokássértés esetén elviselhetetlenné fokozódik. 

3.1.4. A konvenció

A hagyomány karakterizálása a szokással szembeállítva történhet, ha a
normakontinuum egységén belül kívánunk differenciálni. A hagyományt a
tudatosság, valamint a viselkedés racionális megokolásának magasabb foka
jellemzi, mint a szokást. A szokás a normatív szabályozás azon tartományá-
ba tartozik, amelyet csak hallgatólagos megegyezés övez. A hagyomány
(mores, mores maiorum) viszont egyfelõl nemcsak tradicionálisan, hanem emo-
cionálisan is meghatározott, másfelõl pedig kifejezetten mond valamit léte
értelmérõl, s ekként nyelvi formát ölt. A hagyomány már elválik a viselke-
déstõl, többet árul el saját megokolásából, mint a szokás. A hagyomány jel-
lemzõje az, hogy intencionális tartalmai szerint szisztematizálódik, vagyis
megszûnik inkoherenciája és diffuzitása, mert mindig egy adott korszakhoz
(„a posztmodern kor hagyománya”), generációs rendhez („a fényes szellõk
nemzedéke”, „juppik”), szociális osztályhoz, réteghez ( „a polgárság szoká-
sai”, „a papi rend hagyománya”) tartozik. A konvenció ezért már gondolko-
dási formát ölt, tudatossági fok jellemzi, etikai, filozófiai dimenziói vannak. 

Az emberi élet fázisaihoz kapcsolódó hagyományok (születési szertartá-
sok, névadás, körülmetélés, beavatási szertartás, eljegyzés, házasságkötési
és elhalálozási rítusok) értelemmel és jelentéssel bírnak a közösség számá-
ra. Fõ mondanivalói a következõk lehetnek: az újszülött azonosítása, csalá-
di kapcsolatainak manifesztálása; az ifjúnak az elsõ vadászaton való részvé-
tellel a felnõttség rangjára emelése; a szexuális életre való alkalmasság szo-
ciális-biológiai érettségének deklarálása; vagy a házasságkötési szándéknyi-
latkozat közhírré tétele. 
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Karl Mannheim arra mutatott rá, hogy amíg a szociális térben nehezen
definiálható képzõdmény egy-egy nemzedék – mert hiszen a nap minden
órájában, s minden óra minden percében vannak újszülöttek, tehát a gene-
rációs folytonosság uralkodik a megszakítottság felett –, addig a családban
a szülõk és leszármazottak (atyák és fiúk) viszonyában biológiailag világos
a nemzedékek léte. Ennek ellenére a generáció elsõsorban mégsem bioló-
giai, hanem szociális és történelmi képzõdmény. A születés biológiai ritmu-
sa csak elõfeltétele a generációknak, mégsem ragadható meg a generációk
jelensége pusztán évjáratok szerint (1, 7–10, 15, 30 évet javasolnak a kü-
lönbözõ biologizáló, pozitivista elméletek a probléma megoldására); inkább
a szociális tér olyan csoportképzõdményeirõl van szó, amelyek különös tör-
ténelmi körülmények szülte tapasztalatok, élmények által keletkeznek. Ha
nem lett volna 1945 után felszabadulás az ország újjáépítési lendületével,
optimista perspektíváival, akkor nem létezik a „fényes szellõk nemzedéké-
nek” generációs hagyománya sem, melyet utóbb a mûvészet és a tudomány
érzékileg megjeleníthet vagy elméletileg megragadhat. A történelem, s nem
a biológia a nemzedékek eltérõ hagyományainak az okozója, akkor is, ha a
különös tartalmak, tapasztalatok váltakozásában, ismétlõdésében az örök
emberi konfliktus formailag tetten érhetõ. Ebben az összefüggésben jelle-
mezte Karl Marx a generációs hagyományokat: „Minden korábbi letûnt
nemzedék hagyománya lidércnyomásként nehezedik az élõk agyára.” Szü-
leink bennünk vannak, s mégis át kell lépnünk az árnyékukon.

A hagyományok, így a jogra vonatkozók is, gyakran közmondásszerû
szólásokban verbalizálódnak. Például „Rövid, mint a pünkösdi királyság”;
„Törvényben nem jó a hamarság”; „Ki a közöst nem becsüli, a büntetést
megérdemli” (Ó. Nagy, 1966). Ilyenkor a nyelvi megformáltság tökéletes-
sége csak elõsegíti a társadalmi vélekedés, jelentés kibontását, és megköny-
nyíti az ítélõerõt segítõ tapasztalat áthagyományozását a következõ nemze-
dékekre. Ezáltal a hagyományoknak magas fokú fegyelmezõ erejük van, s
szankcióik – összhangban a tudatosság magasabb fokával, ami a társadalmi
elvárhatósági szint növekedését is maga után vonja – erõteljesebbek a szo-
kás szankcióinál: a kifejezett (verbális) figyelmeztetéstõl és helytelenítéstõl
kezdve egészen a kiközösítésig és bojkottig terjednek.

A szokás és a hagyomány, minden különbözõségük ellenére, egy sávban
egybe is esik egymással. A szokást felfoghatjuk „megdermedt” hagyomány-
nak, miként a konvenciót olyan szokásnak, amely nemzedékrõl nemzedék-
re szakadatlanul újratermelõdik és átöröklõdik (Gofman–Levkovics, 131.).
Ezért és ebben a szûk, közel sem minden jelenségre kiterjedõ érvényességi
körben tekinthetjük tehát a kettejük viszonyát relatívnak.

3.1.5. A modern jog és formái

A szokás és a konvenció a társadalmi szabályozás azon formája, ahol a holt
uralkodik az élõ felett. Ezzel szemben a modern jogot nem az állandóság,
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az idõ szentesíti, hanem a modern jog rendelkezés, célkitûzõ emberi tevékeny-
ség eredménye. Nem tradíció, hanem újítás, avagy a hegeli jogfilozófia nyelvén kife-
jezve: a jog tételezett. Most König nyomán, ha csak felsorolásszerûen is,
számba kell vennünk ezen jellemzõit, hisz a részletes kifejtés egész mun-
kánk feladata. 

A modern, tehát nem prekapitalista jog, bár összefügg a társadalmi va-
lóságban a jogon kívüli társadalmi normákkal, azokra támaszkodhat is –
például az élõ jogra, szokásra, hagyományra, jogszokásra –, de alapvetõ
meghatározottságában, keletkezésekor valódi rendelkezés. „Ahogy a fejlett
vallások a helyi istenekkel, rendszerint úgy fordulnak szembe a történelem
nagy jogalkotásai a sok, regionálisan különbözõ hagyománnyal, amennyi-
ben egységes normarendszert teremtenek meg.” (König, 1979, 270.) Ezt a
modern, tételezett jogot szilárd nyelvi és írásos formába öntik, jogtételei rögzítet-
tek (1). A racionális kifejtés fokozatosan megszabadít az õskultusz hiedel-
métõl, a hagyománynak közmondásos formában továbbadott bölcs tanácsá-
tól (2). Rendszerezett, világos, egymással összefüggõ definíciókkal operál (3),
melyeket külsõ formájában ellentmondásmentesen, racionálisan kell kifejteni
(4). Tartalmilag a normarendszerben egyre több érték és célracionális mozza-
nat bukkan fel (5). A jogi norma betartása felett a rendezettség ezen szint-
jén már nem a csoport egésze õrködik, diffúz módon, mint a hagyomány-
nál, hanem specializált területté válik, alávetik a társadalmi munkamegosztásnak,
s normasértés esetén állami kényszerítõ eszközöket alkalmaznak, vagy legalábbis
helyeznek kilátásba, szankcióként (6). A jogalkotás és a jogmegvalósítás,
kevés kivételtõl eltekintve (például választott bíráskodás), állami monopóli-
ummá lesz. A jog és a hatalom, ha tetszik, ha nem, kétes frigyre lépnek (7).
Egyre több olyan tényállás jogiasodik, amelyet korábban a hagyomány szabá-
lyozott (8). A jog normarendszere a jogalkotásban és a jogszolgáltatásban
is egyre jobban beágyazódik az állam szervezett intézményeibe, s weberi ér-
telemben bürokratizálódik (9). Nemcsak a társadalom össznorma-
rendszerébe ágyazódik a modern jog, hanem az állami szervezetrendszerbe
is. A modern jog normarendszere túlmegy a fennálló valóságon: megpróbál
diszpozitív módon a jövõre hatást gyakorolni, tételezettségével új viselke-
dési formákat teremteni (10). Nem áthagyományozódik, nem a tényleges
viselkedéshez tapad, hanem speciális módon a viselkedésnek mint olyannak a
szabályozására törekszik. A jog tudatos normatív tevékenység eredménye
(11). Tekintettel arra, hogy az elõzõ tulajdonságok állandósulnak és szisz-
tematizálódnak, a jogba integrálódik a racionális tervezés mozzanata (12).
A jogi normából, annak rendelkezõ ereje folytán, a társadalmi ellenõrzés esz-
köze lesz (13). Itt, a tudatosság ezen maximumainál érkezünk el a jogrend-
szer határához: bizonyíthatatlan, hogy képes-e és milyen mértékben a jog-
rendszer a viselkedés szabályozására, és hogy más normarendszerek nem
hatékonyabbak-e nála a társadalmi ellenõrzésben (14).

A társadalom össznormarendszerébõl, melynek része volt, kiemelkedett
a jog, s a hatalommal frigyre lépve bekapcsolódott az állami szervezetrend-
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szerbe; de kérdésessé vált egyúttal, hogy képes-e – és ha igen, milyen mér-
tékben – beépülni a tényleges társadalmi cselekvésbe.
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3.2. Kitekintés M. Weber és W. G. Sumner munkásságára

Az eddig tárgyaltakkal ellentétesen oldotta meg Max Weber az ún. bevett
szokás kategória specifikálását, melynek megsértése esetén szerinte min-
denféle késztetés hiányzik a közösség, a társulás részérõl. A konvenciót vi-
szont szankcionálják azon emberek helyeslõ vagy helytelenítõ befolyásával,
akik a cselekvõ környezetét alkotják. Ez a befolyásolás sokféle módon tör-
ténhet, de nem szervezeti kényszerrel: ez a jogrend nélkülözhetetlen tulaj-
donsága (de nem a konvencióé és nem a szokásé). Weber maga is hangsú-
lyozza, s ezzel maradéktalanul egyetértünk, hogy e formák között képlé-
keny átmenetek léteznek (Weber, 1992. pl.: 16. és 22.).

Weber rendszerezésével egyben utat nyit az egyidejûleg érvényes több-
féle jogrend elfogadásának, a jog plurális felfogásának. Az állami jog és a
kánonjog egyaránt eleget tesz a szervezeti kényszer kritériumnak, mind-
kettõ jog, és nem más (M. Weber, 1992, 16–27.). Ha viszont a szervezeti
kényszer a differentia specifica a jogrend esetében és nem más, úgy a maf-
fiatípusú közösségek vagy a szervezettbûnözõ-csoportok normáit is jognak
kell tekintenünk, holott azok az állami jog felõl nézve illegális képzõdmé-
nyek. Szervezeti erõszak-érvényesítõ képességük – fizikai és/vagy pszichi-
kai kényszer alkalmazása – nem a törvényes erõszak monopóliumán nyug-
szik, mint ahogy ez az állami szervek esetében a weberi, szervezetszocioló-
giai ismérv, hanem részben társadalmi normák hatalmán, részben pedig
expressis verbis törvénytelen, jogellenes kényszeren. Épp ezért a szervezet

szokásjogi jogképzôdés

eltudattalanodás

Funkciója: tehermentesítés

konvenciószokásX = 0 N = ∞
tételezett jog

desuetudo

3b ábra: A normakontinuum funkcionális sémája

A reprodukció alacsonyabb szintjén uralkodó kategória a magasabb (N), tételezett jog
szintjén visszatér: az innovatív tételezés eltudattalanodik a szokásszerûvé válással, ha és
amennyiben érvényesül, adekvát tételezés volt.
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által alkalmazott kényszer jogkritériumkénti alkalmazása nem tûnik elégsé-
gesnek, mert a jogellenest nem lehet legálisnak tekinteni, hiszen ezzel elis-
mernénk a jogegyenlõtlenség jogát, és lerontanánk a jogrend egységét. 

Weber konstrukciója persze összhangban áll megértõ szociológiájának
rendszerével (és módszerével), s tagadhatatlan, hogy számtalan értékes
magyarázatot ad a gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom kér-
déseire. A jelenlegi, szûkebb problémánkra adott megoldás szempontjából
azonban rá kell mutatnunk arra, hogy felfogásával szemben König – azáltal,
hogy bevezette a társadalmi norma törzsfogalmát, ezután differenciál a szo-
kás, a konvenció és a jog formái között, s a modern jogrendet az állami
kényszerrel specifikálja – kiküszöböli a fenti implicite meglévõ legális/ille-
gális jogrendfogalom ellentmondását, ami a szervezeti szankció kritérium
alkalmazásával áll elõ.

Tévedés volna azt gondolnunk, hogy itt pusztán a fogalmi elrendezés
vagy az elméletalkotás tárgyi súllyal nem rendelkezõ problémájáról van szó.
Egy mai példán megvilágítjuk a dolog jelentõségét. A volt Szovjetunióban
1994 elején a maffiagazdaság 5000 szervezetet foglalt magában, s körülbe-
lül 3 millió embert foglalkoztatott. Összgazdasági súlyát, potenciálját leg-
alább 25, de inkább 33%-osra becsülik. Zárt rendszerrõl van szó, amelybe
nem könnyû bekerülni. A felettesnek, az elöljárónak való engedelmességet
feltétlen követelménynek tekintik. Ezért a maffiába való felvételt kemény
próbához, gyakran családtag meggyilkolásához kötik. Legfelsõbb szinteken
nyilvánvaló, hogy az állami életre formális és informális kapcsolatokon ke-
resztül egyaránt hatni képesek, s a pénzügyi és bankvilágban, valamint nem
utolsósorban a privatizációs hatóságoknál jelentõs befolyást élveznek. Te-
hát „gazdaság a gazdaságban” (maffiagazdaság a többszektorú gazdaság-
ban) és „állam az államban” helyzet alakult ki. Mi a valóság ezen állásának
jogelméleti jelentõsége? Az, hogy ha az eddigi Weber-szövegek alapján
szemléljük, ítéljük meg, akkor el kell fogadni: a szociális realitás azonos mi-
nõségeirõl van itt szó, a törvényes gazdasági szektor és az illegális, az álla-
mi és maffialét egyenrangú annyiban, amennyiben mindkettõnek megvan a
maga egymás mellett párhuzamosan létezõ jogrendje. Ez esetben azonban
az állami szuverenitás, az általános akarat képzõdése nem épülhet fel az ál-
talános választójog formális politikai és jogi egyenlõségén, mert lerontja azt
a maffiagazdaság illegitim jogképzõ ereje. A maffiagazdaság szervezett bû-
nözése a volt Szovjetunióban hatalmi centrummá vált, amely olyan uralmi
jogosítványokat gyakorol befelé, saját szervezetén belül, hogy azok az aláve-
tettek számára gyakorlatilag jelentõsebbek, mint az állam jogrendjének elõ-
írásai; s miközben – contra legem – a maffia elõírásait követik, megsértik, le-
rontják, delegitimálják a legális rendet. Kifelé, össztársadalmi hatásában pe-
dig „a formális jogot materiális tartalommal töltik ki, áttörik a jogegyenlõ-
séget, új függõségi viszonyokat hoznak létre, és végül a gazdaságról áttér-
nek az állam politikájára, hogy annak hatalmi szerveit céljaik szolgálatába
állítsák” (Hilferding, 1924). Jól látható, hogy Rudolf Hilferding
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államteorémája pontosan megragadja a „kétféle jogrend, mert kétféle szer-
vezeti rend” helyzet társadalmi tartalmát. 

William Graham Sumner 1906-os klasszikus munkájában (Népszokások)
tudatosan arra törekedett, hogy a társadalmi viselkedési formák szinte
mindegyikét (szokást, hagyományt, éthoszt, de még a kobold- és démon-
képzeteket, sõt a véletlenrõl kialakított primitív nézeteket is) bevonta vizs-
gálataiba, amennyiben azok szükségletek kielégítésére irányuló törekvések-
bõl fakadnak, és semmiféle hatóság nem hangolja össze õket (Sumner,
1978, 5–7. és 21–122.). A lehetõ legtágabban értelmezett viselkedési for-
mákról – ahogy õ bátor, sõt némiképp vakmerõ neologizmussal elnevezte:
a népszokásokról – érdekes, értékes és hatalmas anyagot gyûjtött össze és
dolgozott fel. Ez azonban nem változtat azon, hogy nem minden emberi vi-
selkedésforma normatív természetû, s ezért a jogelmélet szempontjából
csak az hasznosítható, amelynek jogképzõ ereje van. A szociális viselkedés
megértésének tágabb, szociológiai, antropológiai és filozófiai dimenzióit
nekünk egy szintetikus jogelméletben is csak annyiban kell tárgyalnunk,
amennyiben azok belejátszanak a társadalmi normák alakulásába. Annak a
helyzetnek a kifejtése pedig, hogy „az eszméknek, képzeteknek, a tudatnak
a termelése elõször is közvetlenül bele van szõve az emberek anyagi tevé-
kenységébe és anyagi érintkezésébe, a valóságos élet nyelvébe” (MEM 3. k.
24.), nem a jog normatív, magatartásszabály-természetéhez tartozik, ha-
nem a jogi objektiváció kategóriaelemzéséhez.

3.3. Az antropológia üzenete a szokások jogelméletének: 
Arnold Gehlen tehermentesítési elmélete

Amikor a környezeti inger–reakció mechanizmust az „ismétlõdés” mozza-
nat felmutatása végett kiemeltük a viselkedésformák komplexitásából, ak-
kor egy pillanatra sem gondolhattuk, hogy itt – az öntudatlanság okán – az
állatokéval egybeesõen szervezõdne az emberi viselkedés. Van hasonlóság,
de antropológiai, filozófiai értelemben a különbség a döntõ, amint ezt
Aquinói Tamás, Kant, Hegel, Schiller, Herder, Marx, Hartmann, Gehlen
stb., eltérõ nézeteik ellenére, sokféleképpen kimutatták. Herder a követke-
zõképpen: „Az állat és a növény esetében a természet nem csupán a meg-
határozást adja meg, hanem egymaga kivitelezi is. Az embernek azonban
csak a meghatározást adja, és a kivitelezést õrá bízza. Valamennyi ismert
lény közül csakis az embernek van meg az elõjoga, hogy a szükségszerûség
gyûrûjébe, mely puszta természeti lények számára széttéphetetlen, akaratá-
val belenyúljon, és jelenségeknek egészen új sorát kezdje el önnönmagában
(ez a szabadság kanti definíciója – emlékeztet Gehlen). Az aktust, mellyel
ezt végbeviszi, kiváltképpen cselekedetnek... nevezik.” (Gehlen, 1976, 42.)
Nem osztjuk tehát az embert a magasabb rendû emlõsállatokkal meglévõ
hasonlóságok alapján az állatvilághoz közelítõ (biologizáló és/vagy infor-
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mációelméleti) felfogásokat, melyek a szervetlen és a szerves létszférához
képest nem látják a kategoriális ugrást, melyet a munka, a társadalmiság, a
nyelv és a szabadság együttesen hordoz az evolúció eredményeként a filo-
genezisben. De mit üzen az antropológia a szokások elméletének? Erre a
kérdésre próbálunk meg válaszolni századunk talán legjelentõsebb kutató-
jának tekinthetõ Arnold Gehlen (1904–1976) munkásságának a felhasználá-
sával.

Minden tartalmi és kifejtésbeli gazdagsága ellenére is jelezni kell, hogy
nem problémátlan a gehleni filozófiai antropológia tehermentesítési elméleté-
nek megalapozása a biológiailag-fizikailag specializálatlan, eredendõen fogya-
tékos lény posztulálásával, amely e teória szerint a nemet mondani képes
szabad cselekvéssel küzdi le létének anyagi, biológiai elõfeltételeit (Ágh,
1976.). Az általános elv, a tehermentesítés elvének sokféle értelme közül
azonban a szokások tehermentesítõ szerepérõl mondottak témánk szempontjá-
ból teljességgel figyelemre méltóak, s éppen az állat közvetlen, szituatív vi-
selkedésének biológiai szükségletek uralta zárt világával szembeállított em-
beri tevékenység általánosítási képességének leírása szempontjából antro-
pológiailag is helytállóak. Arról van szó, hogy a szituativitástól eloldódó
emberi viselkedés közvetítõ eszköze (nem organikus médiuma) a szokás lesz
a viselkedésben, ami a cselekvés és a gondolkodás tehermentesítésével hoz-
zásegíti a közvetlenség uralmának felfüggesztéséhez, s ezen keresztül lehe-
tõvé teszi a jövõre irányuló általános tartalmak kibontakoztatásának elõse-
gítését. Gehlen egy helyütt így fogalmazza meg viselkedésünkben a szokás
rendkívüli szerepét: „A szokás tehermentesít, mégpedig elõször is abban az
értelemben, hogy egy megszokott viselkedés esetében elesik a motiválás és
az ellenõrzés munkája, a kiigazítással való fáradozás és az affektív töltés. »A
mindennapi életben – mondja Guillaume – megszokott aktusainkat bizo-
nyos tárgyak észlelése váltja ki; ezekre a tárgyakra automatikusan reagá-
lunk.« Az ily módon szokásszerûvé tett viselkedés éppen azáltal, hogy ki-
siklik a tudat beavatkozása alól és leülepszik, egyben stabilizálódik is, ellen-
állóvá lesz a kritikával, immúnissá az ellenvetésekkel szemben, s így alapjá-
vá lesz egy fölötte emelkedõ, magasabb, változékony viselkedésnek. Csak
aki például biztosan és folyékonyan tudja egy idegen nyelv mindennapi szó-
és alakkészletét, csak az képes a nyelvi finomságok kidolgozására fordítani
figyelmét. Ezt a fontos tehermentesítési folyamatot, melynek során a szo-
kásképzés lerakja egy magasabb viselkedés alapjait, egészen a feltételes ref-
lexig nyomon követhetjük.” (Gehlen, 1976, 90–91.)

Érdemes a viselkedés pszichés alapjainak gehleni elemzését a feltételes
reflexek szerepének értelmezéséig nyomon követnünk, mert e területen
szaktudományosan megalapozottan építi fel antropológiáját (szemben az-
zal, amikor a biológiából a metafizika felé fordul a társadalmiság kimunká-
lása helyett, melyre a jogi objektiváció megalapozása szempontjából külö-
nösen nagy szükség lenne). Így folytatja: „A feltételesreflex-képzõdés ered-
ményeképpen egy elsõdleges ingerrel összekapcsolt reakció (pl. nyálelvá-
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lasztás a táplálék megpillantásakor) már egy véletlen inger hatására is be-
következik, ha az rendszeresen megelõzte a feltételes ingert, ahogy a csen-
gõhang a táplálék megpillantását. Kétségtelen, hogy ezzel az ösztönös elsõ
reakció struktúrája a szokáshoz közeledik, mert az automatizmus egy olyan
szituációhoz társul, mely rendszeresen ugyanazon szituációként ismétlõdik
meg, miközben bizonyos, különben jelentõség nélküli ingerek gátlásfeloldó
értékre tesznek szert, amennyiben szabályszerûen ismétlõdnek. Így már itt
megmutatkozik a szokásképzés bázisfunkciója: ez a folyamat ugyanis rögzít egy vi-
selkedési szintet az ingerekkel szemben, innen kiindulva további új tartalmakat lehet
megélni és bevonni az értékesítés körébe. (Kiemelés tõlem. – Sz. P.) Az így ke-
letkezõ másodfokú, feltételes reflex azt jelenti, hogy az elsõfokú reflex alap-
ján kiszélesedik a meghódított környezet: Pavlov megfigyelte, hogy vala-
mely elsõ jelzéshez társuló érték átvihetõ egy második jelzésre. Ha már a
táplálékot jelzõ metronómhang felszabadítja a nyálelválasztást a gátlás alól,
úgy végül a metronómhangot megelõzõ fénnyel is elérheti ezt a hatást. Ez
annyi, mint az ingermezõ kiszélesítése valamely elõbb szerzett szokás alap-
ján. Az ember valamennyi magasabb funkciója az intellektuális és morális élet
minden területén, sõt a kifinomodott mozgások és cselekvések is mind csak
azáltal fejlõdnek ki, hogy a megalapozott, szilárd alapszokások kialakulása
tehermentesíti és »átadja a magasabb szinteknek« az eredetileg ezen a szinten be-
vetett motivációs, kísérletezési és ellenõrzési energiákat.” (Uo.)

Szólnunk kell a „szilárd alapszokások magasabb szinteknek teret nyitó”
hasznos tulajdonsága (ti. az embert emberré tevõ antropológiai tényállása)
mellett a szokások immáron nem antropológiai, hanem szociológiai rele-
vanciájáról. Amennyiben szociológiailag vizsgáljuk a problémát, különbsé-
get kell tennünk a szokások jó (tehermentesítõ) és rossz szokásként ható
funkciója között. Ez utóbbi esetben a szokások, ha tetszik, cum grano salis
terheket rónak a cselekvõ emberre. Arról van szó, hogy nagy a szokások
ereje, s így tehetetlenségi nyomatéka is, melyek gátolják a cselekvõt az újí-
tások megtételében. Az emberi cselekvés szociológiája jó szokásként tartja
számon, ha tudatosan kialakított mindennapi cselekvéseinkbe rendezettsé-
get viszünk, például azzal, hogy mindig ugyanabba a zsebünkbe tesszük au-
tókulcsunkat. Ez ugyanis megkímél bennünket attól, hogy gondolati erõfe-
szítést kelljen tennünk, amikor indítani kívánjuk az autót. Elesik ettõl az
elõnytõl az az ember, aki rendetlen, s mindig keresgélnie kell kulcsait,
pénztárcáját stb. A szokásszerûvé tétellel, automatizálással hasznosítjuk a
rend nyújtotta elõnyöket, s elesünk ettõl, ha hasznos szokásaink nem lévén,
rendetlenek vagyunk. Ahogy a magyar szólás tömören kifejezi: „Jó szokás
gazda a háznál.” (Tárkány Szûcs, 1981, 781.) Viszont kialakított tanulási
szokásaink, amelyek jól beváltak egy helyütt, teszem azt a tételes jog elsa-
játítása közegében (például joghallgatók esetében), gátolni fogják a tudás
más típusának megszerzését, például a történelmi, filozófiai ismeretek
megszerzését, mert azok kevésbé mozognak a fogalmak definiálásának for-
malizált világában, kevésbé rendszerezhetõk a fõszabály, kivétel plusz
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„egyéb” tanulástechnikailag rögzített sémájába. Elevenebb szemléletet, a
keletkezés és a fejlõdés nézõpontjait jobban elõtérbe állító, a dialektikus át-
menetek iránti fogékonyságot, diszkurzív gondolkodási eljárásokat igényel-
nek a történelmi-társadalmi, filozófiai ismeretek a pozitív jog dogmatikai
elsajátításához képest. Ezért megváltozott közegben akár hátrányos is lehet
a változatlan szokások erejének, tehetetlenségének érvényesülése. „Rossz
szokásainkat” csak tudatos erõfeszítéssel gyõzhetjük le, új, helyzet- és
feladatadekvát „jó szokások” kialakításával.
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4. A JOGI OBJEKTIVÁCIÓ
KATEGÓRIAELEMZÉSE
Ontológiai alapja, belsõ szerkezete,
önszabályozó képességének mechanizmusai és határai

4.1. A lét, a létrétegek és a kategóriák viszonyáról 142 4.2. A jog ontológiai alap-
ja és helye a társadalmi totalitásban 144 4.3. A jogi objektiváció tételezettsége 150
4.3.1. Az okság szerepe a jogban 151 4.3.2. A finális determináció a jogban 153
4.3.3. Cél és érték viszonya a jogban 155 4.4. A jog pozitivitása és érvényessége
157 4.4.1. A jog pozitivitása, amely a forma formalizált mozzanataiból ered 157
4.4.2. A jogi norma érvényessége 158 4.5. A jog szerkezete 164 4.6. Legalitás és
legitimitás újkori viszonya – a jogállamiság elõkérdése 167 4.7. Érvényesség és
joghelyesség: a jogi normák alkotmányossági felülvizsgálata 171 4.8. A természet-
jog ontológiai státusa 178 4.8.1. Fogalmi tartalom – Weber nyomán 178 4.8.2. A
jogszolgáltatás stádiumai: közvetítési folyamat a jog elõtti szakasz, a természetjog,
és a pozitív jog között 181

A filozófiai kutatás egyik legfontosabb területe (philosophia prima) az onto-
lógia, a létezõ természetérõl szóló elmélet. A lételmélet megismerési érdek-
lõdése elsõdlegesen a lét eredendõségének megragadására, a létezés és a
konkrét létezõk szerkezetének feltárására irányul. Jogfilozófiai és jogelmé-
leti vizsgálódásunk ontológiai perspektívába emelve kívánja elemezni a jog
mint reális létezõ tárgyiassági formáját. Ahhoz pedig, hogy a jog ontológiai
alapját és belsõ kategoriális felépítését megragadhassuk, közvetlenül a
tárgyra irányuló (intentio recta) szemléletre van szükség. Ily módon az onto-
lógiai reflexió jelöli ki a jogfilozófia és a jogelméleti vizsgálódás közös ku-
tatási tartományát. Mégpedig azért, mert a jogi objektiváció tárgyiassági
formáját nemcsak az általános létkategóriák és a különös társadalmi létezés
kategóriái alkotják, hanem csak a jogra jellemzõ olyan tárgyspecifikus kate-
góriák is, mint például a normatív érvényesség, a tételezettség, a jogi rele-
vancia, az önszabályozó képesség. A kategóriák pedig az arisztote-
lészi–spinozai–hegeli–marxi filozófiai tradíció értelmében „a meghatározott
lét formái, azaz egzisztenciameghatározások”.

A kategóriaelemzés célja, hogy a jog mint magatartásszabály elõzõ fejezet-
ben már tárgyalt empirikus vonatkozásait a generikus általános tulajdonságok
jellemzésével egészítse ki. E tulajdonságok minden jogban alapvetõk és elvi-
ek. Célunk tehát annak bemutatása, hogy az egyáltalában vett létre jellemzõ
fundamentális, a társadalmi létezésre jellemzõ különös kategóriák és a jog saját
kategoriális meghatározottságai hogyan kapcsolódnak össze abban az objektivá-
cióban, amely az emberek közötti kapcsolatok konfliktusainak feloldására, a
társadalmi érintkezési viszonyok szabályozására hivatott. Kutatásunk tárgya
a jogot más nemektõl elválasztó, ugyanakkor minden egyes jogra jellemzõ
általános egzisztenciameghatározottságoknak a megragadása.
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Osztjuk ugyanis Günther Thiele nézetét, melyet a szaktudományok és a
filozófia viszonyát illetõen optimális világossággal kifejtett a Grundriss der
Logik und Methaphysik (1878) címû munkájának elõszavából: „A kategóriák
Kanttól eredõ transzcendentális dedukciója rászorul a részletekig menõ
végigvitelre, s bármily szükséges is a filozófus számára az egzakt tudomá-
nyok ismerete, maga ez az ismeret még semmiképpen sem filozófia. A filo-
zófia föladata csak itt kezdõdik: az a priorit magában az empíriában találja
meg, föladata ama kategóriák kimutatása, amelyek ennek a jelenségvilág-
nak a konstrukciójában ténykednek.”1 Mutatis mutandis: az ágazati és tör-
téneti jogtudományok, a hagyományos jurisprudencia egzakt ismeretei
mellett a jogi objektiváció felépítése és mûködése csak a generikus általá-
nos tulajdonságok kategóriaelemzésével válik hozzáférhetõvé, jogfilo-
zófiával tehetõ teljessé. 

4.1. A lét, a létrétegek és a kategóriák viszonyáról

Azt a felfogást követjük, amely szerint a világ részrendszereit kutató és le-
képezõ szaktudományok nem alkalmasak a létrétegek megragadására, mert
ezek specifikusan a filozófia problématartományában vannak. Filozófiai el-
gondolásunk három nagy létréteget (vagy létszférát) különböztet meg, s
emel a szaktudományos elemzési szintek elé: a szervetlen, élettelen termé-
szetet, a szerves, élõ természetet és a társadalmi létet.

A megkülönböztetés alapja a három létréteg ontológiai specifikuma. Az
élettelen természet uralkodó sajátossága a konkrét létezõk fel- és leépülése, a
szakadatlan ismétlõdés, míg az élõvilág, a szerves létréteg ontológiai nóvu-
ma a fejlõdés. A társadalmi létet pedig a tudat aktivitása, a munka elemi
szerkezetében meglévõ teleologizmus jellemzi.

A lét legáltalánosabb kategóriái (mennyiség–minõség–mérték; egy-
ség–sokféleség; egyediség–különösség–általánosság; azonosság–különb-
ség–ellentét–ellentmondás; ok-okozat; rész–egész–struktúra; matéria–tar-
talom–forma stb.) a jogban is megjelennek. Ezek a minden létréteget átha-
tó, fundamentális kategóriák (Hartmann, 1964) nem alkotnak elkülönülten
létezõ nemet. Nincs tartalom és forma egymás nélkül, illetve anélkül, hogy
ne valaminek a tartalma és formája volna; nincs rész–egész egymás nélkül,
illetve anélkül, hogy ne valami jelenjen meg részként és egészként és így to-
vább. A fundamentális kategóriák tehát nem alkotnak a különös létezõktõl
és az egyedi konkrétumoktól független, külön nemet, hanem e létezõkben
(asztalban, autóban, Mari néniben, virágban, jogban) inherens lét-megha-
tározottságokként hatnak. Kölcsönös összefüggésükben történõ kifejtésük
az élettelen, az élõ és a társadalmi létréteg közös tulajdonságait egyaránt át-
fogó általános ontológia feladata.
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A minden létezõ közös kategóriáit tartalmazó általános lételmélet vi-
szont nem tartalmazhatja a magasabb, mert gazdagabb, különös (nem fun-
damentális) létréteg kategoriális sajátosságait. Minden magasabb létréteg
létezésének elõfeltétele az alacsonyabb: az élettelenre rétegzõdik rá az élõ,
az élõre a társadalmiság – megfordítva azonban nincs visszavezethetõség.
A társadalmi lét nem redukálható sem az általában vett létre, sem a szervet-
len és a szerves természetre, mert olyan kategoriális nóvumot tartalmaz, amely
a létesülés más szervezettségû, s ebben az értelemben magasabb szintjére eme-
li a létet.

Ezért állíthatjuk, hogy a társadalmi lét különnemû (ti. más szervezett-
ségû és szerkezetû) a megelõzõ létrétegekhez képest, mert olyan, a létezõk
minden más formájából hiányzó differenciáltabb konstituenciák jellemzik,
mint a munka, a szabadság, a nyelv, az univerzalitás, a társadalmiság. 

E kategoriális nóvumok és különnemûség ellenére sem volna teljesen
meggyõzõ azonban, ha a jog kategóriaelemzésénél csak a társadalmi létre
hivatkoznánk. Mert bár a jognak nincs külön ontológiája, a társadalmi lét-
tõl minõségileg eltérõ jogi létrétege (Peschka, 1988, 19.), a jogra jellemzõ
tárgyspecifikus kategóriák mégsem jellemzik a társadalmi lét egészét.2 Mint
ahogy a minden létezõt jellemzõ fundamentális kategóriák és a kizárólag a
társadalmi létet strukturáló különös kategóriák (munka, teleologikus de-
termináció, társadalmi tudat, alternatív tételezés stb.) is sajátos módon jut-
nak érvényre a jogi objektivációban. Az ismétlõdés minden lét konstituen-
ciája, amely a társadalmi létben a normativitáshoz vezet; a jog azonban nem-
csak társadalmi norma, hanem ehhez a normativitáshoz képest sajátos érvé-
nyességre is szert tesz. Az okság minden létréteg sajátja, de a kauzális deter-
mináció finális determinációvá történõ átformálása kizárólag a társadalmi létet
jellemzi. Sem a szervetlen, sem a szerves természet nem ismeri a finális de-
terminációt. Viszont a finális determináció a jogban nem egyszerûen teleo-
logikus aktivitásként, hanem másodlagos teleologikus tételezésként van jelen.
Minden létezõ komplex, elemek és ezek viszonyai által meghatározott egy-
ség, vagyis (Nicolaus Cusanus terminológiájával) unitas multiplex, a sokféle-
ség egysége. Ámde az a mód, ahogyan a jog önszabályozó képességgé kapcsolja
össze, foglalja egységbe saját belsõ és külsõ társadalmi környezetének komplexitását,
nem jellemzõ sem a nyelvre, sem az erkölcsre, sem az ideológiára, sem a
gazdaság intézményeire. Ezért van szükség a jogi objektiváció elméletére,
amelynek kiindulópontja és kulcsa a kategóriaelemzés. Tárgyunk kifejtésé-
nek menetében kell felmutatnunk egyrészt azt, hogy a kategóriaelemzés
lételméleti feladatának elvégzése nélkül nem alapozható meg objektiváció-
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2 Peschka Vilmos nagy ívû munkásságára, amely alkotó módon támaszkodott Lukács
György társadalomontológiai kísérletére és a kor színvonalán álló jogelméleti irodalom-
ra, számos ponton támaszkodhatunk és támaszkodunk. Ott azonban eltérünk megoldá-
sától, hogy a jog sajátosságát a fenti értelemben vett kategóriaelemzés módszerével kí-
vánjuk megragadni. (Vö. A jog sajátossága. Akadémiai Kiadó, 1988, különösen 1. fejezet.)
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elmélet, melynek kidolgozásában a jog részstruktúráit leíró és elemzõ szak-
tudományos eredményeket is alkalmazni kell, másrészt pedig azt, hogy a
jog sajátosságainak megragadása során a sui generis jogi kategóriák mennyi-
ben módosulnak az általános érvényû létkategóriákhoz és a társadalmi lé-
tezés más, nem jogi formáihoz képest.

4.2. A jog ontológiai alapja és helye a társadalmi totalitásban

Mi a jog létezésének alapja, minek köszönheti a létét? Saját alapjain fejlõ-
dõ, önfenntartó rendszer-e, vagy ellenkezõleg, léte alapjait önmagán kívül
hordozó egész-e a jogi objektiváció?

A választ a kérdésre – egyelõre kissé sarkítottan fogalmazva – másként
adják meg az azonosságfilozófiák perspektívájában és másként az ellentmondás
elvét a lét és a létezés általános alapjának tekintõ filozófiák esetében. A jog
szemléletében logikai kiindulópontként jelen lévõ ontológiai alapkérdés a
lét szerkezetének, a létezõ alapjainak a megragadására irányul. Heidegger
által klasszikusan kifejezve a problémát: „Miért van egyáltalán létezõ, és
nem inkább semmi?” (Heidegger, 1995) Ezért hát a filozófus és persze a
jogelmélet mûvelõje is megkerülhetetlenül a következõ választás elõtt áll: a
létnek vagy a semminek az álláspontjáról értelmezze a világot s benne a jo-
got?” A „vis-a-vis du rien” gondolati és kulturális rendszerek vízválasztója.
A semmi álláspontjáról a mi kultúránkban is el lehet jutni a József Attila-i
Reménytelenül címû vers élethelyzetéhez: 

„A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyûlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok.”

A filozófia a véges meghatározottságaitól megfosztott konkrét létezõk
útját végigjárva érkezik el a semmihez. Az egzisztencialista Jean-Paul Sartre
filozófiájában az individuum nyughatatlan szubjektivitása találja szembe
magát a semmivel, a „lét fellazulásával” (décompression d’être), amit szabad-
sága kivívására használ. Martin Heideggernél a semmivel való szembenézés
a lelki szorongás létélményeként telepszik rá a modern emberre. A keleti fi-
lozófiák közül a buddhizmus pedig az emelkedett nyugalom, a teljes meg-
világosodás Nirvánába vágyódásaként fogja fel a lét és a semmi azonossá-
gát. Hegel az azonosságban konkrét azonosságot és ellentmondást lát, hogy
meginduljon a mozgás, a keletkezés, a változás dialektikája útján. A mate-
rialista felfogás a logikai úton levezetett lét kategóriát anyagi természetû-
nek fogja fel. A lét anyagisága az egyes szubjektumok tudatától függetlenül
létezõ olyan objektív valóság, melynek a mozgás, a tér, az idõ nélkülözhe-
tetlen, szubsztanciális tulajdonsága. 
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Ha az azonosságfilozófiák kiindulópontját elfogadjuk és átvisszük egy
különös létezõre, a jogra (amit megtehetünk, mert a magasabb az alacso-
nyabbra épül rá, noha nem azonos azzal), akkor ebbõl az következik, hogy
a jog egyenlõ a joggal. E tétel szerint tehát a dolog önmagával való azonos-
sága ontológiája (és az ebbõl következõ elvont azonosság logikája: A=A, a
princípium identitatis értelmében) alapján ebbõl a jog elvont azonosságfilozó-
fiai szemlélete, zárt rendszerként való felfogása következik. Ha a jog önma-
gába záródó egész, vagyis önfelépítõ képességgel bíró autopoetikusan zárt
rendszer volna, akkor fejlõdésének csak külsõdleges feltételét alkothatná
változó társadalmi környezete, mert reakciói saját önmeghatározó képessé-
gébõl következnének. A mai jogelméletben markánsan, de problematiku-
san képviseli ezt az álláspontot a konstruktivista vonulat (Cs. Kiss–Kará-
csony, 1994).

A mi elképzelésünk viszont nem ezen elvont azonosságelv jegyében
(minden jelenség önmagával és csakis önmagával azonos, s így határait,
nem azonosságát nem hordhatja önmagában), hanem az „azonosság és nem
azonosság azonossága”, a konkrét azonosság lételméletében és a jogi objektivá-
ció relatív önállóságában ismeri fel kiinduló feltevéseit. Miért? Melyek a döntõ el-
lenvetéseink, noha elismerjük, hogy más úton, az autopoesis és a funkcio-
nális rendszerelméletek útján is megalapozható a jog elmélete? Két axioma-
tikus érvünk van. Egyrészt logikailag az elvont azonosságelv vagy tautológi-
ához vezet, vagy pedig értelmetlenül nem mond semmit (I). Másrészt, s ez
tekinthetõ perdöntõ érvnek, ha az azonosságfilozófia alapján állunk, akkor
a jogi objektiváció azt a hamis látszatot veszi fel, mintha a társadalomfejlõ-
déstõl független, öntörvényû létezõ lehetne és lenne. Ez viszont nincs így.
A jog egyidejûleg nyitott és zárt rendszer. Vizsgálatunk végeredményét
megelõlegezve azt mondhatjuk, hogy a jog egy önszabályozásra, de nem önfej-
lõdésre képes objektiváció, ami az elvont azonosságfilozófiai kiindulóponttal
szemben a konkrét azonosság különbséget, illetve ellentmondást is magá-
ba foglaló elvét erõsíti meg (II).

I. A jelenség önmagával való azonossága, ami a jog = jog tétellel fejez-
hetõ ki, csak akkor értelmes állítás, ha a másra, a nem jogra vonatkozik,
vagyis ezt már implicite feltételezi. Ha azonban ennek az állításnak az érvé-
nyességét elismerjük, úgy ezzel máris megsértjük az azonosság követelmé-
nyét, hiszen beengedjük a dialektikát, azaz a tagadás vonatkozását a meg-
határozásba. Ezzel a jog mint jog kimondatlanul a nem jogon keresztül vo-
natkozik önmagára, vagyis ami mástól elválasztja, az éppen önmaga. Iden-
titása, tehát a kizárás, a tagadás nélkül nem redukálható egyetlen mozza-
natra. Ha eltekintenénk ettõl a negatív vonatkozástól, akkor a jelenség ön-
magával való azonosságának állítása értelmetlen vagy feleslegesen tautolo-
gikus volna. Ezért hát a konkrét, a kizáró vonatkozást a jelenség belsõ moz-
zanatává, tartalmává tevõ konkrét azonosság elve meggyõzõbb, mint a for-
mális azonosság elv. (Noha a formális logika saját érvényességi körén belül
az identifikációt lehetõvé tevõ elvont azonosság elvére szükség van az értel-

145

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 145



mi gondolkodás szintjén, kiváltképp ha ennek elismerése nem zárja ki a
megismerés nem véges értelmi, hanem dialektikus, reflexiós szintjét,
amellyel az ontikus tényállások átvilágíthatók.)

II. Ha az azonosságfilozófia alapján állunk, akkor a jog létének alapjait
külsõ vonatkozás nélkül kellene felfogni. Ez pedig azt jelentené, hogy a kül-
sõ egyben külsõdleges is lenne, s így nem volna lehetséges, hogy bizonyos
vonatkozásokban a külsõ társadalmi környezet változásai és kihívásai a jog
belsõ tartalmává váljanak. Pedig a jogfejlõdés éppen ezt tanúsítja. A jog ak-
tívan érintkezik saját társadalmi, gazdasági, erkölcsi, ideológiai környezeté-
vel: változik és változtat, „egyidejûleg” ok és okozat.

Valójában itt egyfelõl az objektiváció társadalmi környezete olyan határ,
amely belejátszik az objektiváció felépülésébe és mûködésébe, másfelõl az
összfejlõdés rányomja jegyét a részrendszerek mozgási irányára. Egy jelen-
ség, esetünkben a jog, önmagával való lényegi azonossága statikusan is ma-
gába foglalja a mástól elválasztó különbségeket (determinatio est negatio),
egyszerre önmeghatározó és a társadalmi-történelmi összfejlõdéstõl meg-
határozott. Ebbõl az következik, nem ragadható meg az elvont azonosság
(A=A) elve alapján, mert nincs olyan végsõ, egyetlen, abszolút mozzanat,
amelyre visszavezethetõ lenne. Kizárólag a konkrét azonosság dinamikus
képzõdményeként fogható fel, ami a különbséget és a változást, a fejlõdést
is magába foglaló ellentmondáselv jegyében ragadható meg. Olyan komple-
xum tehát, melynek immanens struktúrája nem dologszerûségként, hanem dinami-
kus állapotként reprodukálódik. Ami elõször a jogon kívül jelenik meg, a tár-
sadalmi lét konfliktusos mivolta, az a jog létalapja, ontológiai elõfeltétele.
Ez a külsõ, meghatározott összetevõknél – a jogi objektiváció terjedelme,
határa, matériája, belsõ tagozódása stb. – belsõvé transzformálódik, a jog
egynemû közegébe emelõdik, s éppen ezáltal tehet szert létszerû hatékony-
ságra. Ennyiben a hegeli ontológia, módszertani következményeit tekintve,
kitüntetett szerepet játszik felfogásunkban. 

Nem osztjuk a Német ideológia azon álláspontját (MEM 3. k. 75–76.),
amely szerint a jognak nincs saját története, mert azt a társadalomtörténet ír-
ja. Differenciáltabb elemzés szükséges. A jognak megvan a saját szubsztan-
ciális tartalma, melyen keresztül nemcsak a társadalom összfejlõdésétõl meg-
határozott, hanem a jog milyensége is aktívan befolyásolja ezt a fejlõdést.

A jogelméleti irodalomban Hans Kelsen éleslátóan vetette fel a termé-
szetjogi koncepciók megalapozhatóságával, visszavezethetõségével kapcso-
latban, azok pozitivista bírálataként: amennyiben a természetjog nem ala-
pozható meg abszolút módon, mert nincs abszolútum és nincs semmi
transzcendens a jogban, akkor a természetjogot már csak relatív érvénnyel
lehet megalapozni. Ebben az esetben viszont szerinte semmivel sem jobb a
helyzet, mint a pozitív jog esetében, mert az szintén relatív, emberi akarat
alkotása (Kelsen, 1963).

Ha el is fogadnánk, hogy a jog csak relatív módon alapozható meg, mint
ezt a modern, relativista természetjogi megoldások – legszínvonalasabban
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Roscoe Pound pragmatista és Gustav Radbruch neokantiánus jogfilozófiája
– képviselik, azt azonban nem gondolhatjuk, hogy a jog ontológiai alapja
emberi lények akarati aktusában leledzene. A kérdés tehát nem egészen az,
hogy abszolút vagy relatív természetû-e a természetjog, hanem az, hogy
Kelsen módján, a logikai empirizmus szellemében lemondunk-e a jog onto-
lógiai megalapozásának kérdésérõl, s azt az alapnormára való visszavezet-
hetõséggel megoldottnak véljük, vagy pedig ellenkezõleg, van ontológiai
státusú megoldásunk a reális problémára: mi a jog létalapja?

Amennyiben a jog létalapja meghatározásánál a gondolkodás a formális
logika azonosságelvéhez igazodik, az ontológiai szempont szükségképpen
elhanyagolódik. Ha viszont a konkrét azonosság elvét követjük, akkor az
ontológiai alap problémájára az lesz a válasz, hogy a lét (létezés) világában
az ellentmondás (nem pedig az azonosság) elve számít abszolút érvényesnek,
vagyis olyannak, ami mögé már nem lehet visszamenni. Joggal vetõdik fel a
kérdés: hogyan juthatunk el ehhez a belátáshoz? Ha bármely konkrét léte-
zõ véges számú tulajdonságaitól fokozatosan elvonatkoztatunk (elõbb pl.
szagától, színétõl, fizikai mivoltától, majd alakjától, formájától, funkciójától
és így tovább), akkor az absztrakciós út végén már csak a létezés mint olyan
marad vissza. Abban az esetben pedig, ha az elvonatkoztatás útját minden
egyes létezõvel végigjárjuk, s az út végén a létezést mint olyat is tagadjuk,
akkor elõáll a semmi. A semmi a meghatározatlan, minden meghatározott-
ságától megfosztott lét. A lét mint a van pozitivitása és a nemlét mint a sem-
mi negativitása közötti feszültség, vagyis lét és semmi ellentmondása alkot-
ja a lét eredendõ szerkezetét. Kizárólag ebben az értelemben, az ellentmon-
dás formájában ragadható meg abszolútum a létben, és semmiféle konkrét
létezõ nem lehet ebben a státusban. A létnek ez az általános meghatáro-
zottsága (ti. hogy végsõ alapja az ellentmondásban ragadható meg), nyilvá-
nul meg a létezõk szerkezetében. Hegel logikáját négy lépésben, sematizál-
tan ábrázolhatjuk, ha bevonjuk a tagadás és a vonatkozás kategóriáit (He-
gel, 1979, 58–86.). (Lásd 4. ábra.)
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lét semmi * Egymást kizáró vonatkozás

lét > < semmi * Egymást feltételezô vonatkozás

lét semmi * Kontradiktorius, negatív tagadás 
közvetít a pólusok között

nemlét nem semmi * A lét a nemléten keresztül átcsap 
a semmibe és fordítva

levés (Werden) * Végeredmény (mozgás)

4. ábra. A lét és a semmi ellentmondása a hegeli dialektikában
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A lét szakadatlanul átcsap a nemlétbe, és fordítva, a nemlét a létbe. Ezt
a mozgást fejezi ki a levés, amely nem artikulálja, csak lebegteti a dolgokat.
Ezt követi az a létszak, amikor a dolgok szilárd állapotra, tartós egziszten-
ciára, vagyis létezésre tesznek szert. Hogy itt nemcsak logikai játékról van
szó, hanem ontológiai tényállásról, azt könnyen megérthetjük, ha felfedez-
zük, hogy amikor a lét átmegy a semmibe, az az elmúlás, amikor pedig a
semmi a létbe, az a keletkezés, a teremtés folyamata. A lét, a világ és rész-
rendszerei szakadatlanul a keletkezés és az elmúlás folyamataiból állnak.
Minden dolog azonos és nem azonos önmagával. Ez a legalapvetõbb létel-
méleti belátás, amelyet a konkrét azonosság elve abszolút érvényesít. A lét és a
semmi ellentmondása, feszültsége elõbb keletkezteti, majd megsemmisíti a lé-
tezõ dolgokat. A lét és a semmi ellentmondása olyan abszolútum, ami mö-
gé nem lehet gondolatilag visszamenni, ami keletkezésként és megsemmi-
sülésként minden konkrét létezõben benne van. Önmagában nem áll meg
sem a lét, sem pedig a semmi, egymásra vonatkozásukban egyidejûleg fel-
tételezik és kizárják egymást. A létezés alapja e két mozzanat ellentmondá-
sa. Az abszolútum tehát nem egyetlen mozzanat, hanem két mozzanat fe-
szültsége, ellentmondása. (Bár az ellentmondás, a contra dictio túlzottan
szemléletes, logicisztikus elnevezés, azonban itt eredendõ ontológiai érte-
lemmel bír: minden entitás lényege a benne rejlõ feszültség, nem azonos-
ság, ellentét.)

Ez az általános ontológiai tényállás vezet át a jog létalapjának feltárásá-
hoz. A társadalmi létben lévõ ellentmondások, konfliktusok nélkül nem ke-
letkezne jog mint a konfliktusok feloldásának objektivációja. A jog létalapja
a polgári társadalom szükségleteinek termelése és elosztása közben szakadatlanul ke-
letkezõ társadalmi konfliktusokban van. Miként azt Hegel kifejezte: „Csak mi-
után az emberek sokféle szükségletet találtak ki maguknak s megszerzésük
összekuszálódik a kielégítésben, alkothatnak törvényeket.” (Hegel, 1971.) 

Ez tehát azt jelenti, hogy ha kihunynának a társadalmi konfliktusok, s
így elenyészne az az alap, amelynek következménye a jog, akkor persze kö-
vetkezmény hiányában jog sem lenne. Minthogy azonban a konfliktusok
ontikusan szakadatlanul újratermelõdnek, ezért aztán fenntartják következ-
ményüket is, vagyis a feloldás meghatározott módjának, a jognak a szükség-
letét.

Mindebbõl az következik, hogy a jog nem hordozza magában léte alapjait,
mivel a polgári társadalom alapépítményében, szükségleti rendszerében ke-
letkezik a javak megtermelésének és elosztásának szabályozása iránti igény,
amely lehetõvé teszi, és egyúttal kiváltja a társadalom alkotóelemei közötti
érintkezési forma termelését. A jog ontológiai alapja tehát a társadalmi
konfliktusokban, funkciója a konfliktusok feloldásában, megelõzésükben-
csökkentésükben, tehát az érintkezési viszonyok szabályozásában van.
A kérdés most már az, hogy ez a külsõ, de nem külsõdleges alap mennyi-
ben befolyásolja a jogi objektiváció sajátlagos társadalmi rendeltetésének,
funkciójának milyenségét.
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A szabályozás szükségletét, matériáját és ezzel a jog változó határait a
társadalom összmozgása, nem pedig a jog belsõ szerkezete jelöli ki. Prime-
ren tehát a szabályozásra szoruló, társadalmi környezetben keletkezett, a
gazdaság, az erkölcs, a kultúra, a politika stb. részkomplexumainak konflik-
tuspotenciáljából aktualizálódó tartalmak jelentik a szabályozás anyagát,
melyet a jog saját közegébe beemel és átformál. A mindenkori egész repro-
dukciós szintjén belül a politikai, állami érdek- és akaratérvényesítõ képes-
ség szelektálja (és aktualizálja) azokat a tartalmakat, amelyeket jogi szabá-
lyozás alá vonnak. A szabályozás módja, a társadalmi tartalom jogi tárgy-
meghatározássá formálása, joggá tételezése a matéria határain, a szabályo-
zási tárgyak objektív tulajdonságain belül, a jogrendszer belsõ tulajdonsá-
gaihoz való illeszkedéssel történik. A jog a társadalmi totalitás részkomple-
xuma, tartalmait és terjedelmileg változó határait közvetlenül az össz-
fejlõdéstõl kapja, de a társadalmi tartalmak jogi tartalommá történõ átfor-
málása, tételezése3 az objektivációra jellemzõ tulajdonságok (a jogrend bel-
sõ szerkezete, jogági tagoltsága, dogmatikai közege stb.) és szabályozási
módok (induktív-esetjogi; deduktív-kontinentális jogtechnikai típus; mellé-
rendeltségi-autonóm, alárendeltségi-közhatalmi mód) szerint alakul. A
modern jogi objektiváció belsõ szükségletévé vált a szabályozás szabályozá-
sa, amivel nagymértékben függetlenedik léte külsõ alapjaitól, s olyan mes-
terséges, formálisan racionalizált kifejezésévé vált a társadalmi valóságnak,
amelyet egyre nagyobb mértékben az önszabályozás, a létalapokhoz viszo-
nyított inkongruencia jellemez. Saját belsõ gazdagságának, komplexitásá-
nak fokozásával teszi képessé magát arra, hogy a jogfejlõdés különféle szín-
terein – jogág képzõdés-elhalás, jogalkotás, jogalkalmazás, interpretációs
(nyelvtani, logikai, rendszertani stb.), fikciós (praesumptio iuris; praesumptio
iuris et de iure) és analogikus (analogia legis; analogia iuris) jogtechnikák alkal-
mazása – alkalmazkodjon a változó társadalmi szükségletekhez, kihívások-
hoz. Az pedig, hogy ennek az önszabályozási képességének vajon hol hú-
zódnak az immanens határai (amelyek egyben a jogállamiság határai is),
meddig jelentik a rugalmas adaptációt, és az eszközök, módszerek bõvülé-
se mikortól jelentheti a stabilitásvesztést, racionalizációs deficitet – olyan
kérdések, melyeknek megválaszolására csak akkor nyílik módunk, ha már
feltártuk a jogi totalitás (eddig csak érintett, de nem kifejtett) belsõ felépí-
tését és mûködési törvényszerûségeit.
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3 Említsük meg, hogy az igazán jogalkalmazói, jogászjogot képviselõ Coke jellemzésében
is világos a jog tételezettsége, ember alkotta képzõdmény mivolta, amely objektiválódik.
A Common law tökéletes mûvi értelem (kiemelés tõlem – Sz. P.), mert egymásra követke-
zõ korok elméinek sokasága finomította. A király (vagy akár parlamentje) elméje nem ér
fel ezzel a recta ratióval (értsd tárgyi képzõdménnyel, alappal – Sz. P.). Lásd: Sajó And-
rás, 1980, 153. 
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4.3. A jogi objektiváció tételezettsége

Amit a modern jog esetében René König kifejtéséhez kapcsolódva bemutat-
tunk (hogy ti. a jog rendelkezés), azt Hegel a Jogfilozófiában a tételezés (das
Setzen, die Setzung) kategóriájával ragadja meg (Hegel, 1971). A magyar fi-
lozófiai és jogelméleti irodalomban ezt a hegeli tételezésfogalmat értelme-
zik teleologikus tételezésként (Lukács, Peschka). Az alábbiakban azt vizsgáljuk
meg, mi a jelentése annak, hogy a jog tételezett.

Az alapjelentés Hegeltõl származik: „A jogi törvény valami tételezett, az
embertõl származó.” (Hegel, 1971, 13.) Tételezni tehát annyi, mint valóságos
gazdagságából, összetettségébõl kiemelni és megrögzíteni egy mozzanatot,
összefüggést, azaz kimondani, tételbe foglalni, s ezáltal megsokszorozni
(és/vagy mérceként állítani) a tételezett dolog hatalmát a cselekvõk számá-
ra. A tételezésnek ez az értelme az elsõ lépést jelenti az objektiváció kelet-
kezése útján, amely persze ettõl még nem zárt, nem rend jellegû, koheren-
cia-összefüggéseknek nem alávetett tárgyiasítás. A társadalmi létben ugyan-
is nem mindegy, hogy egy meglévõ összefüggés a maga immanens sponta-
neitásában hat-e csupán, vagy pedig felismerik, kimondják – ezáltal tudatosítják
és rögzítik, s mint ilyet, elvárásként, mértékként alkalmazzák az emberi ma-
gatartásokkal, érintkezési formákkal, kommunikációkkal szemben.4

A természeti törvények feltétlenek, úgy érvényesek, ahogy vannak. Meg-
ismerésük önmagában nem változtat a természet állásán. Nem így áll a do-
log a jogi törvények és a társadalmi szabályszerûségek esetében. Ha ezeket
megismerik, kimondják, sõt normaként rögzítik, azaz tételezéssel a jog vilá-
gába emelik, akkor elvárások keletkeznek, melyek objektív érvényûek, s az
egyes ember, az állampolgár, illetve a jogalanyok számára magatartásuk mo-
tívumául és társadalmi cselekvések koordinálójául szolgálnak. A természet
némaságával szemben áll az emberi nem tudatossága: nem hagyhatja figyel-
men kívül a kimondott, rögzített, a közösség által elvárt dolgokat. Az elvá-
rás nem feltétlen, hanem a tételezés feltételéhez kötött: a jogi meghatározá-
sok (tételezések) arra szolgálnak, hogy a cselekvés motívumai, koordináto-
rai és szabályozó mértékei legyenek az emberek társadalmi érintkezésében.
Ezt jelenti, hogy a jogi törvény valami tételezett, az embertõl származó. 

„Az ember nem áll meg a létezõnél, hanem azt állítja, hogy magában bír-
ja mértékét annak, ami helyes: alá lehet vetve külsõ tekintély szükségsze-
rûségének és hatalmának, de sohasem úgy, mint a természet szükségszerû-
ségének, mert belseje mindig megmondja neki, milyen legyen a létezõ, s
önmagában találja meg igazolását annak, ami érvényes... a jog törvényeiben
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4 Fontos megjegyezni, hogy más az eset akkor, ha olyasmit tételeznek, aminek esélye, sõt,
belsõ szükségszerûsége van a megvalósulásra. Ekkor nem egyszerûen a gondolat és lét
azonosságának álláspontján lévõ hegeli objektív idealizmus „csíra” elképzeléseként fel-
fogott összefüggésrõl van szó – mely szerint minden, ami megvalósul, az kifejletlen álla-
potában, már a kezdeteknél megvolt az adott dolog fogalmában –, hanem az emberi-tár-
sadalmi praxis számára adekvát tételezésrõl.
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a dolog nem azért érvényes, mert van, hanem minden egyes azt követeli,
hogy megfeleljen saját kritériumának.” (Hegel, 1971, 13.)

A jogrend törvényei és szabályai tehát nem azért érvényesek, mert létez-
nek, hanem azért, mert megfelelnek saját létük kritériumának. Annak a kérdés-
nek a megválaszolása, hogy mit jelent a saját kritériumnak való megfelelés,
a jogi objektiváció további belsõ összetevõinek analíziséhez vezet. Ha a jog
inadekvát tételezés eredménye, akkor ellehetetlenül, hiszen senkit sem lehet
– még az államnak sem – jogszerûen lehetetlenre köteleznie. E probléma
megértése és megoldása érdekében mindenekelõtt az okság és a finális deter-
mináció jogtételezésben játszott szerepét kell megvizsgálni, mégpedig abból
a szempontból, hogy milyen értelemben és mennyiben tesznek lehetõvé
adekvát tételezéseket. Majd pedig ez vezet a pozitivitás és az érvényesség ka-
tegóriáinak vizsgálatához.

4.3.1. Az okság szerepe a jogban

Az okság a jelenségek közötti azon elemi összefüggést fejezi ki, hogy vala-
mely „A” jelenség közvetlen kapcsolatban hatást gyakorol „B” jelenségre.
Ok és okozat közötti determinációs kapcsolat annyit és csak annyit fejez ki
(ez viszont valóságos összefüggés), hogy azonos okok azonos feltételek kö-
zött azonos eredményhez vezetnek. (Tehát ha megváltoznak a feltételek,
melyek a jelenségek közötti összefüggések alapjai, akkor azonos okok is kü-
lönbözõ eredményre vezetnek.) 

Az okság ebben a felfogásban egyetemes érvényû, nemcsak a szilárd testek
fizikájára, a mechanikára és az élõ szervezetre alkalmazható, hanem speci-
ális formában a társadalmi jelenségekre és a tudati összefüggések közvetlen
hatásmechanizmusára is. Szemben a mechanikus felfogásokkal, melyek az
okságban a véletlen mozzanatok kiküszöbölését látták, az okság korszerû fel-
fogása nem zárja ki sem a véletlen jelenségeket, sem pedig a jelenségek
mozgásában belsõ szükségszerûséggel elõálló determinációs folyamatokat.
E felfogás szerint a véletlen jelenségek különbözõ törvényszerûségek metszés-
pontjában keletkeznek, s amennyiben tömegesen ismétlõdnek, akkor beszél-
hetünk a véletlen tömegjelenségek szükségszerû okairól, valószínûségi relációiról és
fokairól (például a közlekedési balesetek tipikus okairól és elõfordulási gya-
koriságáról). Az elõzõleg említett összefüggésre példaként szolgálnak a tör-
ténelmileg kialakult uralmi rendek és legitimációs ideológiák közötti deter-
minációs kapcsolatok: ez a társadalmi lét nem esetleges, hanem törvénysze-
rû (ti. ismétlõdõ és tényleges) összefüggése. 

Az anyagi és szellemi élet determinációs folyamatok fajtáinak és formái-
nak a sokféleségét ismeri, melyek oksági összefüggéseken keresztül érvé-
nyesülnek. Ha nem lennének determinációs fajták (mechanikai, kémiai,
finális) és formák (jogi okság), akkor nem lehetne kikerülni az okok végte-
len tengerének, rossz végtelenségének befejezetlenségébõl. Nem lehetne
megoldani a regressus ad infinitum problémáját.
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Így a jogi életben, a jogalkotás és a jogalkalmazás során kitermelõdik a jo-
gilag releváns ok kategóriája, ami nélkül a normatíve szabályozott emberi ma-
gatartások nem lennének minõsíthetõek. Nem releváns, amit jogilag nem le-
het vagy nem kell értékelni. Releváns, ami belejátszik az eset jogi minõsíté-
sébe, értékelésébe, vagy közrehat normatíve elvárt magatartások keletkezé-
sében. Az egyetemes oksági összefüggéseket tehát a jog a saját szempontjai szerint
elszigeteli a kauzális valóság gazdagságától és összetettségétõl, amennyiben saját
rendjének összefüggéseihez igazodó mesterséges (ti. jogszempontú) szelekciós mecha-
nizmusokat hoz létre és mûködtet. A „mindennek megvan a maga oka” értelmé-
ben felfogott okság egyetemes összefüggés, a jog azonban speciális oksági deter-
minációval számol, melynek határait a normatív, dogmatikai rend és a jogászi érve-
lés elfogadott technikái szabják meg. Az e hatókörön kívül lévõ oksági összefüg-
gések bár léteznek, de jogilag irrelevánsak. Amit a jog nem minõsít bûncse-
lekménynek (nullum crimen sine lege), nem is lehet bûnös emberi magatartás
okozata, tehát nem büntethetõ. Ezért a szociálisan nemkívánatos magatar-
tás, jogi irrelevanciája következtében, negatív eredményhez is vezethet, hi-
szen ami szociálisan ok, az nem feltétlenül minõsül oknak a jog szempont-
jából. Ebbõl is látszik, hogy a jog specifikus oksága tételezések eredménye. 

Az okság relacionista természetû. Ami egyik összefüggésben okozat,
eredmény, az egy másikban kiváltó ok lehet. Ha „A” jelenség oka „B”-nek
és „B” oka „A”-nak, akkor lép fel a kölcsönhatás összefüggése. Az okság köl-
csönhatássá válása felveti az alapvetõ (vagy strukturális) ok kérdését. A je-
lenségek ugyanis csak bizonyos feltételek összességének, az alapnak a meg-
léte esetén keletkeznek, speciális okok hatására. Az alap fennállása mindig
következményekhez vezet, s az alap–következmény viszonyban az alap csak
annyiban és azért alap, mert következményei vannak. Ez az ontikus viszony
átfogóbb, erõsebb meghatározottságot jelent, mint a közvetlen hatást kife-
jezõ okságé, ami a megalapozó feltételekhez képest csak partikuláris. Bün-
tetõjogi példának erejével szólva: egy elõélete, potenciális személyiségszer-
kezete folytán megrögzött, konok bûnözõnek számító tettes esetében az
adott pillanatban elkövetett bûncselekmény (mondjuk rablás) közvetlen ki-
váltó oka (például nyereségvágy) részlegesebb motívum, még ha ez a motí-
vum aktualizálta is elhatározását a tett véghezvitelére, mint az általa köve-
tett bûnözõ életforma – alapkénti – felhajtó ereje. Alap–következmény és
ok–okozat viszonya a jogban sem esik egybe. 

Az oksági összefüggések felismerését az teszi nehézzé, hogy a jelensé-
gek egymásra következése önmagában még nem igazolja, hogy ténylegesen
is oksági összefüggésben állnak egymással. Ez volt a hume-i szkepszis alap-
ja. De ha a gyakorlatban vagy kísérleti szituációban (mint például a gyáripar
sorozattermelése vagy a bûnözés, illetõleg az öngyilkosság társadalmi tö-
megjelensége esetében) ismétlõdik az eredmény, akkor megbizonyosodha-
tunk az okság objektivitásáról. Ekkor valóban nem egymás után, de egy-
mástól függetlenül lejátszódó jelenségekrõl, hanem kauzális determináció-
ról van szó.
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Ahhoz, hogy a kölcsönös hatásokon túlmenõen elsõdleges és másodla-
gos okokat, alap–következmény viszonyt különíthessünk el, már túl kell
mennünk a puszta okságon, s a primátus kérdése is csak egy összefüggés
érvényesülése szempontjából vetõdik és vethetõ fel. A jog szempontjából
ott nagy jelentõségû a primátus kérdése, az okok hierarchizálása, ahol a
cselekvõ szándéka mögötti okokat, anyagi, lelki, morális és intellektuális
motívumokat akarják feltárni és megérteni, ahol a motívumok harcában azt a
túlsúlyos mozzanatot keresik, amely a cselekvõ aktuális személyiségében
(meghatározott külsõ körülmények, társadalmi feltételek mellett) a tett el-
követésére vagy egy fennálló kötelezettség megszegésére vagy gondatlan el-
mulasztására késztet. Általában a jogalkalmazásban a körülmények és a tett
ismerete, az életbeli tényállás rekonstrukciója, az eredményhez vezetõ fo-
lyamatok, eszközök figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a szándékot, a
motívumokat feltárhassuk. Ezzel szemben a jogalkotásban nem az aktuális
és potenciális személyiség, hanem a tipikus körülmények között fellépõ tipikus
emberi magatartáshoz kell szabni a jogalkotási célok eléréséhez vezetõ embe-
ri magatartásokat, a kívánt joghatások eszközeként.

4.3.2. A finális determináció a jogban

A teleológiában a kauzalitás és a finalitás determinációs formáinak viszo-
nyáról van szó. A kauzális ontológiai elõfeltétele a finális determinációnak,
de magasabb fokú, mert a kategoriális nóvumot hordozó finális determiná-
ció fölérendelt a kauzálishoz képest. Ezt a viszonyt úgy is kifejezhetjük,
hogy az ontológiailag magasabb rendû finális determinációban a kauzalitás
megszüntetve megõrzõdik, amennyiben a finális kategória elemeként tér
vissza. (Természetesen az eszközök felkutatásában, ami mint magatartás
oksági sorokat indít el és okozatokhoz vezet, a tudat, a jogalkotó tudata té-
vedhet.) A kauzális folyamatok idõben korlátlanok és vakok, minden léte-
zõt (szellemit, anyagit egyaránt) jellemeznek: egy cél nélküli oksági sor
éppúgy létrehozza a maga okozatát, mint ahogy a cél felõl, finálisan mozga-
tott eszközök is komplex oksági hatásmechanizmusokban valósulnak meg.
A finális folyamatnak kezdete és vége van: a tudat által szelektált eszközök
viszik végbe a kauzális folyamatot. Egyedül az emberi nem képessége a tu-
dat ezen aktivitása, amely lehetõvé teszi, hogy az ember a reális idõfolyam
átugrásával gondolatilag valami olyasmit alkosson, ami fogalmilag (in men-
te) már azelõtt megvan, mielõtt a reáliák világában létezne.

A világban lévõ teljes mérvû kauzalitás nem megbénítója, hanem egye-
nesen elõfeltétele az emberi cselekvésnek. Egy olyan világban, amely nem
lenne kauzálisan determinált, nem volna lehetséges finális folyamat.
A finális folyamatok (akarat, törekvés, cselekvés) mint a szabadság aktusai
csak egy már teljes mértékben kauzálisan determinált világban lehetsége-
sek. Nicolai Hartmann szerint a döntõ mozzanat: „alkalmas eszközök kivá-
lasztása egy cél érdekében” (Hartmann, 1970). A célkitûzõ értelemmel, tet-
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tei következményeivel számolni képes emberi lény számára itt kezdõdik a
szabadság problémája, nem pedig a véletlenek, az esetlegesen adottak,
indeterminált választások, motiválatlan cselekedetek (action gratuite) világá-
ban. A lelki motívumok harca mögött az ember mint szükségleti lény áll.

A jogalkotás a jog tételezése a jogszabályok címzettjei, a jogalanyok szá-
mára, akik a kívánatos társadalmi célokat realizálják. Nicolai Hartmann
finális determinációt elemzõ sémájának (Hartmann, 1970, 134.) a jogra al-
kalmazása (5a ábra) – melyet teoretikusan elsõnek Peschka Vilmos akná-
zott ki – három aktust tartalmaz:
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Eszközök kiválogatása

Realizálás

5a ábra. Hartmann eredeti ábrája

Célkitûzés

Tudat
C1

C2

emberi magatartás
Hozzárendelt

Jogérvényesülés
(önkéntes jogkövetés és jogalkalmazás)

5b ábra. Az eredeti ábra alkalmazása a jogi normára

Célkitûzés

Jogalkotói
tudat

C1

C2

1. aktus: a cél kitûzése a tudatban az idõfolyam átugrásával, mint a jö-
võbeli elõlegezése;

2. aktus: az eszközök kiválasztása a kitûzött cél felõl a tudatban (vissza-
felé ható determináció);

3. aktus: realizáció a kiválasztott eszközök sora által; elõrehaladó reális
folyamat a tudaton kívül.

Hartmann ábrája minden további nélkül alkalmazható a jog mint téte-
lezettség szerkezetének bemutatására (5b ábra).
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1. aktus: a cél kitûzése a jogalkotói tudatban az idõfolyam átugrásával,
jövõbeli kívánatos joghatás elõidézése érdekében (in mente lejátszódó esz-
mei aktus);

2. aktus: az eszközök, emberi magatartások kiválogatása szoros korrelá-
cióban a céllal (alkalmas/alkalmatlan eszközök problémája: milyen tevõle-
ges emberi magatartás, nem tevés vagy mulasztás teszi lehetõvé egy kívá-
natos vagy nem kívánt cél létrejöttét, joghatását: a cél felõl visszafelé ható
determináció a jogalkotói tudatban);

3. aktus: realizáció = az emberi magatartás mint kiválasztott eszköz ál-
tal: a jogalkotói tudaton kívül lejátszódó, idõben elõrehaladó folyamat,
amelyet a kihirdetett jogszabály címzettje, a jogalany végez el.

A finális determináció elemi formájánál, az egyszerû munkatevékeny-
ségnél a célt kitûzõ és az azt megvalósító szubjektum egybeesik. A munka-
folyamat arisztotelészi, hegeli, marxi elemzéseit vitte át Lukács György a jo-
gi objektivációra, ahol viszont a célkitûzõ és a realizáló szubjektum elválik
egymástól. Az elsõ és a második aktus a jogalkotó tudatában játszódik le
(„léttel bírónak gondol olyasmit, ami még nem valóságos”), de a realizációt
már a címzett jogalanyok és nem a jogalkotó végzi el. A jogalkotás terem-
tette jogi norma másodlagos teleologikus képzõdmény, mert tételezése –
szemben a munkafolyamattal – nem valamely tevékenység tárgyi eredmé-
nyére, hanem az emberi magatartásra irányul. A norma a kooperáció közve-
títõ eszköze, olyan médium, amely döntõ szerepet játszik az emberi maga-
tartások jogalkotói irányításában. A másodlagos teleologikus tételezés (el-
térõen az elsõdlegestõl) ezért ideológiai természetû, uralmi jellegû. A jog
nemcsak norma, hanem az irányítás eszközeként sajátos társadalmi tudati
forma is, melyben az emberek, osztályok, társadalmi csoportok tudatosít-
ják, értékelik konfliktusaikat, melynek keretei között megélik társadalmi vi-
szonyaikat.

4.3.3. Cél és érték viszonya a jogban

Ebben a felfogásban megdõl a tapasztalatilag érzékletes, okozatosan szük-
ségszerû tények és az okozati összefüggésektõl mentes a priorisztikus érté-
kek egymást kizáró neokantiánus feltételezése. Megdõl, ha a kauzális és a
finális determináció viszonyának tisztázása után kifejtjük a közvetítést cél
és érték kategóriái között, amit eddig még nem tettünk meg.

Az érték a finális determinációval analóg szerkezetû, de vele nem azo-
nos képzõdmény. Nem mondhatjuk ugyanis, hogy az érték ontológiai érte-
lemben rárétegzõdik a finalitásra, hiszen kategoriálisan nem jelent újdon-
ságot. Csupán arról van szó, hogy az érték felhalmozott és gondolatilag rög-
zített tapasztalatként „rátelepszik” a vele analóg struktúrára. Ha nem len-
ne finális determináció az emberi tevékenység teleologikus szerkezetében,
nem lehetnének értékek és érték vezérelte cselekvések sem. Az értékek
nem szükségképpen, nem törvényszerûen mozgatják a kívánt állapot felé az
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eszközül használt oksági sorokat, hanem csak a nagyon is flexibilis, többér-
telmû, relatív tapasztalatok szerint. A célként tételezni érdemes értékek az
emberi gyakorlat lenyomatai anélkül, hogy az értékekhez egyértelmûen
hozzárendelhetõk lennének a realizáció eszközei, feltételei. Az értékeket te-
hát a társadalmi tapasztalat olyan gondolati, eszmei összegzéseként fogjuk
fel, amelyek orientálják az emberi cselekvést. Nem a cél felõl determinált
oksági sorok átformálását vezérlik, mint a finális determináció, hanem ori-
entálnak: a sokszor és sokféleképpen kitûzött és realizált célok pozitív és
negatív tapasztalatai értékké csiszolódnak és nemesednek az egyéni tudat-
ban, a kollektív tapasztalatot és emlékezetet õrzõ kultúrában, amely isme-
retek és attitûdök tárháza. Értékes valóság. Nem azért érvényesek az érté-
kek, mert eszmei természetûek, hanem mert léteznek, és használni tudjuk
õket. Egyszerre objektívek és szubjektívek. A jóllakottságtól a gyönyörön át
a jogos-jogtalanig, a szépségig és a legfõbb értékig, a szabadságig: az eszkö-
zök bõvülésén és variálásán át új és új célok, újítások realizációjáig terjed a
tapasztalat. Az érték az emberi gyakorlat, tapasztalat szublimált és hasznos,
mert orientáló kifejezése. 

Max Weber a megértõ szociológia álláspontjáról úgy fejezte ki a célracionális
(Zweckrationalität) és értékracionális (Wertrationalität) cselekvési típus viszo-
nyát, hogy azok egyrészt többféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, másrészt pe-
dig hogy: „A célracionalitás álláspontjáról nézve azonban az értékracionali-
tás mindig irracionális, méghozzá annál irracionálisabb, minél inkább az ab-
szolút érték rangjára emeli azt az értéket, amelyhez a cselekvés igazodik, hi-
szen annál kevésbé van tekintettel a cselekvések következményeire, minél
inkább kizárólag az önértékre (a tiszta érzületre, a szépségre, az abszolút jó-
ra, az abszolút kötelességteljesítésre) összpontosít.” (Weber, 1987, 54.)

Ahol a cselekvés valóban célracionális, a következmények felõl mérle-
gelt, ott finális determináció fungál, adekvát eszközhasználatról van szó.
Ahol a cselekvés értékracionális, ott absztraktabban, kevésbé kiszámítható-
an és megalapozottan orientálódik eszközökön, eredményen – ezért és eny-
nyiben nevezi Weber irracionálisnak ezt a cselekvéstípust (ha a célraciona-
litás álláspontjáról nézzük és nem önmagában). Önmagában az értékracio-
nális cselekvés is értékre, az emberi tudás és tapasztalat kifejezõdésére
épül, és ez motiválja a cselekvõt, csak az nincs feltétlenül még az operacio-
nális tudás birtokában sem, az adekvát eszközhasználat felkutatása, a ráfor-
dítások és az eredmény kalkulálhatósága birtokában.

A filozófiai gondolkodásban ott, ahol a hangsúlyt az egyszerre objektív
és szubjektív természetû értékek között választó akarati aktivitásra
(alternativitásra) helyezik, az ún. szabadságontológiák álláspontján állnak.
Ahol pedig az emberi eszközhasználaton van a hangsúly – mert mint Hegel mondja,
az eszközökben megsokszorozódott potencialitás, hatóerõ van a célokhoz, ér-
tékekhez képest, s ezért inkább eszközeinkben, mint céljainkban rejlik kivívott sza-
badságunk reális foka –, ott a szükségszerûség-ontológia álláspontján állnak.
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4.4. A jog pozitivitása és érvényessége

4.4.1. A jog pozitivitása, amely a forma formalizált mozzanataiból ered

A jog pozitivitása voltaképp egyszerû dolgot fejez ki, mégpedig azt, hogy a
jog „létezik, mert hat, hat, mert létezik”. Trivialitása ellenére mégis szüksé-
günk van fogalmára, mert a jog pozitivitása a formális legalitás, a formális
jogszerûség valóságos szintje, s gondolatilag, módszertanilag akkor válik
megfoghatóvá, ha különbséget teszünk a formális és a formalizált mozzanatai
között. Csak a formalizáltat lehet formálisan felfogni, mert aminek nincs for-
malizált megjelenése, az nem függetleníthetõ attól a tartalomtól, melyet hor-
doz. A jog esetében a tételesen megjelenõ mivoltát tekinthetjük a tartalmá-
tól függetlenül, formálisan, anélkül hogy feltétlenül matematikai formalizá-
lásra kellene gondolnunk. A jog éppen attól objektiváció, mert a mindenna-
pi létfolyamat immanens spontaneitásából kiemelkedve rögzítettségre tesz
szert, s ez a tulajdonsága tartalmától, értékétõl elvonatkoztatva tárul fel. Vi-
szont ahhoz, hogy a normatív akarat tartalmától és a társadalmi érdekektõl
elvonatkoztatott, vagyis formálisan felfogott jog jogként megjelenhessen,
egyúttal formalizáltnak is kell lennie, vagyis általános, absztrakt racionalizált
jelek és szimbólumok rendjét kell alkotnia. A jogi norma tételezettsége okán
pozitívvá válik, az érvényesség belsõ összetevõjévé. Mitõl? Meghatározott
formalizált eljárás eredményeként, jogforrásként való megjelenésétõl, jogfor-
rás-hierarchiába illeszkedésétõl; szakaszra és bekezdésre, fõszabály, kivétel
és egyéb logikai besorolásra való tagoltságától stb. Formalizáltsága nélkül a
jelek jelentésének feltárása, a jogtalálás lehetetlen volna. Ami azonban a jog-
tartalom, jelentés szempontjából formális-közömbös, az a jog mint sajátos
társadalomszerkezeti objektiváció szempontjából egyáltalán nem az, mert
formalizáltsága és formalizmusa nélkül, intézményesített technikái és eljárá-
sai nélkül nem állna elõ a csak a tartalomhoz képest külsõ forma-meghatá-
rozottság – de nem külsõdleges rend – jogként. Nem lehetne az, ami. Hogy
az lehessen, ehhez be kell tartani egy bizonyos eljárási rendet, megjelenítési
technikákat és szerkezeti felépítettséget. Egyfelõl a jog létrehozatali módjára
vonatkozó szabályokat, másfelõl az egynemû nyelvi, logikai, dogmatikai kö-
zeget, megformáltságot, amely a normatív tételezések szubsztrátuma. A jog-
nak formalizáltnak, normatív formába rögzítettnek, normaszerkezettel
(hipotézis–diszpozíció–szankció) bírónak és a jogforrásoknak formálisan ra-
cionalizáltnak, hierarchizáltnak kell lenniük. A lex citationistól kezdve a pre-
cedensek ratio decidendijén és bírósági hierarchián keresztül történõ megha-
tározott aránybani közzétételén keresztül5 a kontinentális jogcsalád jogfor-
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5 A Common law úgy igyekszik elkerülni azt a veszélyt, hogy a precedensek egymást le-
rontva eláraszthassák, hogy közzétételük a bírósági fórumrendszerhez igazodó válogatás
alapján történik. A House of the Lord határozatainak 75%-át, a Court of Appeal 25 szá-
zalékát, s a High Court of Justice határozatainak mindössze 10 százalékát teszik közzé
(R. David, 1977, 309.).
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rás-hierarchiájáig. A forma formalizálási és formalizáltsági kényszere a meg-
jelenítés és az alkalmazhatóság, értelmezhetõség feltétele. A jog pozitivitása
a formális legalitás létmódja. Kevesebb az érvényességnél, mert nélkülözi a
tartalmi meghatározottság dimenzióit és csak a megformált tartalom tartal-
mas formájának szintjén fellépõ, „az önmagát mozgató forma” gazdagságát,
de létbeli elõfeltétele és belsõ alkotóeleme az érvényesség magasabb fokú ka-
tegóriájának. Minden, ami tételezett, pozitívvá válik, de nem minden pozitív
jog tesz eleget az érvényesség magasabb követelményének. 

A tartalmától megfosztott „tiszta jogtan” a formális legalitás legkidolgo-
zottabb 20. századi álláspontja, amely az érvényességet a norma alapján tör-
ténõ értelemadásra alapozza. A normák így visszavezetendõkké válnak az
alapnormára, melynek érvényessége a hipotetikus, logikai szükségszerûség
posztulálásával vész a semmibe. 

Valóságosabb a legalitás formális tartományának elismerése mellett azt
a materiális legalitás irányába továbbvinni, aminek határátmeneteként a le-
gitimáció kérdéséhez érünk. A hatalom legitimitása csak a társadalmiság
talaján vethetõ fel megalapozottan. Viszont a társadalomfejlõdéssel össze-
függésbe hozott jogfejlõdés produktumaként a jog érvényességének joghe-
lyességi elvitathatósága is érthetõvé válik. Ennek új intézményesedése az
alapjogi kontroll, a jogi objektiváció ez ideig utolsó öntisztító mechanizmu-
sa, anélkül, hogy mindez a mozgás a jogi objektivációt az államiságtól és
társadalmi környezetétõl az elvont azonosság értelmében vett határmegvo-
nással függetleníthetné. Az autopoetikus, önépítõ rendszer gondolati épít-
ménye nem állja ki a jogfejlõdés próbáját, mert konstruktivista
tautologizmusával – a jog úgy húzza meg saját határait, hogy mindaz, ami
jog, benne legyen (N. Luhmann, 1994, 51.) – önfejlõdõ létezõvé teszi azt az
objektivációs formát, amelynek alapfunkciója mindenkor a társadalmi konf-
liktusok szabályozása, a fennálló rend keretei között tartása.

4.4.2. A jogi norma érvényessége

A jog érvényességét formalizált mozzanatainak rendje (pozitivitása), társa-
dalmi tartalmának a különösség-tipikusság szintjén való megformáltsága
(matéria–tartalom és a tartalom–forma viszonya szerint) és funkciója
(regulatív-döntési autoritása) határozza meg.

Az elemzésben most már a második mozzanat, vagyis a tartalom felõl
kell továbbindulnunk. Annak a társadalmi valóságdarabnak (matériának),
amely a jog szabályozásának tárgya, melyet a jogalkotás megformál, nem-
csak adekvát kifejezésnek, visszatükrözésnek kell lennie, hanem egyszer-
smind inadekvátnak is. Ez a szerkezet nem jellemezhetõ sem a nyelvfejlõdés
spontán-immanens mozgásával, sem a mûvészi visszatükrözésben domi-
náns érzéki megjelenítéssel, sem pedig a tudományos objektivitás dezantro-
pomorfizáló tendenciájával. Ezektõl eltérõ, különnemû tárgyiassági forma,
állíthatjuk Lukács György munkáira támaszkodva (Lukács, 1965, 1976). 
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A társadalmi események, történések, viszonyok egyszeri, egyedi egy-
másra következése, rossz végtelensége megszüntethetetlen; a jogi szabályo-
zás sem ennek a kikapcsolására, hanem az életviszonyok ennél általánosabb
szintjének a szabályozására irányul. Ami a társadalmi-történelmi valóságból
egyedi, egyszeri irreverzíbilis, az nem szabályozható, ami pedig lényeges,
általános és ismétlõdõ szükségszerûség, azt nem kell szabályozni, mert a
szabályozás kellés tételezés közbeiktatása nélkül is megvalósul. A jogi visz-
szatükrözésnek ezért az egyedi és az általános meghatározottság közötti
különös szinten lehet és kell mozognia ahhoz, hogy követelmény jellege meg-
fogalmazódhasson és szabályozó ereje érvényre juthasson. Ekkor tipikus tár-
sadalmi tartalmakat segíthet életre vagy erõsíthet meg. Ha a normatív sík
általános szükségszerûségeket hordozna, feleslegessé válna, mert ami ma-
radéktalanul vagy legalábbis lényegében érvényesül, annak nincs követel-
mény, preskriptív, elõíró jellege, tehát érvényes sem lehet. Ami egyediség,
az megismételhetetlen, azt nem lehet sem elõírni, sem kikényszeríteni.
Mindebbõl az következik, hogy csak a tartalmi különösség síkján lehetséges
szabályozás, az egyedi és az általános kombinációját megvalósító átlagtípus
vagy lényegtípus értelmében.

A jogalkotási folyamatban a jogalkotó a jogszabály tartalmának kialakí-
tása során elvonatkoztat a valóság közvetlen jelenségformáitól, annak
számtalan egyedi vonásától, sajátos konkrétságától. Az egyedi mozzanatok
empirikus teljessége, a közvetlenül érzékelhetõ emberi magatartások sok-
féle összetevõjébõl ki kell emelni azt a jogalkotói értékelés szerinti lénye-
ges társadalmi tartalmat, melyet mértékül kíván állítani a jogalanyok maga-
tartása elé. A jogalkotásban ilyen gondolati elvonatkoztatás és általánosítás
megy végbe. A szabályozási tárgy, életviszony, matéria kiválasztása után
kell a kívánt szabályozási állapothoz, célhoz a megfelelõ emberi magatartást
hozzárendelni. Amint ezt jeleztük, a cél eléréséhez vezetõ emberi magatar-
tás tipikussága kétféle lehet: az átlagtípusé és a lényegtípusé. 

Átlagtípusról akkor van szó, ha a jogalkotó a megengedett magatartások
mértékét a közvetlen realitással bíró tényleges emberi magatartásokból ké-
pezi. Ez esetben az átlagostól való eltérést, devianciát minõsíti nemkívána-
tosnak, társadalomellenesnek. Itt „a jog csak a tény hivatalos elismerése”
(Marx), hasonlóképpen a szokásjogi jogképzõdéshez, mely a fennálló való-
ság megerõsítésére és nem innovatív megváltoztatására irányuló tételezé-
sek eredménye. A jogalkotó a szokásostól, az átlagostól való eltérést társa-
dalomra veszélyesként értékeli, s ezért jogellenesnek minõsíti. A büntetõ-
jogi normák jellemzõen ilyenek. Ha a jogi norma tartalma a gyakorisági át-
lag értelmében vett átlagtipikus emberi magatartást fogalmaz meg, akkor
ha a norma rendelkezõ részében elvárttól eltér vagy azt sérti a tényleges
egyedi, emberi viselkedés, erre az esetre joghátrányt helyez kilátásba a til-
tó norma. Az átlagtípus képzése tehát a valóságos, közvetlen emberi maga-
tartásokból meríti a mértéket, s a statisztikus szabályszerûség értelmében
itt a normák önkéntes jogkövetéssel meg is valósulnak, mert az emberi ma-
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gatartások mögött a társadalmi körülmények ugyanazon determinációja hú-
zódik meg, mint amelyeket a jogalkotó normaként kimondott. A jogi fele-
lõsség õsi alapszabálya, a iuris ignorantia cuique nocet – a jog nem tudása min-
denkinek árt, azaz nem mentesít a felelõsség alól – elve éppen az ilyen tí-
pusú normák létére alapozódik. Ott lehet szankcionálni az eltérõ magatar-
tást, ahol az átlagos elvárást mindenki teszi, akkor is, ha a jogszabályt nem
ismeri. A „nem tudják, de teszik” fenoménja érvényesül.

Nem így áll a dolog a típusalkotás átlagtípusétól eltérõ módozatánál, a
lényegtípusnál. Itt a jogalkotói elvonatkoztatás olyan konstruált magatartást
kell hogy eredményezzen, amely alkalmas olyan célok elérésére, melyeket a
jogalkotó a jog eszközével akar elõállítani. Az egyes és általános közötti
azon átmenetet keresi, amely a törvényszerûségek több-kevesebb jellegze-
tességével rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt célt, joghatást kiváltsa. Nem a
tapasztalati átlag elismerésével, hanem a cél, a kívánt eredmény felõl sze-
lektálja azokat a magatartásokat, amelyek a fennálló körülmények és felté-
telek között (a reális lehetõség értelmében) az eredmény elérését produkál-
ják. Valóban kellés struktúrájú, elõíró normákat tételez, melyeket követni
kell. A kellés struktúra a valóság átformálása, azonban lehetetlenre senkit
sem lehet kötelezni, még államhatalmi kényszerrel páncélozottan sem.
A jog csak akkor tarthat igényt a valóság átformálására, ha tételezései nem
absztrakt, hanem konkrét lehetõségekre – egy társadalmi, gazdasági, politi-
kai, kulturális feltételegyüttes meglétére – alapozódnak. A címzetteknek a
jogszabály rendelkezõ részében foglalt magatartást kell tanúsítaniuk, a bün-
tetés terhe mellett. A lényegtípus a tételezett, új életviszonyokra törekvõ
jog megformálása, a modern állam rendelkezõ tevékenységének követ-
kezménye. Tipikusan ilyenek a közigazgatási jog tervezõ, szervezõ normái
vagy a gazdasággal kapcsolatos jogi szabályozások. A tradicionális jog való-
sága kizárta, míg a modern megszüli a társadalmi mérnökösködés Roscoe
Pound-i eszményét. A lényegtípusokra orientált jogtételezésben a jogi fe-
lelõsség szorosabb, zártabb alakzatai érvényesülnek, mert a címzettek csak
a jog ismereti szintje alapján képesek a norma teleologikus célkitûzéseinek
megfelelõ magatartást tanúsítani. Viszont aki az ilyen jogterületek hatálya
alá tartozó tevékenységekbe kezd, annak annyit mindenképpen tudnia kell,
hogy a jog nem tudása nem mentesít. Ezért aztán ajánlatos utánanéznie,
vagy jogásztól érdeklõdnie, hogy milyen jogosultságai és kötelezettségei
vannak. 

A norma specifikus közbeesõ helyet foglal el a valóság közvetlen megjele-
nési formái és elvont általános tulajdonságai között. A szabályozási matéria
olyan átformált, sûrített kifejezése, amely még összefüggésbe hozható a ti-
pikus emberi magatartásokkal, a tipikus társadalmi helyzetek cselekvései-
vel. A norma tételezései a magatartásokra irányulnak, a jelenségvilágot hoz-
zák mozgásba, azt motiválják, s ennyiben adekvát visszatükrözésnek kell
lenniük. De átformálva, szelektálva olyan ellentmondásmentes renddé, a
normák kapcsolatának olyan önmagukban összefüggõ, homogén közegévé
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kell válniuk, amely megoldásokat ad a társadalmi konfliktusok feloldására,
kezelésére. A normák objektiválódott rendje kiemelkedik a mindennapi lét-
folyamat immanenciájából, hogy közvetítõként kapcsolódhassék be a társadalmi
magatartások és a kívánt vagy tiltott célok közé. A normatív típusú objektiváció
funkciója az, hogy szabályozó erõt vigyen az életviszonyokba, reguláljon,
akár ex post, a már bekövetkezett konfliktusok megoldásának eszközeként,
akár ex ante, a még be nem következett, de a jogalkotó akarata szerint nem
is kívánatos eredmények elkerülésének eszközeként. A jog szabályozó,
konfliktusfeloldó, integratív funkciója csak a fennállóhoz képest inadekvát
visszatükrözés alapján hozhat gyakorlati eredményeket. Az érvényesség
magasabb szintjén a jog formameghatározottsága már belsõ, teremtõ for-
ma, a tartalmi különösség megformálása lukácsi értelemben: „A terület
szûkítése, a kifejezési eszköz korlátozása a kifejezés intenzitása érdekében:
ez a forma.” (Lukács, 1977, 106.) A jogszempontú szelekció, a kifejezési
eszközök korlátozása a szabályozás eredményessége érdekében történik, a
valóság gazdag sokféleségének jogi normákká és dogmatikai fogalmakká
történõ szimplifikált átírása révén. A köznyelvhez képest egynemû közeget
teremtõ metanyelv és logikai besorolások megalkotása szükséges ahhoz,
hogy a konfliktusok a jogdogmatika által okozott jelentésváltozás ellenére
is értelmezhetõvé és kezelhetõvé váljanak. Mert a megformálás nemcsak a
társadalmi lét lebontását jelenti normatív összetevõjére, hanem annak újra
felépítését is: a létfolyamat olyan artikulációját, ami alkalmas a tevékeny-
ségformák minõsítésére és szabályozására.

A jogi norma tartalmi különösségét egyenlõ mértékben és általánosan ter-
jeszti ki a jogalanyokra. A modern jogegyenlõségi jogban a jogszabályok álta-
lánosan érvényesek, mindenkire kötelezõek, akik tevékenységükkel besoro-
lódnak a szabályozott tipikus helyzetbe. A különös tartalmú norma társa-
dalmi elvárásként, a norma szituatív érvényességével akkor érvényesül a
jogegyenlõségi jogalannyal szemben, ha az cselekedetével a szabályozott
életviszony területére lép. A jogalany létezésének egy bizonyos felületén
érintkezik a norma érvényes elvárásával. Az érvényességnek nemcsak sze-
mélyi, idõbeli és területi, hanem tárgyi hatálya is van. Ennek az általános
érvényességnek hol közvetlen, hol közvetett, potenciális nyomatékot ad a
jogkövetkezmények állami kikényszeríthetõsége. A formai, tartalmi – és dönté-
si-funkcionális – mozzanatok érvényességét a célzott joghatások kiváltásá-
hoz legitim állami kényszerítõ hatalom támogatja.

Amikor a mindennapi élet ismétlõdõ szabályszerûségeit, szokásait eme-
lik be a jogrend formameghatározottságába, beillesztve a normatív rend ér-
vényes összefüggéseinek kontextusába, kihirdetés útján nyilvánossá téve
azokat, akkor a szokások nemcsak pozitívvá, hanem érvényessé is válnak,
nem egy halmaz tetszõleges darabjaként, hanem egy artikulált, egységes
egész részeként. Ezzel új minõségre tesznek szert, mert a jogi érvelések
alapjává, s ezáltal igények érvényesítõjévé válhatnak. A jogrendbe emelve
elismerik normatív érvényüket, a szokás minõségét jogképzõ minõségében
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ismerik el.6 A szokás állami elismertségével kiemelkedik a mindennapi élet
magatartásformáinak tudattalan spontaneitásából, a normatív összefüggé-
sek rendjébe kerülve reflexió tárgyává válik, s ekként is hat. Korábbi lét-
módjához képest nem egyszerûen az állami kikényszeríthetõség hoz válto-
zást, hanem az, hogy a normáknak a jogrendben egymás kiegészítõ és erõ-
sítõ érvényességük van (H. Kelsen). Azaz ebben a mûvi világban jogdogma-
tikai meghatározásokkal, logikai besorolásokkal és következtetésekkel min-
den konfliktus megoldható, minden a helyére kerülhet, s ennyiben a jogal-
kalmazásban (a joghézag kivételével) mindennek megvan a maga helye. Eb-
ben a normatív rendben az általános jogfogalmak, meghatározások alkal-
mazhatókká válnak a tárgyak, események különös jellegére. Az államilag
szervezett társadalomban a jog hagyományos funkciója a már létezõ és a
még csak potenciálisan létezõ társadalmi konfliktusok szabályozás és koor-
dináció útján történõ elhárítása. Ehhez viszont normákról és normák alkalma-
zásáról kell dönteni. Mindkettõ hatalmi döntés. A modern jog az állami,
szervezeti rendelkezõ erõ autoritásával lép frigyre.

A közigazgatási jogalkalmazásban az administration silence tilalma fejezi ki
a döntés önálló jelentõségét. A büntetõjogban a felvilágosodás óta keresik az
állami büntetõhatalom kötelezõ érvényesítésének személyes szabadságjo-
gokat nem sértõ garanciáit, amelyek lehetõvé teszik az önkényes döntések
kizárását, illetve minimalizálását. A polgári jog területe sem mentes a dön-
tési kényszertõl, ami a törvény hézagmentességének a Code Civil híres 4.
szakaszában kapta meg legkiélezettebb elméleti és gyakorlati kifejezését.
„Azt a bírót, aki a törvény hallgatása, homályossága vagy elégtelensége miatt tagad-
ja meg az ítélkezést, az igazságszolgáltatás megtagadásának vétkében lehet és kell
elmarasztalni.” Francois Gény kommentárjában behatóan elemzi a törvény-
hely keletkezéstörténetét. Ebben arra mutatott rá, hogy a bírónak értelme-
zõ jogfejlesztéssel is hozzá kell járulnia e hiányok pótlásához. A kérdés per-
sze az, hogy miként. Gény e tekintetben nem osztja Ehrlichnek a jogtalálás-
ról kialakított szabadjogi felfogását (Ehrlich, 1981). Mindebbõl látszik,
hogy a jogalkalmazónak felhatalmazása és kötelezettsége van a döntésre.

A döntésre való felruházottság, autoritás nélkül tehát nem létezik érvé-
nyesség. Ez a belátás nyilvánvalóvá teszi, hogy a jogrend formális legalitása
ezen a ponton kapcsolódik a hatalom, illetve az uralmi rend legitimitásának
problémájához. Honnan származik a döntési autoritás? – kérdezhetjük
mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazó hatóságra vonatkoztatva. A materiá-
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6 Leon Duguit „droit objectif”-je az ismétlõdés ontikus tényét szociologizált változatában
ragadta meg, amikor a hétköznapi élet gyakorlati szabályszerûségeiben lelte fel az objek-
tív jogot. Magunk is azt gondoljuk, hogy a társadalom életében (s nem a tárgyi jogban,
mint a pozitivizmus szerint, s nem az örök, idõtlen emberi természetben, mint egyes ter-
mészetjogászok gondolják), tehát a társadalmi viszonyokban van a szabályozás alapja.
Viszont a „loi positive” érvényességkritériuma tekintetében nem fogadhatjuk el Duguit
megoldását, mert a pozitív jog érvényessége nem egyszerûen az objektív jog kimondá-
sán, hanem a normában elrejtett finális determináció, átformálási viszony tartalmi külö-
nösségén, illetõleg a fennálló jogrendbe történõ konzisztens illeszkedésén múlik. 
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lis értelemben vett legalitás érvényessége – szemben a formálissal – már nem alapoz-
ható meg önmagára vonatkoztatva, sem a kelseni alapnorma, sem pedig a harti
elismerési szabály értelmében. Itt húzódik tehát a jog és a nem jog határa,
s amennyiben ezt a határt, legalábbis elméletileg, át akarjuk lépni, úgy a ha-
talom autoritásának és a társadalmi berendezkedés legitimitásának miben-
létére irányuló kérdést kell megválaszolnunk. A válaszhoz pedig, a jogi ob-
jektiváció természetére vonatkoztatottan, el kell fogadnunk az autoritás
Thomas Hobbes-, a legális uralom Max Weber-féle felfogásának és Carl
Schmitt „decizionista” pozitivizmuskritikájának nézõpontjait.

Jogrend nélkül – noha a társadalomban nem a jog az egyetlen szabályo-
zó, konfliktusfeloldó erõ, mert a társadalmi szabályozásnak egyéb formái
(szokás, konvenció, erkölcs és különféle valós és fiktív képzetvilágok stb.)
is vannak – a viszonyok kaotikus, anarchikus alakulásának és alakításának,
a kiszámíthatatlanság bizonytalanságának állapota állna fenn. A szabályok-
nak mint tapasztalati értékeknek jogként való megjelenése nemcsak és nem
is elsõsorban az állami, legitim erõszak monopóliumának tényét feltételezi,
hanem azt az ontikus helyzetet is, hogy léteznek ismétlõdõ magatartások,
relációk, tények. Az ismétlõdés, a szabályszerûség tényállása miatt van az,
hogy a társadalmi létben nem minden egyedi, egyszeri, szabálytalan és ezért
kiszámíthatatlan; ez az, ami a jogi norma és a jogrend létalapját képezi.
Megfordítva viszont, ha minden életviszony rögzített, szabályozott és kiszá-
mítható volna, akkor elesnénk a meglepetések örömétõl, és állandóan ön-
magát ismétlõ, rettenetesen unalmas élethelyzetek várnának reánk. A jog-
rend létéhez tehát, függetlenül annak tartalmi milyenségétõl, egy bizonyos
relatív érték fûzõdik. A szabályozás, a norma nem valamilyen lét nélküli ér-
ték, s érvényességét nem lehet effajta értékekbõl levezetni, hanem érvényes-
sége abból fakad, hogy mértékként funkcionál. A formális legalitás alapján ál-
ló jogállamiságnak a szabályozás és a szabályozatlanság egy meghatározott
mértékét kell teljesítenie: sem a szabályozatlansághoz, sem pedig a túlsza-
bályozáshoz nem fûzõdik az embereknek, a társadalomnak általános érde-
ke. A túlszabályozás éppúgy elõidézheti a kaotikus, anarchikus állapotokat,
melyet éppen elkerülni szeretett volna, mint a szabályozás teljes hiányának
helyzete.

Társadalmi hatásmechanizmusa, érvényesülése felõl nézve a tételezett,
modern jog a fennálló valóságra háromféleképpen vonatkozhat: a) normatíve
megerõsíti, amikor meglévõ viszonyok átlagtípusát, mértékeit vagy a kötelé-
kek szokásjogi jogképzõ erejét ismeri el; b) új egzisztenciát teremt, amikor a
létezõ magatartások átformálásához adekvát tételezéseket talál; c) inadek-
vát tételezések esetében jóllehet nem befolyásolja a társadalmi magatartá-
sokat, hiszen a jogalkotó ekkor papírjogot gyárt, ámde ez mégsem hatásta-
lan, mert felhígítva a jogrendet, lerontja annak érvényességét. Ahogyan a
normák érvényesülése megerõsíti a jogrend érvényességét, azonképpen ha-
tástalanítja a soha, sehol nem érvényesülõ papírjog. A forma túlfejlõdik a

163

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 163



tartalmon, a reguláció átcsap a túlszabályozásba, s a racionalizációs deficit
megszüli a dereguláció szükségletét.

4.5. A jog szerkezete

A jog belsõ komplexitása nem amorf, alaktalan és nem is üres, holisztikus,
csak mennyiségi differenciát magába foglaló egész, hanem tagolt, egységes
egész. Nem tekinthetõ olyan egynemû egységnek, totalitas homogeneának,
mint ami csak normákból áll, ahogyan például a víz minden cseppje víz, ha-
nem totalitas heterogeneának: minõségileg különbözõ elemek, rész és egész
együttmûködése, egysége, hogy a Summa Theologiae nagy gondolati kultúrát
kifejezõ fogalomalkotását alkalmazzuk reá. A jog szerkezetére irányuló kér-
dés megválaszolásakor ezeknek az egymástól minõségileg különbözõ, ön-
magukban is összetett egészeknek az egymáshoz való viszonyát tárgyaljuk,
és abból indulunk ki, hogy a jogi objektiváció norma, döntés, jogviszony és im-
périummal rendelkezõ szervezet egyidejûleg és megszüntethetetlenül, s hogy
immanens szerkezete ezeknek az elemeknek az együttesébõl áll, mégpedig
abban az értelemben, ahogyan bármely (jogi) struktúra alkotóelemek, ré-
szek egymáshoz és az egészhez való viszonya. Kiindulópontunk egyaránt
érvényes a kontinentális és az esetjogi jogcsoportra. A jogi objektiváció és a
jogrend viszonyának helyes felfogásával kapcsolatban két szélsõséges állás-
pont kritikáját szükséges elõrebocsátani. Nem tartható a dogmatikus poziti-
vizmus álláspontja, amely a jogot azonosnak tekinti a normával, illetve a
normatív renddel, s ezáltal azonosítja a jogi objektivációt és a jogrendet.
A jogalkalmazói döntést teljes egészében a norma tartalmából levezethetõ-
nek tartja, ami a jogalkalmazási elméletben az egyik lehetséges extrém ál-
láspont. Robert Mohl szerint jogi értelemben csak akkor beszélhetünk döntésrõl,
ha az teljes egészében a norma tartalmából vezethetõ le (Schmitt, 1992, 1.). E fel-
fogás képviselõi továbbá figyelmen kívül hagyják, hogy a jog a létezõ nor-
máktól függetlenül megalapozódó autonóm jogviszonyokban is egzisztál,
vagyis a jog nemcsak norma és nemcsak döntés, hanem jogviszony is.
Ugyanakkor a jogot a normától teljesen függetlenedõ döntésként sem lehet
felfogni. Ez a jogalkalmazásra vonatkozó másik extrém álláspont, amelyet a
realista és a szabadjogi felfogások szubjektivisztikus vonulata képvisel
(Frank, 1977; Kantorowicz 1981).

Velük szemben tekintetbe kell venni, hogy a jogalkalmazói döntési eljá-
rásban a jogászi érvelés még joghézag esetén, tehát a legkötetlenebb hely-
zetben is joghoz, dogmatikához kötött. Éppen ezért még a jogtalálás nagy
szabadságfoka és a döntések utólagos racionalizálási lehetõségei ellenére
sem kerülhetik meg a jog érvelési közegét, a döntés ennyiben mégsem tet-
szõleges, szubjektíve önkényes. A valóságos jogalkalmazói döntés e két ext-
rém pozíció között helyezkedik el. Egyfelõl a normatív tartalom szerepének
dogmatikus abszolutizálása, amely a bírót gépszerû, alkotóerõ nélküli alkal-
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mazásra kárhoztatná, másfelõl a nihilista, relativista felfogás önkényes jog-
találása között. Normál formájában felfelé megy a tipikus, tömeges jogalkal-
mazói esetek felé, ahol a minõsítés, a döntés a normatartalomból valóban
levezethetõ, mert egy tényállásnak egy norma felel meg, s csak az eset indi-
vidualizációja és a ius strictum és a ius aequm ellentéte igényel szubjektív al-
kotóerõt. Lefelé elõbb az extrém, atipikus esetek tényleges minõsítési prob-
lémáihoz, majd tovább haladva a joghézag szükségszerûen újratermelõdõ, de
nem igazán tömeges eseteihez jutunk el. (Amikorra tömegessé válnak, ad-
digra a jogalkotó – legalábbis a kontinentális jogokban – jogalkotással szá-
molja fel e helyzeteket.) 

A joghézagok létét a pozitivisták azon az alapon tagadják, hogy végsõ
soron ekkor is igények összemérése történik. Ez persze igaz, de ettõl a jog-
szabály alapján hozott jogalkalmazói döntés mint normál forma még nem
lesz azonossá a partikulárisnak, a joghézagnak az eldöntésével. A realisták
pedig megpróbálják teljesen eloldani a döntést a jog dogmatikai, logikai kö-
zegétõl, professzionális érvelési technikáitól azért, hogy elõtérbe állítsák a
döntéshozó tetszõleges szubjektivitását. Számukra a döntés a bírói szubjek-
tum elszigetelt tudati aktusaként jelenik meg. Valójában a döntést hozó au-
toritása, az eset eldöntésére való felhatalmazása – kedvezõ esetben – éppen
szakmai tudásán, tapasztalatán nyugszik, melyet a döntés során képes is ér-
vényre juttatni. Ily módon a szabadjogi jogtalálás is a kettõs reflexió kény-
szere (ti. a jogrend közege és a döntésre való felhatalmazás, képesség, szak-
mai autoritása) melletti szabadság. Ez pedig éppen azt mutatja meg, hogy
a jog nemcsak jogszabály, nemcsak méltányosság, hanem döntési hatalom
is. Mindazonáltal a rabulisztikus érvelések és a kazuisztikus szabályozások
termékeny talajt adnak a realista felfogásnak. A vallási és hagyományos jog-
rendszerek, valamint az esetjogi rendszerek jogtechnikáinak alacsonyabb
fokú racionalizáltsági szintje7 ugyancsak hozzájárulnak a szabadjogi jogtalá-
lás érvényességi tartományának kiterjesztéséhez.

Továbbá nem lehet a jogviszonyokat sem teljesen a normatív jogrend és
döntések nélkül, s a döntéseket normák és jogviszonyok nélkül felfogni, az
egyik reális mozzanatot kijátszva a másikkal szemben. A döntések értelme
a jogviszonyok létesítése, megszüntetése, megváltoztatása vagy deklarálása
a jogrend közegében. A jog dinamikus szerkezeti elemei létezésükben össze-
függenek egymással, s mindig jelen vannak a jogi valóságban. Más kérdés,
hogy létszakaik, változó mértékeik, funkcióik szerint nem egyformán.
Makroszociális szinten tekintve egyszer a törvényhozó állam, másszor az egye-
di esetek tömegét megoldó igazságszolgáltató állam, esetenként az igazgató ál-
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7 Érzékelteti – noha nem bizonyítja – ezt Lord Asquith szarkasztikusan csípõs véleménye
arról, hogy mi a különbség a precedensrendszerben a jogforrásértékû ratio decidendi és az
obiter dicta (az ítéletben található egyéb, nem kötelezõ erejû állítások) között, amikor azt
mondja: „A szabály meglehetõsen egyszerû. Ha egyetértesz a másik fickó véleményével,
azt mondod, hogy a ratio része. Ha pedig nem, akkor az obiter dictum, azzal a jelzéssel,
hogy megalkotója egy született idióta.” (Idézi: Badó Attila, 1992/6. 294.)

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 165



lam kerül elõtérbe a változó társadalmi szükségletek függvényében. Carl
Schmitt ezt a történelmi dinamikát úgy fogta fel, hogy a különbözõ állam-
típusoknak különbözõ belsõ társadalmi állapotok és belpolitikai tendenci-
ák felelnek meg, s ezzel indokolta e hármas megkülönböztetés létjogosult-
ságát (Schmitt, 1932). 

Az impériummal eljáró államszervezet törvényhozói (jogalkotói) tevé-
kenysége és jogszolgáltatása sehol sem helyezi hatályon kívül azt a
mikroszociális dinamizmust, amellyel a társadalmi kötelékek mellérendeltségi
viszonyaiban a felek akarati autonómiája alapján jogviszonyokat hoznak lét-
re az államtól függetlenül. Így például kölcsönös akaratmegegyezéssel léte-
sítenek jogosultságokat és kötelezettségeket a civil jog területén, melynek
szabályai zömmel nem kógens, hanem diszpozitív-megengedõ természetû-
ek. Ekkor a felek autonóm döntésérõl s nem jogalkalmazói döntésrõl van
szó, és a gazdasági és szociális helyzetek jogi kezelése és alakítása közhatal-
mi aktivitás nélkül történik. Csak ha az így létesített jogügyletek, kötelmek
saját útjukon nem mennek teljesedésbe vagy megsérülnek, akkor követi az
autonóm jogviszonyokat az impériummal beavatkozó hatósági döntés: az
eredeti jogviszony tipikus (normatív rendnek megfelelõ) vagy atipikus
(normatív rendtõl eltérõ) jogosulti vagy kötelezetti tartalmának kikénysze-
rítése. A jog létszakai szempontjából tehát az autonóm jogviszonyok az állam-
tól függetlenül, a felek diszpozitív rendelkezései folytán keletkeznek és
mennek át a teljesítés fázisába. Az a tény, hogy az állam jogképességgel,
jogalanyi jogosultsággal rendelkezõnek tekinti a feleket, akik ennek birto-
kában saját belátásuk és felelõsségük szerint hoznak döntéseket, az állam
részérõl a normatív rend általános felhatalmazását, elismertségét fejezi ki,
ami jogegyenlõségi alapon történik. Senki sincs kizárva autonóm jogvi-
szonyok keletkeztetésébõl és teljesítésébõl, aki általános civiljogi jogképes-
séggel rendelkezik. Jogalanynak tekinthetõ minden nagykorú állampolgár,
akinek megfelelõ a belátási képessége, és minden szervezet, mely eleget
tesz a polgári jogi jogalanyiság kritériumainak. A jogalanyokat formális ren-
delkezési szabadság illeti meg, vagyis saját nevükben szerezhetnek jogokat,
vállalhatnak kötelezettségeket. Az elvileg és jogilag egyenlõnek tételezett
jogalanyok által létrehozott autonóm jogviszonyok nem igénylik a tevõleges
állami részvételt, mentesek attól, ellentétben a közjog területeivel és az ak-
tív hatósági jelenlét mellett keletkezett civiljogi jogviszonyokkal. Ha az
ilyen autonóm (nem állami, nem hatósági részvétellel létrejött) jogviszo-
nyok nem realizálódnak, nem mennek teljesedésbe, s nincs a felek között
további ilyen megegyezés, akkor a konfliktus feloldására a passzív állami tá-
vollét jelenlétté válik: de itt már nem a jogviszony létrejöttérõl, hanem a tel-
jesítés létszakáról, annak meghibásodásáról, következésképpen a szerzõdéssze-
gés jogkövetkezményeinek érvényre juttatásáról van szó. Ez azonban nem
változtat a jogviszony autonóm, állami aktivitástól független keletkezésén. 

A jogalkotástól és a jogalkalmazástól függetlenül létezõ autonóm jogvi-
szonyok a jogrend konstitutív részei. A jog szerkezeti elemeinek dinamiká-
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ja, egymásba való átmenete szempontjából a modern jog diszpozitív tartal-
mai mögött is ott van egyfelõl az állami jogalanykénti elismertség (ami nem
igényel tevõleges magatartást), másfelõl a legitim erõszak-monopólium ga-
ranciális szerepe a jogosultságok és kötelezettségek szerzõdésszegés esetén
való kikényszerítésére. Quod erat demonstrandum. Következésképp: normák,
autonóm és nem autonóm (alárendeltségi) viszonyok (jog- és társadalmi vi-
szonyok), döntések és az impériummal eljáró szervezeti-hatósági elem egy-
mást feltételezõ és egymásba átmenõ dinamikus szerkezete a jogi objekti-
váció.

A kategóriaelemzés szempontjából látni kell, hogy a jogalanyiság és a
kötelmi jog tárgyspecifikus kategóriái nélkül nem ragadhatók meg a jogi ob-
jektiváció autonóm jogviszonyai. Ezeket nem értelmezhetjük az önkéntes
jogkövetés kategóriájával, s nem cserélhetjük össze a hatósági jogalkalma-
zással, mégpedig azért nem, mert a szociális valóságban aktív joghasználat-
ról és nem jogérvényesítésrõl van szó: mellérendeltségi helyzetben lévõ, jo-
gilag autonóm alanyok által alakított, teremtett viszonyról (ahol a jog elvo-
natkoztat e viszony konkrét gazdasági, szociális, erkölcsi, kulturális stb. fel-
tételeitõl).

4.6. Legalitás és legitimitás újkori viszonya – a jogállamiság 
elõkérdése

A jog tételezettsége, érvényessége és szerkezete után a legalitás szféráját
mint olyat kell elhelyeznünk a társadalmi totalitásban. Ezt az adott jogrend
értéktartalmát feltáró – a legalitásnak a legitimációhoz való viszonyát tisz-
tázó – elemzéssel tehetjük meg a legegyszerûbben, mert a legitimáció az
adott társadalom berendezkedéséhez, érdek- és eszmei viszonyaihoz, tradí-
cióihoz, eljárásaihoz és a jogrendhez egyaránt kapcsolódik. A legitimáció és
a legalitás azonosságának és nem azonosságának a különbségét kell tehát
megvizsgálnunk, de nem a premodern, monolitikus-legitimációs szerkezet-
ben, amely a feudum vazallusi láncolatára és végsõ soron a túlvilági igazolt-
ság alapjaira épül, hanem a modern állameszmék kiindulópontjáról. 

Az újkor elõtt még az igen fejlett középkori joggal élõ Angliában sem
vált el a rendszer legitimációja és az államhatalom legalitása. A személyi és
dologi függés premodern alapviszonyainak összegubancoltsága következté-
ben az uralom dologi viszonyainak haszonélvezõi magánhatalommal, utasí-
tási joggal is rendelkeztek az alávetettek felett. Csak a politikai állam elvá-
lása a polgári társadalomtól szüntette meg a hatalom túlvilági, monista le-
gitimációjának lehetõségét, szekularizálta és pluralizálta a modern idõk
uralmi és legitimációs szerkezetét. Világtörténetileg ez akkor kezdõdött,
amikor 1789-ben a felvilágosodás világképének szellemében a francia Nem-
zetgyûlés legitimnek nevezte önmagát, s ezzel a nép szuverenitása nevében
a történelemben elõször detronizált egy jogszerûen uralkodó királyt. A kö-
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zépkor alkonyával új módon vetõdött fel a legitimáció problémája, noha a
szekularizáció gondolata még a 19. században is harcolt a vallási megalapo-
zottságú konzervatív államelméletekkel, mint ahogy az egyidejûleg fennálló
történelmi különidejûség következtében például az iszlám fundamentaliz-
mus ma is a teokratikus hatalom legitimációs szerkezetét éleszti újjá.
Tegyük persze hozzá: feltehetõleg és remélhetõleg nem az evolúció fõ útja-
ként.

A két kategória viszonyának tisztázásakor abból indulhatunk ki, hogy
minden társadalmi forradalom útján létrejött rend új legalitást teremt.
A forradalmak világmagyarázata, legitimációs potenciálja olyan erejû társa-
dalmi tény, amely a hatalom jogosságába vetett hitet nem a folyamatosság-
ra, hanem a radikális fordulatra és a változásra építi. Épp ezért egy új forra-
dalmi rend kezdetben nemigen állhat közel a – weberi értelemben vett – le-
gális uralom ideáltípusához, hiszen nemcsak a korábbi legitimációs érték-
rendet tagadja, hanem szakít a korábbi jogrenddel is. E szakítás erejét és je-
lentõségét az jelzi, hogy átfogóan tagadja a jog legmélyebb rétegét, a jogvi-
szonyokat is. Viszont az új, forradalmi alap mellett karizmatikus és/vagy
tradicionális legitimációs mozzanatok és ezek kombinációi adják a ke-
letkezett rendszer legitimitását, miközben ez egyidejûleg megkezdi egy új
jogrend kiépítését. A forradalmak utáni elsõ szakaszban a jogfejlesztés ka-
pui a legszélesebbre tárulnak jogtechnikailag is, mert nem kötelezõek a ko-
rábbi jogrendben érvényes, a jog létrejövetelének módjára vonatkozó for-
mális, procedurális szabályok sem. A természetjog a király a pozitív joggal
szemben.

Az elsõ szakaszt több-kevesebb idõ után követi a második, melyben a
jogfejlesztés útjai fokozatosan szûkülnek, extenzíve és intenzíve is végbe-
megy egy új intézményesedés, a kezdeti természetjog pozitivizálódik
(Eörsi, 1975, 132–137.). Létrejönnek azok az új intézmények, normák, jog-
technikák, amelyek ha érvényesülni képesek, ha van törvényesség, kiépítik
és megerõsítik a karizmatikus és/vagy tradicionális legitimációs módozatok
mellett (esetenként helyett) a legális uralmat, amelyben a hatalom aktusai
elõzetesen rögzített és közzétett normákra vezethetõk vissza, s ezért és
ennyiben kiszámíthatók. A magatartáskutató, megértõ szociológia nyelvén
szólva a társadalmi kapcsolatok renddé szervezõdnek, ha az emberek cse-
lekvéseiket nagy átlagban a legitim rend maximáihoz igazítják, azokat min-
taadónak ismerik el. Ha pedig ezek a maximák döntõen nem a karizma vagy
a tradíció erejébõl fakadnak, hanem a legalitásba vetett hitbõl, akkor az ura-
lom racionális jellegûvé válik. „Ha az uralom megfelel a tételes rendnek, ak-
kor legálisan, törvényekben rögzített dologi és személytelen rendnek, valamint
az e rend által kijelölt elöljárónak – az általa hozott rendelkezések formális
legalitása folytán és körén belül – engedelmeskednek.” (Weber, 1987, 224.)
Viszont ha nem engedelmeskednek, vagy nem épül ki a pozitív jogrend, ak-
kor lerontják a legitimnek vélt rend normatív érvényességét és empirikus
érvényét, stabilitását.
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Forradalmak és ellenforradalmak, a politikai változás nem kvantitatív,
hanem kvalitatív módozatai teremtik meg a fenti tiszta formában vett moz-
gást, fogják át legteljesebben a materiális, formális és procedurális mozza-
natokat. Az új legitimitási potenciál új jogrendhez vezet, anyagi és eljárási
értelemben is új alapot konstituál, miközben a jogrend kiépítésével, saját
legitimitása követelményeinek normatív eltárgyiasításával rögzíti, megerõ-
síti azt. A forradalmi versus ellenforradalmi legitimáció új legalitást szül, s
a legalitás megerõsíti a legitimációt. Ez az összefüggés fordítva is igaz,
amennyiben a pozitív jogrendre vonatkozó legalitás elvitatása aláássa a tár-
sadalmi rendszer legitimációját is, kivéve persze a forradalom/ellenforrada-
lom esetét. Ebben van kölcsönhatás, egybeesésrõl azonban nincs és nem is
lehet szó, mert a világ- és történelemlátás egy módja és a pozitív jogrend
különnemû képzõdmények. A legitimáció a berendezkedés egészére, a le-
galitás az államra vonatkozik. Minden legitimációs potenciál természetjogi
követelményeinek pozitivizálódása megszünteti a létezõvé tétel aktusával a
korábbi kritikai mozzanatot, tételes jogrendet létesít, s ezáltal új természet-
jogot hív életre. Természetjog és pozitív jog harca megszüntethetetlen.
A legális uralom sem szünteti meg a legitimációs potenciálok és források
ellentétét, a különnemû társadalmi csoportok pluralitását, csupán a jogrend
közegében homogenizálja és szabályozza, amennyiben a lehetséges érték-
tartalmak egy részét (vagyis a különöst) a normatíve érvényes általánosság
rangjára, a tételes jog tartományába emeli át.

Végeredményben a legitimációs források három típusa közül (eszmék,
eljárások és teljesítmények) hiába áll fenn az elsõ kettõ, ha elmaradnak a
rendszer teljesítményei. Ez a hiány delegitimálóan hat vissza az érintett
csoportokra, rétegekre, osztályokra, s ezáltal kikezdi a három mozzanat
együttesét.

A két kategória viszonyának tisztázása lehetõséget ad egy további sza-
bályszerûség megállapítására, mely szerint minden legális uralom legitim, de
nem minden legitim uralom legális is egyben. Egyrészt azért, mert a tradicioná-
lis és karizmatikus mozzanatok is legitim uralmat konstituálhatnak (a vi-
lágképek, konzisztens értékképzetek magyarázó ereje mellett), másrészt
mert a legalitás létrehozása forradalmak és ellenforradalmak után, amikor
a legitimitás tekintetében a legnagyobb mértékû a változás, csak folyama-
tosan, fokozatosan történhet. Tudvalevõ, hogy minden komplex intézmé-
nyesítés idõigényes.

Felvethetõ, hogy ebben a szemléletben van-e helye az illegitim uralom-
nak. A válasz igenlõ, hiszen két eset lehetséges: 1. Ha van egy törvényesen
elfogadott hatalomváltakozási rend, és ezt megszegik, akkor illegitim hata-
lom jön létre, kivéve a forradalmak és ellenforradalmak eseteit, melyek ér-
vénytelenítik a korábbi rend legitimitását, s ezért a régit tagadva új legali-
tást tételeznek, beleértve a trónutódlás szabályozásának kérdését is. 2. Ha
egy olyan uralom jön létre, amelynek nincs legitimációs potenciálja, vagy
pedig olyan szociális képzõdményrõl van szó, ahol az adott történelmi fo-
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kon fel sem vethetõ ez a kérdés. Nincs legitimációs alapja egy világnézettel,
történelem- és társadalomfelfogással, összefüggõ politikai eszmékkel nem
rendelkezõ uralomnak – ezért illegitim. Ilyenek a modern kor katonai dik-
tatúrái, puccsistái, akik a hatalmat nyíltan és leplezetlenül önmagáért szer-
zik meg, tettüknek nincs semmilyen másért-valósága. A másik változatra
például szolgálhatnak a keletkezésükkor öntözéses gazdálkodást folytató
keleti despotizmusok, ahol a hatalom a termelésirányítás funkciójából nõ
ki. Tehát itt a nyugati fejlõdés legitimációs struktúráitól különnemû prob-
lematika értelmében beszélhetünk a hatalom illegitim mivoltáról, ami nem
jelent alacsonyabbrendûséget, csak másságot, szemben az elsõ esettel, ahol
értékviszony áll fenn legitim és illegitim között, s ahol ezért kereshetõ és
keresendõ is a hatalombitorló felelõssége.

Általában véve a legitimáció és egy rendszer legitimitásának empirikus ér-
vényessége két különbözõ aspektus. Az eszmei érvényesség, az értékvonat-
kozások szempontjából a legitimáció nem azonos azzal a problémával, hogy
egy adott berendezkedést, rendet a társadalom többsége, kisebbsége, egyik
vagy másik osztálya, rétege, csoportja legitimnek tart-e. Az empirikus érte-
lemben vett legitimitás ugyanis feltételezi már ezeket a szubjektumokat,
feltételezi, hogy ki szerint legitim egy rendszer és mikor, történelmi életé-
nek milyen idõpontjában áll vagy nem áll fenn elfogadottsága, igazoltsága.
Mindez a munkamegosztásosan és szociálisan strukturált, plurális érték-
készletet vállaló és valló társadalomban egy fennálló hatalom elvitatásának
és elvitathatóságának problémájához vezet át. Ahhoz, hogy X vagy Z ember-
csoport értékrendje alapján Y hatalom legitimitása megkérdõjelezõdik, illet-
ve megkérdõjelezhetõ-e vagy sem. Attól azonban, hogy egy hatalom legiti-
mitása elvitatható X vagy Z csoport, réteg, osztály számára, nem következ-
tethetünk arra, hogy ez a hatalom illegitim. Akkor és attól illegitim, ha
nincs legitimációs potenciálja, és nem attól, ha ezt egy másik világkép, tár-
sadalomfelfogás, hiedelemrendszer stb. alapján valaki elvitatja. A moderni-
tás éppen a versengõ társadalmi erõk kora, különféle legitimációk próbája.
A legitimitásigények és -hitek pluralizmusa és konkurenciája olyan szerke-
zeti adottság, amely nem létezett a premodern, a gazdaságon kívüli kény-
szerre építõ alakulatok korában. A legitimáció szekularizációja, e világivá
válása idézte elõ, hogy a legitimitást a legitimációs folyamat mint diskurzus
hozza létre és reprodukálja. Egy rendszer legitimitását folyamatosan, újra
és újra elõ kell állítani, ami teljesítmények (gazdasági, szociális, kulturális),
eszmei-szimbolikus javak és eljárások meggyõzõ erejének függvényében
történhet. Távol áll a modern, kommunikációs társadalom legitimációs
helyzete a Bourbon-restauráció idõszakáétól, amikor az uralmi jogot elve-
szíthetetlennek deklarálva tértek vissza a semmit sem tanuló és semmit
sem felejtõ Bourbonok a hatalomba, ragaszkodva az abszolutizmushoz.
A hatalommegragadás e gesztusa annak a magától értetõdöttségnek halo-
vány, erõtlen és anakronisztikus ismétlése volt, ahogyan a korai feudaliz-
musban a trónra igényt tartók a primogenitúra (elsõszülöttségi jog) vagy a
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szeniorátus (legidõsebb jogán való hatalom) elvétõl eredeztették örökletes
hatalmukat, s nem volt kétségük afelõl, hogy szakrálisan igazolt hatalmuk-
nak tényleg isteni rendelésbõl kell fennállnia az alattvalók boldogulása és
boldogítása érdekében. Találó bírálatát adja egy ilyen dogmatikus legitimá-
ciós igény felvetésének, Edmund Burke-kel szemben érvelve, Thomas
Paine: „Soha nem volt, soha nem lesz, és soha nem is lehet olyan parla-
ment, embercsoport vagy nemzedék egyetlen országban sem, amely az idõk
végeztéig rendelkeznék az utókor megkötésének és irányításának jogával és
hatalmával, amely egyszer s mindenkorra elrendelheti, hogy hogyan kormá-
nyozzák a világot, vagy ki kormányozza; ezért úgy, ahogy van, semmis és ér-
vénytelen minden olyan cikkely, törvény vagy nyilatkozat, amellyel annak
alkotói olyasmit próbálnának tenni, aminek megtételére nincs sem joguk,
sem hatalmuk, és végrehajtása sem áll módjukban. Minden kornak és min-
den nemzedéknek ugyanazzal a szabadsággal kell rendelkeznie saját törvé-
nyei megalkotására minden ügyben, mint a megelõzõ koroknak és nemze-
dékeknek. A síron túli kormányzás önzõ és öntelt igénye a legnevetsége-
sebb és legarcátlanabb zsarnokság. Egyetlen embernek sem tulajdona
egyetlen ember sem, és egyetlen nemzedéknek sem tulajdona egyetlen kö-
vetkezõ nemzedék sem… Az élõ és nem a halott az, amihez alkalmazkodni
kell.” (Paine, 1995, 15–16.) Ebbõl következik számunkra, hogy a konzerva-
tív gondolkodás álláspontját, amely valaminõ változatlanságnak a változás-
sal szembeni megörökítését célozza, nem fogadhatjuk el a jogállam legiti-
mációs alapjaként sem.

Az újkori fejlõdés következtében megkerülhetetlen tehát a legitimáció
reproduktív és a konkuráló legitimitáselképzelések formájában történõ felvetése.
A Max Weberre, Jürgen Habermasra támaszkodó elméleti alapvetés nem
kívánta meg a szisztematikus teljességet. Arra azonban alkalmas, hogy a
társadalom, az állam, a jogrend és a legitimáció közötti összefüggések meg-
teremtésével átvezessen a pozitív jogi normák érvényességének megalapo-
zásához és felülvizsgálatához, az alapjogi, alkotmányossági kontroll kérdé-
séhez. Így jutunk el a jog alkotmányossági rétegéhez, amely éppen az adott
korszak adott társadalmának legitimációs potenciáljaiból választja ki azokat
az alapjogokat, amelyek felõl a tételes jog helyessége elbírálhatóvá válik.

4.7. Érvényesség és joghelyesség: a jogi normák alkotmányossági
felülvizsgálata

Az érvényes, pozitív jog és a helyes jog elválása és harca, ahogy Hegel
mondja, „csak a szellem talaján megy végbe”. Ezt az értelmezést kell átfor-
dítanunk a dolog reális (nem idealista) szemléletével a következõ irányba:
a) az érvényes és a helyes jog konfrontációja esetén nemcsak szellemi,
hanem/és elsõsorban érdekharcokról van szó, melyek csak a társadalomban
lehetségesek; b) a legalitási szféra pozitív jogrendje érvényességének végsõ
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alapját nem hordhatja önmagában (noha meg kell felelnie saját léte krité-
riumainak), ezért a legalitás a saját értékvonatkozása révén szükségképpen
visszamegy a társadalmi rend és a tételezõ hatalom legitimációjának kérdé-
sére. 

A jogi normák rendje változtatható, de a változtatás szabályaira vonat-
kozó elõírások következtében nem változtatható meg egyszerre, és nem vál-
toztatható meg a joganyag terjedelmi egésze. A formális és procedurális
jogszerûség megsértése ugyanis a jogállam megsértése, hiszen abban az
esetben, amikor minden és egyszerre változik és változtatható, forradalmi
jogképzõdéssel állunk szemben. Ekkor a jogfejlõdés új alapról indul, és a
jogrendben a legnagyobb mértékû, legradikálisabb változásokat idézi elõ,
mivel a legitimációs szerkezet (eszmék, tradíciók, eljárások és az ezeket
igazoló vagy delegitimáló teljesítmények) megváltozása materiális értelem-
ben maga után vonja a jogrend alapjainak változását. Forradalomban a legi-
timitás forrásainak és értéktartalmainak átalakulása következtében tehát
megváltozik a jogrend jellege, az alkotmányosság minõsége, tartalmai, de a
részletek sokasága ebben az esetben sem változtatható meg azonnal a pozi-
tív jog objektivitásának ellenállása következtében (Sajó, 1988, 30–35.).
Azért nem, mert a jogalkotás idõigényes és sokoldalúan determinált eljárás.
A reá vonatkozó szabályok betartása nélkül a jog érvénytelen volna, s a jog-
rend tartalmi konzisztenciája nélkül a szabályozás aláásná saját alapjait, s
kétségessé tenné a konfliktusok racionális kezelésének lehetõségét. 

A kategóriatartományok terjedelmi viszonyait a következõ (6. és 7.) áb-
rákon szemléltetjük.

Az alapkérdés az, hogy a legalitási szféra hogyan képes megfelelni saját
léte kritériumainak. A választ azok az önszabályozó eljárások adják meg,
amelyeket a jogalkotás és a jogalkalmazás döntési folyamataiba telepítenek.
Ha ezeket megsértik, akkor nem tesznek eleget a joghelyesség érvényessé-
gen túl lévõ alapjogi követelményeinek. Ez a jogalkotásban az érvénytelen
normák megváltoztatásához és/vagy a jogszabályok alkotmányossági kont-
rolljához vezet, a jogalkalmazásban pedig olyan rendes és a rendkívüli jogor-
voslati eljárásokhoz, amelyekben felülbírálják a valósan vagy vélten hibás,
illetve megtámadható döntéseket. 

A jogrend belsõ konzisztenciáját idõbeli és térbeli szabályozottság biz-
tosítja. Idõbelileg minden azonos szintû jogforrás közül, ami egy tárgyra vo-
natkozik, a késõbb keletkezett lerontja a korábbi érvényességét akkor is, ha
a jogalkotó nem élt a jogászszabály-módosítás azon külön lehetõségével,
hogy a módosítással egyidejûleg hatályon kívül helyezze a régi normát.
A lex posterior derogat legi priori egyetemes jogelve az idõbeli koordinációt
biztosítja.

A jogszabályok térbelisége a kibocsátók államszervezetben elfoglalt kü-
lönbözõ szintû és kompetenciájú, eltérõ hatáskörökkel rendelkezõ szervei-
nek és az ehhez igazodó normatív aktusoknak a hierarchiáját jelenti. Az el-
térõ társadalmi rendeltetéssel, hatáskörökkel és illetékességgel bíró állami
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szervek közötti funkció- és területi munkamegosztás jogi vetülete nyilvánul
meg a jogforrási hierarchiában elfoglalt hely, a kibocsátó szervek alá-, fölé-
vagy mellérendeltségi viszonyában.

Ily módon a jogszabályok különbözõ fajtái és szintjei, különbözõ megje-
lenési formái hierarchikus rendbe tagolódnak. Ennek a tér- és idõbelileg
szabályozott rendnek konzisztensnek kell lennie, azaz „a rendszerben a ma-
gatartás csak X vagy nem X minõsítést nyerhet, azaz nem fordulhat elõ, hogy
azonos magatartás azonos rendszerben egyidejûleg jogszerûként és jogsze-
rûtlenként értékelt legyen” (Varga, 1976). Feltéve, hogy mindenre van sza-
bály és azok nem mondanak ellent egymásnak, minden konfliktus elbírál-
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ható és jogszerû döntéssel feloldható. A jogrendnek egy önmagában ellent-
mondásmentes kifejezésnek kellene lennie, amely nem csapja arcul magát
belsõ ellentmondásokkal, s ezért minden problémára elvileg képes megol-
dást adni. A szisztematizált, kodifikált jogot eminensen jellemzi a belsõ
konzisztenciára törekvés nemcsak tartalmilag, hanem a formális logikai be-
sorolások hiánytalanná tételén keresztül is. A logikai zártság gyakran csak
a taxációknak, a kimerítõ felsorolásoknak az „egyéb” kategóriájával történõ
kiegészítése által állítható elõ.

Mivel azonban a jogszabályok nem ellentmondásmentes társadalmi tar-
talmakat fejeznek ki, tehát nem pusztán eszmei kellések, noha a jogi normá-
ba való átírásuk egynemûsíti, homogenizálja konfliktusos mivoltukat, így a
jogrend csak törekedhet erre, de az ellentmondás-mentesség követelmé-
nyét teljesen sohasem érheti el. A létalapjául szolgáló rendszer alapvetõ
meghatározója az ellentmondásosság, ezért ez mint tulajdonság még a leg-
tökéletesebben létrehozott normatív rendben is megnyilvánul (Engels,
1977, 480.). Belsõ aránytalanságok, aszinkronitások, majd ellentmondások
lépnek fel jogágai, intézményei között, anyagi és eljárási jog, jogalkotás és
jogalkalmazás között, melyek életre hívják a jog helyesbítését, adaptációs
technikáit. Az ellentmondások és feloldásuk, a mindig viszonylagos kon-
zisztencia elõállítása és megbomlása utólagos öntisztító mechanizmusokat
épít be abba a normatív rendbe, amelynek elvileg keletkezésekor ellent-
mondásmentesnek kellett volna lennie. A tulajdonjogban ilyen alaphelyze-
tet jelent a neminem laedere qui suo iure utitur (senkinek sem árt, aki a saját
jogán él) elvének és a neminem laedit (senkinek se ártsunk) követelményé-
nek az ellentmondása. Már az a tény, hogy ez a tudatosan létrehozott rend
önszabályozó, de ennek ellenére utólagos öntisztító mechanizmusokat épít
be, olyan ellentmondás, amely kizárja az ellentmondás-mentességet. 

A forma túlfejlõdik a társadalmi tartalmon, amikor a jogrendben fiktív,
redundáns elemek halmozódnak fel. Sokszor csak az önmagukat túlélt jog-
szabályok hatálytalaníttatásának, az öntisztító mechanizmus meghibásodá-
sának látszanak, hogy aztán késõbb, más összefüggésben ezek a latens ele-
mek aktualizálódhassanak, korábbi önmagukhoz képest akár teljesen elté-
rõ tartalommal. (Például a magyar bíróságok egy idõben a házassági va-
gyonjog bizonyos vonatkozásaira az akkor társaságok hiányában nem élõ
társasági jogot alkalmazták.) A forma túlfejlõdése a tartalmon, az üres for-
ma, a jog stabilitáson belüli adaptációjául is szolgálhat. De a jog technikai,
formai elemeinek önmozgása, formagazdagsága vezet ahhoz a Max Weber
által megfigyelt helyzethez, hogy „valamely tényállás jogi rendje a jogászi
gondolkodás szemszögébõl alapvetõen különbözõ lehet anélkül, hogy ez je-
lentékenyen érintené a gazdasági viszonyokat, ha a gazdaságilag fontos vo-
natkozásokban az érdekeltek számára a gyakorlati eredmény ugyanaz ma-
rad” (Weber, 1967, 120.). Az Európai Unió jogharmonizációs irányelvei
ugyanezt az eredményközpontú elvárást fogalmazzák meg a jogok közelíté-
sének követelményeként: a direktíva a szándékolt eredmény tekintetében
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kötelezõ a tagállamokra, de a megvalósítás módszereinek, formájának a
megválasztása a nemzeti hatóságok dolga (EGK-szerzõdés 189. §).

A régi és az új mozzanatok harca, mivel a külsõ ellentmondások betör-
nek a jogrendbe, szakadatlanul ébren tartja a jogi változás szükségletét.
A társadalmi változások jogi változásokhoz vezetnek, és a jogrend belsõ el-
lentmondásainak megjelenése is kikényszeríti a jogi változást. A jogtechni-
kai, formai elemek adaptációt növelõ rugalmassága mellett is a jogrendsze-
rek igyekeznek elõrelátóan és átfogó módon szabályozni az állandóan vál-
tozó társadalmi viszonyokat. A jog saját stabilitását és hatékonyságát növel-
heti ezzel, mégis, a társadalomfejlõdés nem stacioner állapotai idõnként
szétfeszítik a rendszer kereteit. És nemcsak jogtípusok váltásakor, hanem
azonos jogtípuson és jogcsaládon belül is elõfordulnak kritikus helyzetek
(például a századforduló utáni jogfejlesztési válság, melyet a monopolizáló-
dó gazdaság valósága és a szabadversenyes eredetû jogelvek, kodifikációk
ellentmondása okozott). Nem lehet egy jogrenden belül úgy beépíteni a va-
riábilis tényezõket, hogy azok minden társadalmi változáshoz biztosítani
tudják a rendszer keretein belüli aktív adaptációt a jogbiztonság sérelme
nélkül.

A jogszabályok, jogágazatok,8 illetõleg a normatív rend egészének össz-
hangja meg is bomlik annak ellenére, hogy a jogban megvannak a koheren-
ciára törekvés attributív mozgatórugói. Nemcsak az eddig tárgyalt jogalko-
tásban, hanem a jogalkalmazásban is. A rendes és a rendkívüli jogorvoslat fó-
rumain, mint a jogbiztonság és igazságosság konfrontációjának nyílt szín-
terein, a kasszációs és reformáló döntésekkel éppen a jogrend koherenciáját kí-
vánják elõállítani.

Az eljárási, alaki szempontok és mozzanatok nem függetlenek az anya-
gi értelemben vett igazság, jogszerûség szempontjaitól. Az eljárások az igé-
nyek érvényesítésére vonatkozó technikák, lehetõségek. Éppúgy az anyagi
jognak megfelelõ döntések megszületésére, konfliktusfeloldásra hivatottak
az eljárási jogszemléletbõl, a write-okból, actiókból kiinduló esetjogi jog-
családokban (a Common law-ban vagy a római jogban), mint a kontinentális
jogokban. Csak amíg a processzuális jogszemlélet abból indul ki, hogy actio
nélkül nincs igényérvényesítés („A kereset nem más, mint jog arra, hogy bíróság
útján követeljük azt, amivel tartoznak nekünk” – Digeszta 44.7.51.: 1.4.6. pr.),
addig a kontinentális, imperatív szemléletben az a fontos, hogy anyagi nor-
mára alapozódjon az igény, mert ha az van, akkor megtalálható hozzá az azt
érvényesítõ eljárás. A felülvizsgálatok tárgyi alapját éppen a materiális érte-
lemben vett igazságot feltáró ítéletek meghozatala, a hibás vagy méltányta-
lan döntések korrekciójának lehetõsége igényli. A fellebbviteli, fellebbezési
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jog a rendes jogorvoslatok keretében biztosít az érdekeltek számára korrek-
ciós, a jogszolgáltatás számára önkorrekciós lehetõséget. A rendkívüli jog-
orvoslat (új tény, körülmény felmerülése esetén) pedig a ténybeli megala-
pozatlanság esetére és/vagy a jogászi érvelés hibájára alapozódhat. A ren-
des és a rendkívüli perorvoslatban egyaránt önkorrekciós, öntisztító mecha-
nizmusokat épít be a jog a jogszerû és igazságos döntések meghozatala ér-
dekében. A felülvizsgálati folyamat azonban nem mehet a végtelenségig.
Ezért a jogorvoslatok kimerülése után a jogerõsség miatt az egyedi esetben
tartalmilag helytelen döntést is érvényesnek tekinti a jog. A társadalomnak
szüksége van a jogbiztonságra, amit a jogerõs és végrehajtható ítéletekhez
fûzõdõ érdek akceptálása biztosít. El lehet vitatni – különbözõ anyagi és el-
járási feltételek között – az ítélet véglegességét, de nem a végtelenségig, ha-
nem határolt módon, és nem öncélúan, hanem a célszerûség, az állami igaz-
ságszolgáltatás teherbíró képességének követelményeire való tekintettel.
A döntés értelme az anyagi jogvita jogszerû és igazságos megoldása, mely
folyamatot a jogerõ, a kiszámítható jogviszonyokhoz fûzõdõ jogbiztonsági
elvárás miatt elõbb vagy utóbb, de le kell zárni. 

Az anyagi igazság feltárása és az ítélkezés egyenlõségének, igazságossá-
gának (az ítélet individualizáló célszerûségének) megtalálása szembekerül-
het egymással, s mindkettõ szembekerülhet az eljárás, a bizonyítás célsze-
rûségének vagy az államhatalmi jogszolgáltatás célszerûtlenségének (példá-
ul az opportunitas-elv alkalmazása a büntetõeljárásban) szempontjával.
A jog saját önkorrekciójának folyamataiba is formális és materiális rendezõ-
elveket telepít, hogy feloldhassa a jogeszme összetevõi (igazságosság, jog-
biztonság és célszerûség) közötti antinómiákat. Ilyen elvnek tekinthetõ az
elévülés, amely a kontinensen anyagi, az angol jogban eljárási intézmény.
Szükség van az idõ jogszüntetõ hatására mint materiálisan legális rendezõ-
elvre. Az elbirtoklás inkább célszerû, mint jogos intézmény, de a tényleges-
ség hatását az idõ jogkeletkeztetõ hatásával kapcsolja össze, a bizonytalan
helyzetek lezárhatósága, megoldhatósága végett. A magánjogi önhatalmú
birtokvédelem vagy a nemzetközi jogi status quo intézményei (államok de
facto elismerése) is gyakran jogellenes állapotoknak kénytelenek érvényes-
sé váló joghatást tulajdonítani, a jogbiztonság miatt. Itt a nem helyes jog
nem tudja lerontani az érvényesség elismeréséhez fûzõdõ jogbiztonsági
igényt. A döntési, konfliktusfeloldási funkciónak egyaránt alárendelõdnek
azok a formálisan legális (határidõk, keresetek formameghatározottsága,
alaki kellékei stb.) és materiálisan legális (a törvény elõtti egyenlõség és a
kivételes bíráskodás tilalma egyaránt az igazságosság elvén nyugszik) ren-
dezõelvek, melyek a jog bensõ értékeinek, a jogeszmének a megvalósításá-
ra, a feloldhatatlannak (ti. az antinómiáknak) a feloldására hivatottak.

Amíg a pozitivizmus szempontjából minden döntés érvényes, ami for-
málisan jogszerû, addig a modern, relativista, de nem szkeptikus termé-
szetjog új megoldást alkalmaz a jogfejlõdés emberi jogi konzekvenciáinak
levonásával. A csekély mértékben igazságtalan jogtól nem tagadhatjuk meg
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az engedelmességet, mert az egyedi ellenszegülések sokasága lerontaná a
jogrend érvényességébe vetett meggyõzõdés erejét. Magát a jogrendet, az
általános jogtárgyat vitatná el. Ha azonban egy döntés, parancs vagy jogsza-
bály az alapvetõ emberi jogokat sérti, akkor olyan mértékben igazságtalan,
hogy a jog formájában maga a jogtalanság, a nem jog jelenik meg. Ekkor,
vagyis a törvényes jogtalanság esetében megtagadható az érvényesség elis-
merése abban az értelemben, ahogy ezt századunk talán legnagyobb jogfi-
lozófusa, Gustav Radbruch megindokolta.

A helyes jog történelmi, társadalmi mércéjét a 20. századra konkretizá-
lódó emberi és politikai szabadságjogok katalógusa jelenti, amely lehetõvé
teszi a jogszabályok (és a rájuk épülõ intézkedések) alkotmányosságának
megítélését. A jog relatíve új, mert az emberi jogok és a jogszabályok között
szintézist, konzisztenciát teremtõ rétegeként jön létre az alapjogi bírásko-
dás és a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálata, kontrollja. A jogal-
kotás alkotmányosságának bírósági felülvizsgálata az emberi jogok intéz-
ményesedését, garanciával való ellátását jelenti, a jog önkorrekciós képes-
ségének, öntisztító mechanizmusának történetileg utolsó mozzanatát.
A jogfejlõdés útja az eszményektõl a magatartási szabályok mértékein ke-
resztül a garanciákkal ellátott intézményesedésig tart. A garanciák össze-
függésében és érvényességi tartományában (nem pedig az egész objektivá-
cióra nézve) megvilágító erejû Horváth Barna processzuális jogfelfogása,
melyet a természetjog és a jogpozitivizmus közötti hídként épített ki. Esze-
rint a jog azért a legfejlettebb társadalmi eljárás, mert a legintézményesül-
tebb: tartalmai saját szerveinek aktusaiban, eljárásaiban realizálódnak
(Horváth, 1993, 86–91.).

A jog pozitivitása fölött helyezkednek el annak érvényességkritériumai.
1789-tõl a 20. század végéig tartó, egyenetlen és közel sem mindenütt érvé-
nyes fejlõdés pedig az érvényes jogot a joghelyesség magasabb mércéjén is
elbírálhatóvá teszi. A korábbi jogfilozófia helyesjog-problémája ma az alkot-
mányosság kérdéseként lép elénk. Nagy az eszmék ereje. Az eszmék azok,
amelyeknek kreatív, institucionalizáló hatalmuk van, ha megfelelõ társadal-
mi feltételek között gyakorlattá válnak, amihez esetünkben majd kétszáz év-
re volt szükség. Mindez nem az idealizáló „örök emberi” természetjoga, ha-
nem az emberi nem, a civilizáció történelmileg elért fejlettségi fokát repre-
zentáló relatív természetjog. A társadalmiság történelmileg kikínlódott fej-
lettségi foka. Relativitása jelzi, hogy csak és kizárólag a jog komplex szerke-
zetében érvényesülhet, s nem érvényesül, ha egy adott politikai hatalom jog-
szolgáltatása felfüggeszti. Ezt az összefüggést ismerte fel a „Szuverén az, aki
a kivételes állapotról dönt” álláspontja. Egy ilyen döntés, vagy általában a
schmitti „kivételesség” alapulhat autoritáson, csak éppen az „ott és akkor”
empirikus helyzet politikai – és nem jogi normából levezethetõ – minõsíté-
sen, ítélõerõn nyugszik (C. Schmitt: Politikai teológia, 1992). 

Ugyanakkor az alkotmányosságnak a jogrend speciális inkonzisztenciá-
it tisztító felfogása lehet a kor adekvát jogállamiság-kritériuma. (A jogálla-
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miságnál szûkebben felfogott alkotmányosság tartalmát elemezzük az 5.3.
pontban.) Felfogásunk a jogi objektiváció kategoriális felépítésének értel-
mezésével képes meghaladni a Rechtstaatlichkeit forrásvidékén az egyoldalú-
an pozitivista, a rule of law elfogultságok esetén pedig többnyire egyoldalú-
an természetjogi megalapozottságú jogállamiság-felfogásokat. Nem jogi ni-
hilista, nincs szüksége sem arra, hogy a joggal igazolja az államot, sem ar-
ra, hogy letagadja a modern jog állami jellegét, mert kielemzi az állami cse-
lekvések megítélésének jogrétegenként (egyedi döntés–jogviszony–jog-
szabály–alkotmányosság) különbözõ mértékeit anélkül, hogy a jogászi vi-
lágnézet misztifikációit osztania kellene. Ha az állami cselekvések joghoz
kötöttek, az alapjogi, a jogszabályokra is érvényes joghelyességi, alkotmá-
nyossági szintet és mértéket beleértve, akkor nem kell az elméletben visz-
szatérni a 20. század végén a 19. századi jelzõtlen, liberális jogállamhoz. 

A jogfejlõdés racionalizációs sémája felõl nézve a sámáni, mágikus jog-
szolgáltatás a döntést szakrális jelleggel (döntés = varázslat), a középkori
tradícióval alapozza meg és támasztja alá (döntés = szokásjog). A jogfejlõ-
dés késõbbi etapja létrehozza a normákból levezetett döntést (törvényi jo-
got) és a döntések ratio decidendijén alapuló esetjogot. Ezzel a döntések el-
vitathatóságát kiterjesztette a fellebbviteli fórumokon való felülvizsgálat
öntisztító mechanizmusára. A jogszabályok (és speciális feltételekkel a rá-
épülõ döntések) alkotmányossági, alapjogi felülvizsgálata pedig a jog önma-
gára vonatkozó tisztító mechanizmusainak a joghelyesség felõli újabb stá-
diumát, jogrétegét alakította ki. A reflexiós fok ezen növekedése alapján le-
het ma reflektív jogról beszélni. Anélkül azonban, hogy ez megszüntethet-
né a jogi objektivációnak a társadalmi környezetével való tartalmas kölcsön-
hatását s konfliktusfeloldó, regulatív, szociál-integratív alapfunkcióját, ami
miatt nem lehet autopoetikus, önépítõ alrendszerrõl beszélni. Az önszabá-
lyozás képességének növekedése nem szüntetheti meg a szabályozás alap-
ját és a társadalmi változásokkal változó tárgyát. 

4.8. A természetjog ontológiai státusa

4.8.1. Fogalmi tartalom – Weber nyomán

A természetjog történeti csomópontjait, a jogpozitivizmushoz való fogalmi
és funkcionális viszonyát már bemutattuk a 2. fejezetben. Ontológiai státu-
sának tisztázásához induljunk ki Max Weber meghatározásából, két olyan
pontosító korrekcióval, melyet az elemi fogalommeghatározás nyomán kell
elvégeznünk. Nézzük a Jogszociológia meghatározását: „A »természetjog«
azoknak a minden pozitív jogtól függetlenül és – szemben a pozitív joggal
– eleve érvényes normáknak a foglalata, amelyek méltóságukat nem a téte-
les lefektetés önkényes aktusától kapják, hanem fordítva, a tételes jog kö-
telezõ erejét is csak õk legitimálják. Olyan normák tehát, amelyek nem an-
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nak köszönhetik legitimitásukat, hogy egy legitim törvényhozótól erednek,
hanem immanens tulajdonságaik folytán legitimek: ez a jellemzõ és az
egyedül következetes formája egy olyan jog legitimitásának, amely akkor is
képes fennmaradni, amikor már nem támasztják alá vallási kinyilatkoztatá-
sok, s amikor már a szent tradíció és annak mûvelõi is elveszítették tekin-
télyüket. A természetjog ennélfogva az a sajátos forma, amely a forradalom
által teremtett rendnek legitimitást kölcsönöz. A fennálló rend ellen lázadó
osztályok újra és újra a »természetjogra« hivatkoztak: ez volt az a forma,
amely akkor is legitimitást kölcsönzött annak a követelésüknek, hogy jogot
alkossanak, ha nem tételes vallási normákra és kinyilatkoztatásokra tá-
maszkodtak. Szándékolt értelmének megfelelõen ugyan nem minden ter-
mészetjog annyira »forradalmi«, hogy azt is jogosnak ítélje, ha bizonyos
normáknak a fennálló renddel szemben – erõszakos cselekvéssel vagy pasz-
szívan, renitens viselkedéssel – szereznek érvényt. Nemcsak az igaz, hogy a
legkülönfélébb autoriter hatalmak is megkapták a »természetjogi« legitimá-
ciójukat, hanem az is, hogy létezett egy másfajta természetjog is: »a törté-
netileg kialakultnak« mint olyannak a »természetjoga«, amely ugyancsak
befolyásra tett szert az elvont szabályokon alapuló – vagy ilyen szabályokat
alkotó – gondolkodással szemben.” (1995, 173–174.)

Egyik pontosító megjegyzésünk az, hogy „az olyan normák tehát…” fel-
fogásában a normativitásnak egy nagyon széles, túl széles fogalmát kéne ér-
tenünk, amely terminológiailag már félreérthetõ. A „norma” fogalmának
túlzott kitágítása ugyanis lerontja azt az egzakt, jogszabálytanban kidolgo-
zott értelmét, mely szerint a norma nemcsak nyelvi-logikai, hanem olyan
tartalmi egysége is a jogrendnek, amely önmagában alkalmas az emberi ma-
gatartás irányítására. Ez a szigorú értelemben vett normativitás rendelkezik
a normastruktúra mindhárom szerkezeti elemével – tehát a hipotézissel, a
diszpozícióval és a szankcióval. Világos, hogy a természetjogban nem az
ilyen értelmû normativitásról van szó Webernél, hanem más, természetjo-
gi értelemben vett normativitásról. Ezért célszerû adekvátabb terminológi-
át használnunk, s olyan, a normativitásnál szélesebb követelményekrõl szól-
nunk, melyek elveket, jogelveket is tartalmazhatnak, éppen azon legitimitásigé-
nyek megnyilvánulásaként, melyekrõl Weber is beszél. A természetjog épp
ezért olyan magasabb mérték, amely akár elvi-eszmei, akár jogelvi, akár
normatív szintû követelményeket tartalmazhat, értékelõ mérték (de nem csak
és nem feltétlenül norma tehát), amelynek semmi esetre sincs pozitív jogi
értelemben vett érvényessége. A természetjogot Weber a pozitív jog nor-
matív mértékeként tárgyalja. Saját javaslatunkat úgy foglalhatjuk össze,
hogy a jog jogát, a természetjogot a pozitív jog értékelõ mértéke fogalmi tarta-
lommal vezetjük be. E terminológiai pontosítás egyébként nincs Weber elle-
nére, mert a racionális természetjog forradalmi típusának legtisztább esete-
ként kezelt Code civilnél maga is jellemzi a jogszabályok mellett a gyakorla-
tias jogtételek, emberi és polgári jogi posztulátumok és a jog fölött álló jog
természetjog-maximáinak szerepét (Weber, 1995, 172–173.). Minden nor-
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ma mérték, de nem minden mérték norma – formulázhatjuk tehát. Ezért a
természetjog értékracionális mérték.

Felvetõdik továbbá: honnan származik a rendnek legitimitást kölcsönzõ
erõ? Ez a másik problémánk, amely némi elhatároló finomításra ad okot.
Ha ugyanis a természetjogot nem támasztják alá sem vallási kinyilatkozta-
tások (nem karizmatikus természetû), sem tradíció, akkor legitimitása ere-
jét máshonnan kell merítenie. Ez pedig a forradalom által teremtett rend
immanens tulajdonsága. Azonban a rend gazdasági, erkölcsi, politikai stb.
vonatkozásai közül csak azok bírnak a természetjogi legitimáció erejével,
melyek közvetlenül a legalitási szféra állapotára vonatkoztatottak. Ennyi-
ben a természetjog szûkebb problematika, mint az általában vett legitimációs tema-
tika, amely egy társadalmi berendezkedés egészére vonatkozó axiómákat,
elveket, eljárásmódokat, tradíciókat foglal magába. A legitimitás tehát a
forradalomból származik. Alapeset, hogy minden forradalom új legitimáci-
ós értékeket, mechanizmusokat, intézményesedést és jogrendszert szül. A
természetjog azonban nem terjed ki bármely, az új rend – legalitáson túli – aspek-
tusára. Továbbá a természetjogot nem kívánjuk a jogi szférán kívül sem lo-
kalizálni, mert ebben az esetben átvinnénk az ideológia jelenségkörébe
(lásd 8. ábra). Az pedig ellentétes volna a természetes beállítottsággal, hogy
a természetjogot jogon túli tartományként azonosítsuk „a valóság társadal-
mi feldolgozásának azon formájával, amely arra szolgál, hogy tudatossá és
cselekvõképessé tegye az emberek társadalmi gyakorlatát” – hogy Lukács-
nak az Ontológiában szereplõ ideológiafogalmával éljünk (1971, 449.). 
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legalitás legitimitástermészetjog

társadalmiság

8. ábra. A természetjog a legalitás és a legitimitás között, a társadalmiság alapzatán

Ábránk nem helyettesítheti a fogalmi tartalom nyelvi kifejtését, pusztán
a szemléletnek segíthet hozzáférhetõvé tenni mondanivalónkat, az alapve-
tõ terjedelmi viszonyok felrajzolásával.

Weber találóan jellemzi az antikvitás és a kereszténység természetjogá-
hoz képest a racionális forradalmi természetjogot, illetõleg a történeti isko-
la természetjogát, a szokásjogot, melyet ez az iskola a „végsõ mérce” státu-
sába helyezett a szokásjog törvényrontó erejére hivatkozva. „A történelmi
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folyamatnak ugyanis senki nem »képes« megtiltani, hogy végbemenjen. De
a »népszellemrõl« és fõképpen az »organikus« fejlõdésrõl szóló, félig törté-
neti, félig naturalista elméletek – azok is, amelyek nem vontak le ilyen kon-
zekvenciákat – mind tartalmazták ezt a tételes jogot valami olyanná lefoko-
zó elõfeltevést, ami »csak« pozitív jog. Ezek az elméletek a »népszellemet«
tekintették az egyedül természetes és ennélfogva legitim forrásnak, amely-
bõl jog és kultúra fakad, és a hamisítatlan, közvetlenül a »jogérzéken« nyug-
vó, nem pedig »mesterséges«, azaz célracionálisan lefektetett jog
»organikus« növekedésérõl beszéltek, olykor pedig másképpen adták elõ ezt
a romantikára sajátosan jellemzõ gondolatmenetet.” (Weber, 1995, 174.)
Miért lehet a szokásjog az értékmérõ státusában? Azért, és csakis annyiban,
mert az értéket a tapasztalat, az emberi-társadalmi gyakorlat egyfajta lenyo-
matának tekinthetjük – s éppen a tapasztalat, a „tényszerûség normatív ha-
talma” (normative Kraft des Faktischen – G. Jellinek) nyilvánul meg a szo-
kásosban, a tartóssá váltban.8 Azokkal a konzervatív implikációkkal együtt,
melyeket a német romantika nyomán a történeti-jogi iskola tett nyilvánva-
lóvá a jogtudományban, s melyeknek kitûnõ leírását és kritikáját kapjuk
Webernél és Mannheimnél (Mannheim Károly, 1994, 140–176.). Az érté-
kelõ mérték, a természetjog, tehát éppúgy lehet elvi, eszmei természetû,
mint tapasztalati-szokásjogi. Amíg elõzõ esetben inkább újító, innovatív
tartalmak megnyilvánulása, addig utóbbi esetben egy fennálló gyakorlat
igazolásává válik az, ha a szokást tolják fel az értékelõ mérték státusába. Így
szükségképpen a Quieta non movere lesz a dolgok mértéke. 

4.8.2. A jogszolgáltatás stádiumai: közvetítési folyamat a jog elõtti szakasz,
a természetjog, és a pozitív jog között

A természetjog csak akkor és annyiban természetjog, amennyiben egy jog-
képzõdési és jogszolgáltatási folyamatban egy meghatározott stádiumot
képvisel. A jogi dinamika érvényesítése – ellentétben a statikus, dialektikát-
lan leírással – a létezõ újratermelõdésének folyamatszerûségét állítja elõtér-
be. Se társadalmon túl, se a létezõ jogrendre vonatkoztatottság nélkül nincs
természetjog. A természetjog helye a társadalmi szükségletek, igények ter-
melése, újratermelése és ideológiai alátámasztásuk után és a tételes jogi fá-
zis elõtti szakaszként lokalizálható. Mindazon szükséglet kielégítésre irá-
nyuló akaratlagos törekvések, érdekek, értékek, melyek az elsõ fázisban meg-
rekednek, nem lesznek természetjoggá, nem válnak sajátos jogi ideológiává,
pusztán a társadalom szellemi vagy általában vett ideológiai termelésében
foglalnak helyet. A jog létalapja a társadalmi konfliktusokban van. 

A szükségletek termelése és kielégítése tehát a kiindulópontunk, mert
az embert elsõsorban és döntõen – az érdekkutató jogtudományhoz, Marx-
hoz, Poundhoz hasonlóan – szükségletkielégítõ lénynek tekintjük, szemben
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8 Látható, mennyire kerültünk a tény és érték extrém, mert közvetíthetetlen módszerdua-
lizmusától.
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a szerzõdéselméletekkel, melyek jogi-politikai lényként kezelik. Ezzel az
akaratképzés képességét teszik meg ratio cognoscendivé. Bár különbözõkép-
pen lehet leírni, a „szükségletkielégítési piramis” (Maslow) megkerülhetet-
len az emberi tevékenységben. Az elsõdleges emberi szükségletek (szaporodás,
táplálkozás, lakhatás), a társas-közösségi (barátság, szerelem, csoporthoz tar-
tozás) és a szellemi (lelki, intellektuális és morális) szükségletek végtelen
processzusa a tevékenységek hajtóereje. Minden kielégített szükséglet új
szükségletet szül. Vagy úgy, hogy az egyik típusú szükségleti körbõl egy
másikba vezet át, vagy pedig úgy, hogy az azonos típuson belül megy vég-
be váltás. Bizonyos tevékenységekben pedig, például a nemi szerelemben, a
szükséglettipológia mindhárom eleme együtt lehet. A szükségletek kielégí-
tésében keletkezett szûk keresztmetszetek, konfliktushelyzetek szülik az
érdeket és az érdek érvényesítésének, megengedett mértékeinek keresését.
A szükségletek termelésének és kielégítésének processzusában ezen a pon-
ton lép be a jog, a jogosultságok és kötelezettségek elismerésével, harmo-
nizálásával. Az érdekérvényesítés megengedett mértékeinek keresése, ösz-
szeegyeztetése és elismerése vezet a jog alapfunkcióihoz: ex ante szabályo-
záshoz, ex post konfliktusfeloldáshoz, majd a társadalomintegráció elõsegí-
téséhez. Ezért ismételhetjük, hogy a jog létalapja egy jog elõtti világ, a pol-
gári társadalom szükségleteinek termelése és elosztása közben szakadatla-
nul keletkezõ társadalmi konfliktusokban, ellentmondásokban van. A szük-
ségletek termelését, elosztását, újratermelését, illetve a cselekvõk közötti a
reprodukció során kibontakozó érintkezési formákat, ezek kooperációját
pedig a jogszolgáltatásnak kell elõsegítenie, kezelnie. Azt, hogy milyen rend
jegyében teszi ezt, nagymértékben befolyásolja az adott kor és adott hely re-
latív, de nem relativista természetjoga.9

Ha át tudják fordítani ezen jog elõtti igényeket, felismert szükségleteket
jogi követelményekké, de lege ferenda intézményes megoldásokká, jogelvekké, me-
lyek a jogalkotás szükséges szabályozási feladatává vagy a már létezõ nor-
mák, jogintézmények igazolásává, illetõleg kritikai elvetõjévé válnak, akkor
sajátos értelemben vett joggá, természetjoggá lesznek, mert a jog elõtti társadal-
mi szférák (voriuristisches Bereich) mozgását, változásait szándékaik szerint már
átviszik a legalitás szférájának belsõ artikulációjába. A létezõ jog eszmei tartal-
maihoz, normatív és intézményes felépítéséhez vagy a jogalkalmazás egye-
di aktusaihoz közvetlenül viszonyulnak: természetjogként, anélkül hogy pozi-
tív jogi érvényességük lenne, melynek autoritas mozzanatát ebben a máso-
dik fázisban semmiképpen sem ölthetik magukra. Az érvényesség a pozitív
jog differentia specifikuma a természetjoghoz képest. A természetjog tehát
még nem érvényes, de a legalitási tartomány része, s jogi változásokat in-
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9 Relatív a természetjog, amennyiben történeti termékként érvényesíti az adott társadalmi
alakulat, korszak tartós, alapvetõ tulajdonságait, de nem relativista, mert a relatívban ab-
szolútként magában hordozza a nembeli lényeg szempontjából érzékelhetõ mozzanato-
kat, természetesen nagyon különbözõ módokon és mértékben.

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 182



dukálva érvényességre tör. Feszíti, kihívja a pozitív jogot, vagy pedig a fenn-
álló jogrendet ért támadásokkal szemben nyújt annak igazoló védelmet. Ál-
lítás és tagadás feszültsége innen jön, s ez a természetjogi és a jogpozitivis-
ta pozíciók helycseréje közepette is végbemehet. A legalitási szférát ily mó-
don természetjogra és tételes, pozitív jogra oszthatjuk, megállapítva, hogy
semmiféle legalitás nem alapozható önmagára, mert a legalitás a legitimi-
tásra, a kettõ együtt pedig a társadalmiság alapviszonyára vezethetõ vissza.
A természetjog titka a dolog természetében, „a dolog természetének” titka pe-
dig mindig a társadalmiságban van, amely a természetjog végsõ forrása. Ha a
természetjogot közvetítõ szintnek fogjuk fel a társadalom és a pozitív jog között,
akkor rejtélye megoldottá válik. Nem kell azonosítanunk sem az ideológia
általános fogalmával, sem pedig a legitimációéval, mert a jogi szféra belsõ
struktúraszintje marad. 
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Autoritatívvá teszi II-t, a jogszolgáltatás szelekciója nyomán
Terjedelme: tételes jog (normák, jogtételek) + 

jogalkalmazói döntések = a jogrend
Funkciója = a jogi funkciókkal

POZITÍV JOG
III.

Nincs érvényessége, de van magatartást szabályozó és 
szabályozást szabályozó ereje.
Közvetlenül a legalitásra vonatkoztatja mindazt, ami 
I.-bõl jön (közvetít I. és III. között).
Funkciója: értékelõ magasabb mérték � legitimál (+): 

programadó és motiváló
� delegitimál (–)

és jogi szocializációs funkció

TERMÉSZETJOG
II.

Szerepe: a jog jog elõtti (diakronikus nézõpontból) és 
jogon kívüli (szinkronikus aspektus) tartománya, létalapja.
Társadalmi munkamegosztás, anyagi és szellemi
tevékenységcsere: szükségletek, érdekek, eszmék, értékek
termelése, újra- és újjátermelése.

TÁRSADALMI
LÉT

I.

9. ábra. A természetjogi és a pozitív jogi rétegek elhelyezése a társadalmi létben

A természetjog pozitivizálódása – jogi normakénti, jogelvkénti,
jogintézménykénti, meghatározott eljáráskénti vagy jogesetkénti
(joghézagkitöltés vagy méltányosság gyakorlása) megvalósulása – pedig
nem szünteti meg a természetjogot, csak átalakítja: ami korábban a prog-
ram, elismerésre törõ jogi követelmény stádiumában volt, az funkcióválto-
záson megy át. Vagy a jogalkotó, vagy pedig a jogalkalmazó szervek látják
el a közhatalmiság tekintélyével, autoritásával, s funkciója a tételes jogivá
válással az adott intézmény, jogállapot, jogi helyzet igazolójává és/vagy a
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jogalanyok cselekvését motiváló tényezõvé vált át. A természetjognak mint
tannak ez a sorsa: megvalósulásával elveszti követelmény jellegét, s érvé-
nyessé, a jogrend részévé válik. A jogrendre vagy egyes jogi intézményekre,
vagy a jogalkalmazás igazságosságára vonatkozó programból átváltozik ál-
lapotigazolóvá. (Ez történt a klasszikus polgári természetjogokkal, a szer-
zõdéselméletekkel, és ez történt a materiális természetjog modern formájá-
val, a szocialista természetjoggal is.)

A természetjogi tanítások mint sajátos jogi ideológiák kétféleképpen is
kiválthatják a megvalósulásukat jelentõ mozgást. Egyfelõl közvetve, a jog-
tudomány jogfejlesztõ hatásán keresztül, másfelõl e nélkül, közvetlenül a
jogalkotó és a jogalkalmazó szervek általános vagy egyedi normákat ered-
ményezõ döntésein keresztül. Mindazonáltal a természetjog realizációja és
funkcióváltása – programból állapotlegitimálóvá válás – nagyon gyakran
nem küszöböli ki a társadalmi-történelmi folyamatból a természetjog kriti-
kai jellegét. Ez ugyanis idõrõl idõre újraszületik. Azért, mert ami egy meg-
határozó rend autentikusságát jelenti egyik vagy másik osztály, réteg vagy
éppen társadalom számára, az nagyon is kétséges és kétes lehet más osz-
tály, réteg, ellentársadalom számára.

Akiknek az adott jogrend (legalitás) autentikus rend, s elvei, szabályai,
intézményei igazolódnak a tapasztalat és a természetjog értékelõ mértékei
által, azok követni készek ezt a rendet. Számukra a fennálló jogrend a társa-
dalomintegráció eszköze. Akik viszont elégedetlenek a fennálló jogrenddel,
azoknak ez a rend nem autentikus, nem legitim, intézményeit, normáit jogi
tapasztalataik aláássák, delegitimálják. Számukra a fennálló rend arra való,
hogy egy kisebbség hatalmát és uralmi igényeit védje a feltételezett többsé-
gével szemben. Számukra a közhatalom impériummal védett rendje a privi-
légiumok és igazságtalanságok rendje, ami egy igazi rend – természetjog –
szempontjából csak a rend karikatúrája. Elvitatják az ilyen rendnek való en-
gedelmességet, és vele szemben kritikailag, a polgári engedetlenségtõl a po-
litikai harcon keresztül a forradalomig és a forradalmi erõszakig terjedõen
lépnek fel. Tehát minden berendezkedés – részben vagy egészben, ilyen vagy
olyan módon, kisebbségi vagy többségi támogatással – megszüli a maga ter-
mészetjogi kritikáját: egyes vagy egynéhány jogintézménytõl kezdve a jog-
rend alkotmányos alapjainak, elveinek átfogó bírálatáig. Állítás és tagadás,
pozitív jogi status quo és természetjogi program harca ezért és ennyiben
egyidõs a történelemmel – noha nagyon különbözõ módokon léphet fel. Val-
lási és világnézeti ellentétekbõl (katolikus és protestáns, teista, ateista és
materialista természetjog) kiindulva, a politikai tagoltság felõl aktivizálódva,
vagy pedig különös osztályok vagy azok rétegeinek érdekeit, értékrendjét,
ideológiáját általános érvényûvé tevõ természetjogként. 

Peschka Vilmos a jog jellemzõ tulajdonságaként írta le, hogy az „…lé-
nyegében sajátos közvetítõ társadalmi objektiváció az egyén és a társadalom
között, mely különös közvetítõ szerepét sajátos normativitásával valósítja
meg. A jog azzal, hogy a társadalom tagjainak magatartását és ezáltal a tár-
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sadalmi viszonyokat szabályozza, az egyént, az állampolgárt a társadalom-
mal mint totalitással hozza kapcsolatba” (Peschka, 1972, 140–141.). Ez-
után mutatta fel a jog belsõ ellentmondását, Hegel és Marx nyomán azt,
hogy a jog tartalmi különössége szembekerül(het) általános érvényességével.

A pozitív jog általános érvényessége, kötelezõ ereje és különös társadal-
mi tartalmának ellentmondása olyan probléma, amely minket a jog társa-
dalmi tartalma különösségének vizsgálata felé visz tovább. Ugyanis éppen e
társadalmi tartalom a jog érvényességének egyik összetevõje. S hogy ez a külö-
nösség – mint az egyediség és az általánosság közötti közbensõ, közvetítõ
helyzet – melyik irányba mozdul el, egy beszûkülõ, egyediség felé tartó par-
tikularitás felé-e, amely legyengíti a jog érvényességét, vagy éppen fordítva,
közel kerül a jogi norma különössége a társadalmi általánoshoz, ez szerin-
tünk nagymértékben azon is múlik, hogy a jogi norma tartalmi különössége
mennyire támaszkodik a természetjogra, a szabályozási tárgy, „a dolog természeté-
re”. (Pusztán a jogalkotás felõl nézve – prózaian – ez nyilvánul meg a „tör-
vényhozási tárgyak reáliái” kérdésében.) De itt a természetjog mint értéke-
lõ mérték funkcionálását a jogszolgáltatás egészének szintjén kell megvizsgál-
nunk, melyben a jogképzõdés szokásjogi útja (ius strictum) és a méltányos-
ság (ius aequum) jogalkalmazásban feloldható konfliktusa, illetõleg a joghé-
zag jogelvekkel való kitöltésének természetjogi mozzanata is szerepet kap,
s nem csak az a lényeges összefüggés, amikor a jogalkotó a korábbi termé-
szetjogot jog tételezésével pozitiválja.

Ami a jogalkalmazásban felvetõdõ konfliktust illeti, azt egy, a polgári
törvénykönyvben az általános kártérítési kötelezettség körében alkalmazott
formulával, a méltányosságból történõ felelõsség alóli mentesítéssel illuszt-
rálhatjuk: „A bíróság a kárért felelõs személyt rendkívüli méltánylást ér-
demlõ körülmények alapján a felelõsség alól részben mentesítheti.” [Ptk.
339. § (2) bek.]

Egyértelmû példa a joghézag természetjoggal (ami itt egyben jogelv) való ki-
töltésére az, amikor egy New York-i bíróság 1889-ben, a Riggs versus Palmer
ügyben azzal a problémával került szembe, hogy vajon örökölhet-e – bün-
tetésének letöltése után – az az örökös, aki korábban az örökhagyó életére
tört. Se tételes jogi szabály, se korábbi precedens nem szólt az öröklés el-
len. [Szemben más országok, köztük hazánk öröklési jogával, ahol a Ptk.
600. §. c) és 602. § (1a) bekezdésének együttes alkalmazása ezt érdemte-
lenség miatt kizárja.] Sõt, ahogy erre Ronald Dworkin rámutat, a bíróság
indoklását idézve: „Való igaz, hogy a jogszabályok, amelyek a végrendele-
tek készítésérõl, alakiságáról és joghatásáról rendelkeznek – ha nyelvtani-
lag értelmezzük õket, és semmilyen esetben és körülmények között sem
tartjuk érvényességüket és jogi következményeiket megváltoztathatónak és
felülbírálhatónak – ezt a vagyont a gyilkosnak juttatják.” Sõt, tegyük hozzá,
a jogpozitivizmus nézõpontjából van egy öröklési és egy büntetõügy, ami
két különbözõ jogterület. Ez lett volna a formális jogszerûség, a jogpoziti-
vista megoldás. „A bíróság azonban akként folytatta, hogy »minden törvény
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és minden szerzõdés hatókörét és joghatását korlátozhatják a jog általános,
alapvetõ maximái. Senki sem gazdagodhat az általa elkövetett jogsértés
nyomán, vagy szerezhet elõnyt saját felróható magatartása révén, vagy ala-
pozhat bármilyen igényt az általa elkövetett bûncselekményre, vagy szerez-
het tulajdont bûncselekmény elkövetésével«. A gyilkos nem jutott hozzá az
örökséghez.” (Dworkin, 1996, 28–29.)

Tehát a bíróság azt a jogelvet alkalmazva, hogy „Saját rosszhiszemû ma-
gatartására elõnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat”, zárta ki az örö-
köst az öröklésbõl. Jól látható, hogy az elvnek természetjogi érvényessége van,
mert a bíróság (hatóság) értékelõ mértékként alkalmazta. Nyilvánvaló,
hogy itt a jóhiszemûség maxima egyik variánsával van dolgunk, amelynek al-
kalmazása írott joggal vagy anélkül, rendszeresen ismétlõdõ ténye a jog-
szolgáltatásnak. A természetjog a jogon belül van jelen. 

A jogi norma érvényessége, társadalmi általánosságának próbája a nor-
ma érvényesülése. Ami az absztrakt jogviszonyok szintjén érvényes, de egy
adott jogrendszerben soha senki nem alkalmazta, követte, érvényesítette,
az papírjog marad. Az érvényesülés egy minimális szintje szükséges a való-
ságos, s nem pusztán eszmei érvényességhez. Az érvényesség ilyen megkö-
zelítése kizárja, hogy azt az eszmei beszámítás (Zurechnung) tiszta jogtani
értelmében fogjuk fel.

Min múlik, hogy ez a különös érvényesség milyen fokú általánossággal
bír (illetõleg fordítva: mitõl szûkül össze, vagy szélsõ esetben semmisül pa-
pírjoggá különössége)? 

Itt érkeztünk el a természetjog és a pozitív jog viszonyának gordiuszi
csomójához, ahol a természetjog értékelõ mérték természetét és ennek a pozitív
jog érvényességéhez való viszonyát kell megoldanunk.10

Min múlik a pozitív jog érvényessége? Melyek ennek összetevõi? 
A forma formalizált mozzanatai (tehát a jog pozitivitása, lásd a 4.4.1.

pontban levezetve), a társadalmi tartalom különösség–tipikusság szintjén törté-
nõ megformálása (4.4.2.) és a jog konfliktust feloldó és regulatív funkciója
(autoritás) együtt adja az érvényességet. 

Ebbõl a természetjognál mindaddig, amíg se a jogalkotó szervek, se pedig
a jogalkalmazó szervek nem pozitiválják (továbbá nincs szó szokásjogi jog-
képzõdésrõl), hiányoznak a forma formalizált mozzanatai, a jog pozitivitá-
sa, és hiányzik a jogszolgáltató államhatalom két primer, õseredeti jogfunk-
ciója.11 A pozitív jog az, melynek érvényességi összetevõi maradéktalanul
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10 Tisztában vagyunk azzal, hogy a természetjog mint értékmérõ, értékreláció kérdését a jog-
elméletben sokan szétválasztották annak érvényességi relációjától. Így tett Hans Kelsen, s
ebbõl következik, hogy a természetjog ezért ideológia. A két relációt szétválasztó felfo-
gással szemben mi Max Weberhez hasonlóan összekötjük a természetjog értékrelációját
az érvényességivel, mint ami belejátszhat a pozitív jog érvényességébe, noha a természet-
jognak közvetlenül nincs pozitivista értelemben vett érvényessége.

11 A társadalomintegráló funkcióit ezekhez képest származékos, levezethetõ jogfunkciónak
tartjuk, hasonlóan az egyéb jogfunkciókhoz (nevelési-szocializációs), melyekkel a termé-
szetjog önmagában is bír – érvényesség nélkül.
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együtt vannak, míg a természetjogé per definitionem kialakulhatnak, de
még kialakulatlanok. Anélkül, hogy tagadnánk annak lehetõségét és jelen-
tõségét, hogy nem minden természetjogi törekvés tesz szert érvényességre,
azt kell kiemelnünk és bizonyítanunk, hogy a jog érvényességének tartalmi ösz-
szetevõje nagyon is természetjogi kérdés, 12 továbbá hogy ennek a természetjogi
tartalmi közvetítésnek van döntõ kihatása arra, hogy a pozitív jog formális,
általános érvényessége mögött milyen fokú társadalmi támogatottság áll. 

Rámutattunk már arra, hogy a szokásjogi jogképzõdés feltolása a termé-
szetjogi értékmérõ státusába mennyiben rendelkezik racionális maggal, no-
ha konzervatív következményei tagadhatatlanok. Azt azonban még nem
tettük hozzá, hogy a szokásjogi jogképzõdés az átlagtípust, az emberi maga-
tartások gyakorisági átlagát normázza, s ezzel erõsíti a fennálló valóságot.
A szabály tartalma tehát a tényleges gyakorlat kifejezõdése, amelynek meg-
sértését szankcionálják, míg a szokás szokásos követése a jogszerû maga-
tartás értékelését nyeri (a derogatív szokásjog kivételével). Ekként a szoká-
sos tett, eljárás a dolgok állásával van összhangban, s mindaddig, amíg a
dolgok állása, a társadalmi körülmények nem változnak, marad az átlagtí-
pusként érvényesülõ elvárás is. A gyakorisági átlag körül sûrûsödõ norma-
tivitás pedig nagyfokú társadalmi elismertségre, érvényességre és emiatt
követési készségre tarthat számot, egész addig, amíg az õt létrehozó felté-
telegyüttes változatlan. A szokásjogban kifejõdõ elvárás társadalmi tartal-
ma nagyon általános, viszont nehezen változtatható. Itt a társadalmi, gaz-
dasági stb. körülmények hatalma determinálja, mi a természetes, mi a kö-
vetendõ, mi a mérték. Az átlagtipikus itt egybeesik az értékelõ mértékkel.
Ezért a szokásjogi jogképzõdés egyfajta szociológiai természetjog. 

Szemben a jogképzõdés átlagtipikusságával, a jogalkotás során a jogal-
kotó által értékelt tipikus emberi magatartások és tipikus helyzetek a
lényegtipikusat testesítik meg. A jogalkotás normatív elvárásaival a különös-
ség-tipikusság síkján konstruál magatartást. A normatartalom olyan abszt-
rahálás, szelektív értékelés a jogalkotó részérõl, amely a társadalmi cselek-
vések, az életszituációk egyedi sokfélesége és általános törvényszerûségei
között keresi a közvetítõ kapcsolatot. Mégpedig annak érdekében, hogy a
kívánatos célok, értékek irányába terelje a jogalanyok döntéseit, magatartá-
sát. Mint mondottuk, nem a tapasztalati, átlagos viselkedés elismerésével,
hanem a cél, a kívánt eredmény felõl szelektálja azokat a magatartásokat,
amelyek a fennálló körülmények és feltételek között – a reális lehetõség ér-
telmében – az eredmény elérését produkálják. A „das Sollen” a német jogfi-
lozófiában kettõs jelentésû, amit egy szóval, a „legyen”-nel magyarra fordí-
tani ezért nem minden összefüggésben helytálló. Jelentése nemcsak az aka-
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12 H. Coing A jogfilozófia alapjai IV. fejezetében ennek bizonyítására egész részfejezetet
szentelt (3. pont), összekötve a természetjogot a pozitív jog elõtti tartalom kérdésével.
Nála a természetjog két pilléren nyugszik: a Dolog természetében és az Erkölcsben
gyökerezõ alapelvek összessége, melyek a társadalmi rend létrehozására szolgálnak (I. m.,
1996, 190.). Felfogásának konstrukciója tehát rokon törekvést fejez ki az elõadottakkal.
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rati mozzanatot, elõírást, parancsot hordozza, hogy ti. valaminek lennie kell
– ez még „voluntarista legyen” is lehet –, hanem azt is, hogy az akarattól
függetlenül is szükségszerûség („kellés”) húzódik meg a különös-tipikus
normatív tételezésben. Ezért sem elégséges az imperatív jogfelfogás, és
ezért kap szerepet a természetjog a jogalkotásban, mert a kívánatos norma-
tartalom kiválasztását, jogalkotói értékelését befolyásolja. Az uralkodó
többség által elfogadott természetjog akceptálása kedvezõen befolyásolja a
tételezett norma érvényességét. [Ezért nemcsak erõ kérdése, hogy a több-
ségé-e vagy a kisebbségé a jogalkotó hatalom, mint Horváth Barna a termé-
szetjog és a pozitív jog egybeesését levezette (2.2.), hanem az adekvát érté-
kelés kérdése is.] Míg ha a normában kifejezésre jutó jogalkotói elvárás
szembekerül az uralkodó természetjoggal, minimális esélye lesz csak a nor-
ma önkéntes követésének. Az érvényesség azért nem választható szét az ér-
tékeléstõl és állítható vele kizáró módon szembe, mert az érvényesség tar-
talmi összetevõje e tipikusság. A típusalkotás pedig feltételezi a helyes ér-
tékelést, mégpedig a dolgok természetével adekvát értékelést, s így az érté-
kelés szelekciós mozzanatai az érvényesség alkotóelemévé válnak. A termé-
szetjogi mérték tehát jelen van a jogalkotási folyamatban, a lényegtipikus-
ság jogalkotói megkonstruálásában. Nevezhetjük ezt a jogalkotás latens ter-
mészetjogának, mert a dolog természetének magasabb értékelõ mértéke eltû-
nik a jogalkotói típusalkotásban. 

A hegeli „Aufheben” szerkezetével jól kifejezhetõ a jogalkotásnál a ter-
mészetjog és a tételezett, pozitív jog viszonya, ha figyelembe vesszük, hogy
a megszüntetve megõrzésnek magyarított eredeti kategória tartalmazza a ma-
gasabb szintre emelés harmadik mozzanatát is, melyet magyar fordítása – szem-
ben mondjuk a francia „nier-conserver-dépasser”-val – nem jelenít meg.13

Eszerint viszonyuk három állítással a következõképpen fogható fel: 

A pozitív jog megszüntetése a természetjognak (nier, tagadás)
A természetjog megõrzõdik a pozitív jogban (conserver, állítás)

A pozitív jog érvényességében a tagadás (–) és a megõrzés (+) mozza-
natok ellentétének, feszültségének magasabb szintre emelése nyilvánul
meg (dépasser, meghaladás)

Nem a természetjog mint értékelõ mérték az érvényes tehát önmagában,
hanem a jogalkotó érvényes normájának a tartalmi összetevõje (gyakran)
természetjogi mozzanat. Magatartást szabályozó ereje van, ha helyesen köz-
vetíti a jog jog elõtti tartományának természetét. Legitimálja a normában
megfogalmazódó elvárást, illetõleg, téves jogalkotói értékelés esetén, annak
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13 Lásd a nehézségekrõl Szemere Samu fordítói utószavát A jogfilozófia alapvonalaiban (Aka-
démia, 1971, 367–368.). Szemere a harmadik jelentést, mozzanatot „felemelés”-nek
mondja.
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ellenére is delegitimálja azt, ha a jogalkotói elvárás mögött közhatalmi au-
toritás és kényszerítõ erõ hat. A pozitív jogrend érvényessége és a termé-
szetjog értékrelációja között tehát kétféle viszony van: legitimáló és
delegitimáló, igazoló-adekvát vagy lerontó-inadekvát viszony. A pozitív jog
formális érvényességét nem zárhatja ki a természetjogi reláció inadekvát-
sága, de az általános érvényességet lerontó, erodáló hatást fejt ki azáltal,
hogy a normaérvényesülés hiánya (vagy csekély foka) visszahat az érvé-
nyességre.

Belátásaink és levezetéseink helyessége mellett egy indirekt érvet is sze-
retnénk felhozni. Feltéve, hogy a pozitív jog érvényessége független a tartal-
mi-természetjogi mozzanatoktól,14 találnunk kellene olyan jogrendszert,
amelyben nincs természetjog, nincsenek természetjogi minimumok, elvek.
De mivel ilyen jogrendszert nem találunk, a természetjog bizonyos, változó
elemeit a pozitív jog összetevõiként kell számba vennünk – nem pedig jo-
gon túli ideológiaként. Nem a természetjogi tanítások, irányzat a termé-
szetjog közvetlen bizonyítéka, hanem az, hogy a jogrendszerek jogszolgál-
tatásában van jelen, termelõdik újra a természetjog szükséglete és megha-
tározott formái. Hogy napjaink egyik tiszta hazai esetére hivatkozzunk, a
pozitív diszkrimináció megengedettsége (körüli vita) a jogszolgáltatásban igazán
a természetjog értékelõ mértékként való funkcionálásának kérdése.

*
Bemutattuk, hogy a természetjog hogyan fogható fel a jogszolgáltatás kons-
titutív részeként. Ezt öt relációban foglalhatjuk össze:

• természetjog tételes jog hiányában (joghézag);
• természetjog a szokásjogi jogképzõdésben (átlagtipikusság);
• latens természetjog a jogalkotásban (a lényegtipikusságnál);
• természetjog a jogalkalmazásban: a ius strictum enyhítésére;
• (summum ius, summa injuria veszélye), a jogalkalmazás igazságossá-

ga;15

• „természetjog contra legem” – érvényességet beszûkítõ, lerontó hatás-
sal.

Axiómánk: a legalitást nem önmagára, hanem a társadalmiságra alapoz-
zuk, s nem elégszünk meg a formális érvényesség jogpozitivista felfogásá-
val, hanem rámutatunk az érvényesség tartalmi összetevõjére, illetõleg en-
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14 A tartalmától független, mert bármit tartalmává tehetõ jog álláspontját klasszikus ér-
vénnyel képviselte a törvénypozitivista Paul Laband, amikor úgy fogalmazott: „…az egész
állami életnek nincs egyetlen területe, nyugodtan mondhatjuk, nincs egyetlen gondolat
sem, amely nem tehetõ törvény tartalmává.” „A jog az, ami a törvény. A törvény az, amit
formailag helyes eljárás útján bocsátottak ki.” (Idézi: Kulcsár Kálmán in. A politikatudo-
mány arcai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 41.)

15 Lásd errõl Takács Péter áttekintõ elemzését a 8.5. fejezetben.
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nek természetjog általi befolyásoltságára. Így a természetjog közvetít a jog
jog elõtti szférája és a pozitív jog között. A természetjog értékelõ mérték
természete programadó, állapotigazoló, cselekvést motiváló és szocializáci-
ós funkciókban nyilvánul meg, s ezért a jogszolgáltatás különbözõ módoza-
taiban jelen lehetnek természetjogi elemek. 

A természetjog a pozitív joggal reflexiós viszonyban áll, együtt alkotják a
legalitási tartományt, s ebben a minõségükben elválaszthatók és elválasztan-
dók a legitimáció társadalmi berendezkedés egészére vonatkozó összefüggé-
seitõl. A természetjog jogrendre – fennállóra vagy kívánatosra – vonatkozta-
tottsága egyben elhatárolást jelent az eszmei képzõdmények ideológiai funk-
ciójától, bár tagadhatatlanul közel eshet egy sui generis jogi ideológiához.
Ekként törekedtünk a természetjogra vonatkozó nézeteket, tanításokat,
irányzatot – melyek vagy valóságos, vagy hamis absztrakciói tárgyuknak –
elválasztani a természetjognak a jogi objektiváció mûködésében betöltött
nélkülözhetetlen szerepétõl. Valaminõ természetjognak jogtárgy-
konstituáló státusa van, minden mûködõ jogrendszerben. A természetjog
alkotmányos alapjogkénti pozitiválása pedig lehetõvé tette, hogy különbö-
zõ intézményes megoldások mellett a joghelyesség (alkotmányosság) érvé-
nyességen túli magasabb mértéke felõl absztrakt és/vagy konkrét norma-
kontrollt lehessen gyakorolni a jogrend felett. Ezzel a jog belsõ öntisztító
mechanizmusának újabb módozata (alkotmánybíráskodás) alakult ki. Az,
ahogy a természetjog hosszú elõtörténete után az alkotmánybíráskodással
az érvényesség fölötti helyes-jogi mértékként intézményesült, egyik muta-
tója lehet annak, hogy mennyire történeti termék.
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5. JOGREND – TÖRVÉNYESSÉG –
ALKOTMÁNYOSSÁG 

5.1. A jogrend fogalma 191 5.1.1. A jogrend belsõ strukturáltsága: a joglépcsõ-
elmélet 194 5.2. A törvényesség 195 5.3. Az alkotmányosság 197

A jogelmélet három olyan alapkategóriáját tárgyaljuk, melyeket bizonyos
összefüggésekben már eddig is alkalmaztunk, de szisztematikus kifejtésük-
re még nem került sor. Rendszeres elemzésükre azért van szükség, mert
olyan többjelentésû kifejezésekrõl van szó, melyek között nemcsak átfedé-
sek vannak, hanem használatuk közben egyes szerzõk gyakran elkövetik az
ún. kategóriahibát, vagyis felcserélik, egymásba „csúsztatják” a különbözõ
jelentéseket. Bizonyos összefüggések esetében persze valóban felcserélhe-
tõk, ekvivalensek, máskor viszont távolról sem azok. A kategóriahiba elke-
rülése és a jelentésrétegek tartalmi tisztázása érdekében az egymással köl-
csönösen összefüggõ fogalmakat úgy mutatjuk be, hogy az egyértelmû és
világos álláspontokat kidolgozó szerzõk nézeteibõl indítjuk a kifejtést. Ezek
után értékeljük a fogalmak funkcionális és történeti összefüggéseit, analiti-
kus jelentõségüket.

5.1. A jogrend fogalma

A jogrend fogalmát a 20. század legnagyobb újkantiánus jogpozitivista gon-
dolkodója, Hans Kelsen (1881–1973) optimális világossággal dolgozta ki és
használta. A tiszta jogtan módszerdualizmusra épített, jogimmanens szem-
léleti kereteiben a normák öntörvényû világát az eszmei érvényességgel ala-
pozta meg, szerinte ugyanis a jogon kívüli jelenségek, tények értelmet és je-
lentést csak normák alapján kaphatnak. A normák viszont nem esetleges és
tetszõlegesen változtatható halmazt alkotnak, hanem rendet. A rend nor-
marendszer, melynek belsõ tulajdonságait, formális rendezettségét a legki-
dolgozottabb formában a jogpozitivisták ábrázolják. Kérdés, hogy mi teszi
rendezetté a normák halmazát. Kelsen megoldása az, hogy minden egyes
norma visszavezethetõ az alapnormára. „A normák sokasága akkor alkot egysé-
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get, rendszert, ha érvényessége egyetlen normára mint az érvényesség végsõ alapjára
visszavezethetõ.” (Kelsen, 1988, 35.) Következésképp két kérdést kell meg-
válaszolnunk. Egyrészt: a normák milyen értelemben és hogyan vezethetõk
vissza az alapnormára, másrészt: mi az alapnorma státusa, és hogyan
konstituálódik. 

Az erkölcsi normák esetén az érvényességet a norma tartalma adja az
emberek számára. Ezzel szemben a jog esetén a formális érvényesség,
vagyis a meghatározott módon való létrejövetel a kritérium: a normaalko-
tás minden fajtájának – legyen az a törvényhozási eljárás „általános normá-
ja”, vagy a jogszolgáltatás és a jogügyletek „egyedi normája” – az alapnor-
mára kell visszavezethetõnek lennie. Minden más norma ettõl az alapnor-
mától kapja meg érvényességét. Egy büntetõbírói ítélet mint egyedi norma,
amely például szabadságelvonó kényszerintézkedést rendel el valakivel
szemben, azért és attól érvényes, hogy az ítélet a büntetõ törvénykönyvnek
megfelelõen született meg, a büntetõ törvénykönyv pedig azért, mert az
alapnormának megfelelõ jogalkotási eljárásban jött létre. A tiszta jogtan az-
zal a hipotetikus feltevéssel dolgozik, hogy mivel érvényes az alapnorma,
érvényes az a jogrend is, amely rajta áll. „Ez az alapnorma csupán a jog-
anyag bárminõ pozitivisztikus megragadásának elsõ szükségszerû feltételét
fejezi ki, minthogy nem jogi eljárás során jön létre, nem pozitív normaként
érvényes, nincs tételezve, hanem – minden jogalkotás, minden pozitív jogi
eljárás feltételeként – elõre feltételezett.” (Kelsen, 1988, 37.)

Az alapnorma státusának logikai szükségszerûségként való feltételezé-
sén túlmenõen azonban Kelsen megpróbálja ezt realisztikusabban is meg-
alapozni. Egyfelõl az alkotmánnyal: egy meghatározott jogrend érvényessége az
alkotmány felhatalmazásán alapul. A jogalkotó és jogalkalmazó szervek – me-
lyeket a jogszolgáltatás közös fogalmában von össze – felhatalmazásukat,
hatásköreiket és illetékességüket az alkotmánytól nyerik. Ez teljességgel ki-
elégítõ megoldás ott, ahol van írott alkotmány. De amikor az alapnorma
státusát Kelsen a történetileg utolsó alkotmányra, azét pedig a megelõzõek-
re, s végsõ soron a történetileg elsõ alkotmányra vezeti vissza, akkor vállalt
módszerének korlátjaiba ütközik. A pozitív jog érvényességét nem lehet
egyedül a pozitív jogon belül megalapozni, mert az egyes alkotmányok kö-
zött – különösen forradalmi/ellenforradalmi alkotmányozások esetében –
nem létezik sem történeti, sem jogi folytonosság. A legalitás e ponton vissza-
megy a legitimációra – mutathatunk rá Kelsentõl eltérõen arra a kérdésre –,
hogy vajon ki kerül a jogalkotói hatalom pozíciójába, ki az, aki érvényes jog-
rendet, kényszerrendet építhet ki. Ezt a pozitív jogon túli, társadalmi-törté-
nelmi kérdést csak akkor lehet jogimmanens módon megválaszolni, ha azt
mondjuk: a forradalmak új alapnormát tételeznek fel, új jogalkotó autoritással.
Az autoritás és az új alapnorma azonban rögvest felveti a legitimáció prob-
lémáját. A rend legitimitása pedig – miként erre rámutattunk a kategória-
elemzésben – a legalitásra, valamint az elemi normák esetén a legalitás és a
moralitás részleges egybeesésére is támaszkodik. Ez az egybeesés azonban
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sohasem teljes: a moralitás részben különbözik, részben szembe is kerülhet
a legalitással, hiszen egy társadalomban, noha a jogrend egységes, sokféle
erkölcs él.

Az alapnorma státusára vonatkozóan azonban Kelsen egy másik érde-
kes, realisztikus választ is kidolgoz. Eszerint a nemzetközi jogközösség is
elismerhet államokat akár de iure, akár de facto érvényes jogalkotó hatalom-
ként, s ha ez megtörtént, akkor az alapnorma problémája áttolódik a belsõ
jogi megalapozásról a nemzetközi jogközösség általi elismertségre. Ez a megol-
dás azonban – tiszta formájában – a nemzetközi jog primátusához vezet el
a belsõ joggal szemben. 

Végeredményben Kelsen háromféleképpen próbálta az alapnormát meg-
alapozni: a normák visszavezethetõségének végeredményeként logikai hipo-
tézis útján, a történetileg elsõ alkotmánnyal és a nemzetközi jogközösség elisme-
résével, de ellentmondásos megoldásokhoz jutott. Semmiképpen sem nevez-
hetõ következetes megoldásnak, hogy a pozitív jogrend érvényességét egy
nem tételezett, hanem csak feltételezett Grundnormra vezette vissza. Megold-
hatta volna az alapnorma státusát, ha a pozitív jogrend érvényességét nem fel-
tételezett, hangsúlyozottan hipotetikus mozzanatra, hanem pozitivista
szándékaival összhangban tételezettként fogja fel. Ebben az esetben azonban azt
kellett volna mondania, hogy az alapnorma érvényessége a jogalkotó hatalomtól
származik, a jog a hatalom tényének egy funkciója – mint ezt a skandináv realisták
tették. Viszont ekkor elesett volna az a monista teóriája, amely az államot a
jogrenddel azonosítja. Állam és jog különnemûségének és dualitásának ta-
gadása nem tette lehetõvé számára, hogy a pozitív jogrendet a tételezõ ha-
talom autoritásától eredeztesse. Az állam jogrenddel való definiálása pedig az-
zal a súlyos negatív következménnyel járt, hogy így minden államot, amelynek for-
málisan van jogrendje – és melyiknek ne volna –, jogállamnak tartott. Kritikánk
summázata: amennyire igaz az, hogy minden legális rend kiépítése a legiti-
máció összetevõje, mégis téves a jogrend formális – szükséges, de nem elég-
séges – kritériumát a jogállam sajátos minõségével azonosítani. A jogrend
elõfeltétele a jogállamiságnak, de nem azonos azzal. 

Megjegyzendõ, hogy a jogi normák érvényességének jogpozitivista, de a
szociológiai szemlélettõl nem teljesen elzárkózó megalapozása is lehetsé-
ges. Nem kell csak a szervezett erõszak megnyilvánulási formáira, a ható-
ságok tevékenységére alapozni az érvényességet, mint a skandináv realis-
ták, hanem a jog hatósági és nem hatósági, szociológiai tényezõire együtte-
sen is alapozható. H. L. A. Hart, mint láttuk, amikor a kötelezettséget meg-
állapító elsõdleges jogi normákat hiányosságaik, bizonytalanságuk kiküszö-
bölése végett, érvényességük megállapítása céljából a felismerési szabályok
(rules of recognition) tesztjének vetette alá, akkor éppen a hipotetikus alap-
normát szociologizálta. Azt, hogy a bíróságok, hatóságok és a magánszemé-
lyek elismerik és alkalmazzák a recogniciós szabályokat, és ezzel teszik ér-
vényessé a jogot. 
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5.1.1. A jogrend belsõ strukturáltsága: a joglépcsõelmélet 

Az érvényességrõl alkotott kelseni elképzelés nélkülözhetetlen kiegészítõje
az ún. joglépcsõelmélet, melyet Kelsen a bécsi iskolához tartozó kollégája,
Adolf Merkl közremûködésével dolgozott ki. A joglépcsõelmélet teoretikus
leleménye abban áll, hogy a jogi aktustanból származó általános és egyedi
normamegkülönböztetés bevezetésével és alkalmazásával közös nevezõre
hozták a deduktív jogtechnikát alkalmazó kontinentális jogrendszereket
(melyek a jogalkalmazásban az általánostól haladnak az egyedi konkrét fe-
lé) és az angolszász indukciós jogtechnikát alkalmazó esetjogot (amely ép-
pen fordítva jár el: az esetrõl esetre való következtetéssel jut el az általáno-
sításig, jogelvek döntési alapokként szolgáló megtalálásáig). Bár a két jog-
család formális jogtechnikái és gondolkodásmódja különböznek egymástól,
a jogpozitivista elemzõkészség tényleges érdeme, hogy mégis megtalálta
bennük a közös lényeget: a jogszolgáltatás egységes rendjét. Igaz, azon az
áron, hogy ezáltal a jogalkotás és a jogalkalmazás közötti különbségek meg-
lehetõsen relativizálódnak. 

A jogrend lépcsõzetes felépítésû, s két határa van. A felsõ határt az alap-
norma, az alkotmány jelenti. Az alkotmány szintjérõl nézve minden jogalko-
tás voltaképpen egy magasabb norma alkalmazása. Alsó fokán, másik hatá-
rán – ahol a jogrend öntörvényû, zárt világa a tényleges emberi cselekvésbe
megy át – pedig a végrehajtás van, amellyel befejezõdik a jogszolgáltatás
egységes folyamata.

A törvény az alkotmány alkalmazása, a rendelet a törvényé: minden má-
sodlagos jogalkotó eleget tesz az elsõdleges, magasabb szintû jogforrás ál-
tal reá ruházott kötelezettségnek. Jogot alkot és alkalmaz egyidejûleg. Al-
kalmaz, amennyiben a magasabb szintû joglépcsõ reá ruházott feladatát tel-
jesíti, de alkot is, amennyiben még meg nem lévõ normát mond ki. Minden
jogalkalmazás jogalkotás, és minden jogalkotás jogalkalmazás is egyben. A köz-
igazgatási határozat a magasabb szintû jogszabály alkalmazása, akárcsak a
bírói ítélet. Ez is jogalkotás, csak éppen érvényességének szûkebb a terjedel-
me, hiszen a konkrét esetre nézve kötelezõ aktus: az általános norma (jog-
szabályi szint) egyedi esetre alkalmazása, azaz egyedi norma alkotása. Ami
a magasabb szint felõl nézve jogalkalmazás, az a saját szintjén jogalkotás. Az egye-
di aktusok a jogalkotási folyamat folytatását jelentik. Az egyedi hatósági ha-
tározatokat és bírói ítéleteket pedig a végrehajtási normák aktusai tényle-
ges cselekvésekkel zárják le: itt megy teljesedésbe a jogszolgáltatás négylép-
csõs (alkotmányi szint–jogszabályi szint–határozati szint–végrehajtási
szint) általános és egyedi normatív aktusokból álló folyamata. 

Kelsen és Merkl felfogása kiterjed a jogalanyok közötti jogügyletekre is.
Ezek is normatíve kötelezõ akaratmegegyezések: az õket létrehozó felek és
a bíróságok tekintetében egyaránt kötelezõek. Éppúgy individuális érvényessé-
gû normák, akárcsak a hatósági határozatok vagy a bírói ítéletek. A joglépcsõ azo-
nos fokán állnak.
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A joglépcsõelmélet tehát a jogszolgáltatás egységes dinamikáját ragadja
meg: „Az általános normának – mely egy elvontan meghatározott tényállás-
hoz egy éppen olyan elvontan meghatározott következményt fûz – ahhoz,
hogy egyáltalán értelmet nyerjen, egyediesítésre van szüksége.” (Kelsen,
1988, 44.) A jogszolgáltatás funkciója teljességgel konstitutív, alkotó jelle-
gû: a jog megalkotása az általános (absztrakt) norma individualizálása
(konkretizálása) révén a jogalkotási folyamatnak az általánosból az egyedi-
be történõ továbbvitele. 

A jog szerkezetének tárgyalásakor, a jog belsõ dinamikáját feltárva mi is
adaptálva akceptáltuk Kelsen és Merkl igen találó felfogását, anélkül hogy
osztoztunk volna az alapnorma feltételezésében és a jogalkotás és a jogalkal-
mazás közötti különbségek relativizáló eltüntetésében. Ehhez a jogviszonyt
kellett olyan középfogalomként alkalmazni, amely összekapcsolta a dinami-
kus szerkezet „szélsõ” mozzanatait (normát és döntést) egymással és a tár-
sadalmisággal. A jogalkalmazásnak megvannak azok a mozzanatai, szaka-
szai, értelmezési módszerei és jogtechnikái, melyek nem jellemzõek a jogal-
kotásra. A jogrend öntörvényû világának mûvi elõállítása ugyanis csak a nor-
matartalmaktól való teljes elvonatkoztatással mehet végbe, s ez a jog gene-
zisének megmagyarázhatatlanságához vezet. Az állami szuverenitást, a jog-
alkotó hatalmat nem lehet „jogiasítani”; az jogon kívüli, politikai akaratot
megformáló társadalmi termék. A normativitás – a tipikusság létmódja – pe-
dig nemcsak a jog, hanem a társadalmi lét sajátja is: a társadalmi normákon
belül helyezkedik el a jogi norma. A jogrend sajátos normatív érvényessége
– amely megmondja magáról alkalmazhatóságának szituatív feltételeit és
jogkövetkezményeit – a társadalmi normákkal kölcsönhatásban alakul, s a
társadalmi rendet nemcsak az embereket motiváló normák és kényszerren-
dek, hanem a körülmények, szerepelvárások, intézmények és ideológiák is
reprodukálják. A jogrend egy összetevõje a jogrendszer komplexebb – eljárá-
sokat, szerepeket, államszervezeti kényszert magába foglaló – intézménye-
sültségének, ami az államhatalommal és a szuverenitással érintkezik. Ez a
szempont azonban már kívül esik a kelseni normativizmus paradigmáján.

5.2. A törvényesség

„A törvényesség megöl” – kiáltott fel B. ország minisztere, s a miniszterek
mindig így kiáltanak fel, ha egy törvényi rendelkezés szemben áll a hata-
lomgyakorlás aktuális döntéseivel. A törvényesség fogalmának elsõdleges
jelentése éppen ez: a törvények megtartása és megtartatása az állampolgá-
rok és a hatóságok részérõl. Ez az általános meghatározás két problémát is
felvet. Az egyik tartalmi jellegû, a másik a fogalomalkotás módszertani kér-
déseivel áll összefüggésben. 

1. Ez a törvényesség éppúgy lehet a formális-üres nomokrácia törvé-
nyessége (Kelsen módszertisztasága éppen ezt jelenti), mint a felsõbbren-
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dû embernek a csorda megfékezésére szolgáló technikája (Nietzsche), vagy
mint az erkölcsileg ésszerû rend magas rangú követelménye – mutatott rá
H. Heller.

2. A törvényességfogalom, a jog részeként, legalábbis részlegesen egybe-
esik a jogkövetõ magatartással, akár a jog önkéntes (állampolgári vagy ha-
tósági) követésérõl, akár jogalkalmazói kikényszerítésérõl van szó. Ám ha a
törvényesség fogalma teljesen egybeesne a jogérvényesüléssel, akkor para-
lelizmusról volna szó. Nem esik akkor egybe, ha tekintetbe vesszük a foga-
lom történeti jellegét, ami az alapjelentésen túli jelentésréteget hordoz: a
polgári törvényesség a feudalizmus önkényével szemben fogalmazta meg saját jog-
elveit; a forradalmi törvényesség a forradalmi helyzet követelményeihez
szabja a törvényességet: a törvény betûjét és az eljárások formalizmusát fél-
reállítják a forradalmi törvényhozás szellemében. Ekkor a jogbiztonság alá-
rendelõdik a forradalmi helyzet célszerûségének, s a forradalom természet-
jogi igazságossága kivételként, új világ hírnökeként jeleníti meg önmagát.
Kant etikai rigorizmusa úgy fejezte ki a forradalmi törvényesség radikális szakí-
tását a múlttal, hogy: „A forradalomban az utolsó börtönben lévõ gyilkost is
ki kellene végezni, hogy a vérbûn ne szállhasson át a népre.” A morális
megtisztulás követelményét ezzel odáig fokozta, hogy az új rendnek tabula
rasa indulást biztosíthasson. A bolsevik forradalom korai szakaszában pe-
dig, az új társadalmi rendszer jogrendjének teljes kiépítése elõtt, a bíróra
ruházták, hogy „proletár jogtudata szerint ítéljen”, töltse ki a jog réseit, és
értelmezze át a kor követelményei szerint a régi törvényeket. (Ellentétben
a magyarországi 1989–90-es békés átmenettel, ami a jogbiztonság fenntar-
tásán nyugodott. Lásd 6.6.) A harmincas évekre megszilárdult sztálini sze-
mélyi diktatúra monopolisztikus hatalomgyakorlásának törvénysértõ körül-
ményeivel, a hatósági önkény és a tömeges represszió rendszerével szem-
ben jelentett új tartalmat az ötvenes évek végétõl a „szocialista törvényesség
követelményeinek” a megjelenése, a jogbiztonság szükségességének felisme-
rése az egykori Szovjetunióban és a népi demokráciákban. (Módszertanilag
hasonlóan fogja fel a szocialista törvényesség fogalmát: R. David, 1977.)

A történetileg adott fennállóval szembeni követelmények alkotják a fo-
galom második jelentésrétegét. Amint azt a három történelmileg felidézett
különbözõ helyzet közös vonása mutatja, kritikai követelményeket és nem
egyszerûen a jogérvényesülést tartalmazzák.

Hogyan alakult a polgári törvényesség, mi e kategória jellemzõ értéke?
A választ módszertani oldaláról kell kibontani, ha nem akarjuk a törvényes-
séget átcsúsztatni sem a jogállam fogalmi tartományába – ami a jog minõ-
ségének az állammal összefüggõ komplexebb jelentése –, sem pedig az al-
kotmányosság ez után specifikálandó tartományába (melyet a jogállamiság-
gal is keverni szoktak). A jogelméleti kategóriákat is csak kölcsönös függé-
sük szisztematikus menetében lehet a megközelítõ egzaktsággal tárgyalni.
Ismeretelméletileg nem lehet kielégítõ jogrendrõl, törvényességrõl, alkot-
mányosságról és jogállamiságról (vagy joguralomról) úgy beszélni, hogy a
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többihez való viszony tisztázása nélkül csak egyiket vagy másikat veszik
elõ. Ez a módszer a szabad asszociációk esztétikai befogadásának sokréte-
gû világával rokonítaná a társadalomtudományt – amelynek fogalomképzé-
sében azonban ez megengedhetetlen.

Jogrend a polgári korszakot megelõzõen is létezett – premodern viszo-
nyok között sem volt mindig jogi rendezetlenség, anarchia. A törvényesség
feltételezi a jogrendet, ellentéte – amitõl primer jelentését nyeri – azonban
nem a viszonyokba rendezettséget vivõ õselv, az arché hiánya, az an-arché, ha-
nem a törvénysértés, a törvénytelenség. A feudalizmus fejlett szakaszain is
volt kimunkált jogrend, de nem volt törvényesség. A polgári törvényesség
meghatározott jogelveket jelent, melyek a feudális önkény és justizmord, az
inkvizíció és az antihumánus jogi megoldások, büntetési nemek ellenében
alakultak ki, és a jogi kultúra tartós, egyetemes értékeivé váltak az elmúlt két
évszázad során, fõleg az euroatlanti térségben. Melyek a törvényesség jogfejlõ-
désben kimunkált különös jogelvei? Az exemplifikáció igényével a következõk:

1. Jogegyenlõség: a jog elvonatkoztat a felek és a tényleges helyzetek kü-
lönbségeitõl, nem ismer el kiváltságokat, státusfüggõ privilégiumokat.

2. Törvény elõtti egyenlõség: a törvények mindenkire egyformán érvé-
nyesek és alkalmazandók.

3. Nullum crimen sine lege. 
4. Nulla poena sine lege.
5. Az önkényes letartóztatással szembeni védelem (Angliában: Habeas

Corpus Act).
6. A védelemhez és az anyanyelv használatához való jog.
7. Az ártatlanság vélelme.
8. Auditur et altera pars és a kontradiktórius eljárás követelményei a

jogvitákban.
9. A jogorvosláshoz való jog.

10. Ne bis in idem, vagyis a kétszeri értékelés tilalma.
Ezen elvek egy részét (3–7.) szokták a büntetõjogi jogállamiság vagy a

büntetõjogi alkotmányosság elveiként is tárgyalni. Nem tartjuk ide, a tör-
vényesség fogalma alá tartozóknak sem az emberi és állampolgári szabad-
ságjogok teljes, fel nem sorolt katalógusát, mely a polgári társadalom alap-
intézményeinek jogi kifejezõje, sem pedig a hatalommegosztás vagy a bírói
függetlenség elvét. (Utóbbiakat vannak, akik – és ez bizonyos összefüggé-
sekben helytálló is lehet – az alkotmányosság fogalma alá veszik.)

5.3. Az alkotmányosság

Elkerüljük tehát az alkotmányosságnak azt a legszélesebb alkotmányjogi fo-
galmát, amely a jogállamiságot és a törvények uralmát is magában foglalja,
olyan ideális mércét alkotva, amely a történeti képzõdmények felett áll, s
így azok csak több-kevesebb mértékben tehetnek eleget neki (Alkotmánytan,
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1993, 17–19.). Más úton járunk. Az „alkotmányosságot” nem ideális, ha-
nem reális történelmi kategóriaként elemezzük majd ott, ahol elõször
klasszikusan megjelent, a francia jogfejlõdésben (konstitucionalizmus);
most az idézõjel nélküli fogalmat specifikus elméleti tartalommal – a jog-
rendszer természetjogias természetû, alapjogi kontrolljaként – bontjuk ki.

A valóságos alkotmányelméleti probléma az, hogy az alkotmányosság fogalma
több és más, mint az alkotmány normáinak összessége. Kettõs értelemben
is. Egyrészt lehetséges olyan alkotmány, amely a közjogi berendezkedés ke-
reteit egy adott politikai hatalom tetszése szerint rendezi be és/vagy válto-
gatja. Ha ezt formálisan jogszerûen teszi, akkor se alakulhat ki tartósan
olyan, szociológiai értelemben vett alkotmányosság, amely a társadalom el-
fogadottságával és a politikai közösség követési készségével találkozhatna.
Ehhez meggyõzõerõre, elvekre és az idõk során való megmérettetésre is
szükség van. E nélkül lehet alkotmány, alkotmányosság azonban aligha.
Másrészt a huszadik század második felére kialakult alkotmányosság azért
szélesebb és több is az alkotmány szabályainak összességénél, mert az egye-
di normák mögött különös érvényességû jogelveket, e jogelvek mögött pedig álta-
lános filozófiai, gazdasági, morális, politikai elveket találunk. A normák, a kü-
lönös és általános elvek logikailag és funkcionálisan is kölcsönösen feltéte-
lezik egymást. Egymásra reflektáltak. A jogi normák egyediek abban az érte-
lemben, hogy a jogelvekhez képest specifikált elvárásokat fejeznek ki, mert
szituatív érvényességgel fogalmazzák meg a cselekvés megengedett, megkí-
vánt vagy tiltott mértékeit, s pozitív vagy negatív szankciót rendelnek elvá-
rásaikhoz (3.1.). De a jogrend nemcsak magatartásszabályokból, hanem
absztraktabb rendezõelvekbõl, jogelvekbõl is áll. Az egyedi normák (amely
megállapítás tehát nem tartalmi, szabályozástechnikai különösségük, tipi-
kusságuk elvitatására vonatkozik), a különös jogelvek – mint jogegyenlõség,
jogbiztonság, nullum crimen, nulla poena, ne bis in idem, szerzõdési szabadság
stb. – és az általános elvek relatív természetû, korhoz kötött természetjogias
tartalmai pedig együtt jelentik az alkotmányosságot. Ez pedig materiális tar-
talmainál és vonatkoztatási összefüggéseinél fogva is más, mint az alkot-
mány szövege, noha vizsgálata során szükségképpen ebbõl kell kiindulni.

Ott ugyanis nincs alkotmányossági kérdés, ahol az alkotmány normatív
tartalmai vagy a pozitív jogszabályok jogági normái eligazítást nyújtanak.
A jogrend konzisztenciájának keretei között megválaszolható kérdések jog-
alkalmazói, és nem alkotmányossági kérdések. A jog ugyanis nem normák
esetleges halmaza, hanem belsõ rendezettséggel bíró objektiváció. Attól
rend, hogy ágazati, jogdogmatikai tagoltsága van, hogy a jogforrás-hierar-
chia formális rendezettségén keresztül visszavezethetõ az alkotmányos
alapnormákra – de nem a logikai szükségszerûséggel elõálló kelseni, léttel
nem bíró Grundnormra. Az alkotmányosság problémái felfogásunk szerint
csak és kizárólag ott lépnek fel, ahol: 1. szabályozatlan, de szabályozást igény-
lõ életviszonyok jelennek meg. (Például: a magyar Alkotmánybíróság
1990–1993 között 246 esetben állapított meg mulasztásos alkotmányelle-
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nességet, s ezzel tipikusan erre a jogrendbeli helyzetre reagált.) 2. Értelme-
zést igénylõ inkonzisztenciaproblémák lépnek fel. 3. Az életviszonyok túlfej-
lõdnek a régi jogon, az új tagadja a régit, a régi és az új ellentmondásba kerül
anélkül, hogy a törvényhozó reagálna az ellentmondásra, s jogalkotással ki-
küszöbölné azt. A társadalmi változások materiális szükségletei áttörnek a
régi normákon és formális jogi kereteken, s nem férnek el bennük az adap-
táció hagyományos eszközeivel (jogalkalmazói interpretációs módozatok,
fikció, vélelem, analógia, irányelv, elvi döntés). 

Az alkotmányosság alakulása ezért a jogfejlesztés bizonyos típusú szük-
ségleteire reagál. A jogrendszer alkotmányossági kontrollja – bármilyen ha-
tásköri és eljárási rendben intézményesítsék is – egyben az alkotmányosság
materiális tartalmainak a produkciója és reprodukciója, az alkotmányos va-
lóság, a Verfassungswirklichkeit értelmében. Szélesebb az alkotmánynál, de
csak az alkotmány és a fennálló jogrend keretei között történhet az alkot-
mányos valóság reprodukálása. A produkció innovatív mozzanata addig a felsõ
határig mehet el, ameddig e bõvített reprodukció a saját alapjain áll és fejlõdik. Nem
rombolhatja le kiinduló elõfeltevéseit, nem teremthet új alapot egy új alkot-
mányhoz. Feltétele az alkotmányosság ezen értelmezésének, hogy egyetlen
ilyen autoritással rendelkezõ szervezet, testület – az alkotmánybíróság – esetén
van csak értelme mûködésének, mert ha létezne alkotmányossági konku-
rense vagy felettes szerve, akkor már nem lehetne az alkotmányosság leté-
teményesének õre. Szemben a rendes és rendkívüli bíróság jogorvoslati lo-
gikájával, amely több lépcsõben is teret ad az anyagi igazság érvényesíthe-
tõsége érdekében a felülvizsgálatnak, noha a jogerõs ítéletek beálló jogha-
tásai érdekében és/vagy a célszerûséghez fûzõdõ érdek következtében a
jogbiztonság igénye egyszer itt is lezárja az elvitathatósági folyamatot (G.
Radbruch, 1981). 

Ha a pozitív jog elérné azt, amire törekszik, ti. hogy hézagmentes le-
gyen, és a társadalmi valóság nem lenne állandó mozgásban, akkor valóban
nem lenne szükség az alkotmányosságnak az alkotmányhoz képesti többlet-
fogalmára: arra, hogy egy testület a normatív érveléseket jogelvi érvelések-
kel, s mindkettõt – szükség esetén – elvi érvelésekkel egészítse ki. 

Megoldásunk azt is tartalmazza, hogy az „alkotmány szelleme” értelmé-
ben vett alkotmányosságfogalomra csak és akkor van szükség – anélkül,
hogy az irracionalitás területére lépnénk –, ha és amennyiben fellépnek al-
kotmányossági szükségletek: a három típus egyike vagy egymás melletti
több formája is, és a jogi objektiváció mûködésmódjában telepítve van az a
sajátos grémium, amit az egyetlen – a problémamegoldás autentikus mono-
póliumával rendelkezõ – alkotmánybíróság léte jelent: a jogszabályok alkot-
mányossági felülvizsgálatának szerepével. Ebben a felfogásban az alkotmá-
nyosság nem láthatatlan, nem is a rendes bíráskodás rendjének felesleges
meghosszabbítása, hanem a hatalommegosztás szerve: alkotmányossági
kontrollt gyakorol az államszervezet és a jogrendszer mûködése felett.
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Álláspontunk az amerikai alkotmányértelmezési elméletek vitája felõl
nézve (Paczolay, 1993, 27–31.) hasonló a modern aktivizmus „élõ alkot-
mány” álláspontjához, s kizárja a textualizmus („a szöveg erõsebb, mint a
törvényhozó maga”) és az originalizmus (az alkotók eredeti szándékait für-
készõ) meglehetõsen lapos, egyoldalú szemléletét. Mi az alkotmányosság
kérdését is a jogfejlõdés egésze szemszögébõl, Eörsi-, Pound-féle nézõpont-
ból vetettük fel. Ennek alapján kíséreltük meg meghatározni a jogi objekti-
váció kategoriális szerkezetében elfoglalt helyét és a „felsõ határ” küszöb-
fogalmát, amelyen túl már nem az alkotmányosság bõvített reprodukciója,
hanem az alkotmányt derogáló jogalkotás történik.

Az alapjogi bíráskodás értékelésénél és a jogrend absztrakt normakont-
rolljánál is ezen jogelméleti mérce alapján lehet állást foglalni. Az alapjogi
kontrollnak éppen az az értelme, hogy felmerült mulasztások, konziszten-
ciaproblémák, az új szabályozási szükségleteknek a régin áttörõ eseteiben
új szintézist teremtsen alapjogok és alapjogok, jogszabályok és alapjogok között: ez
az alkotmányosság specifikus értelme. Ha ezt alkotmánybíróságok nyilvános ha-
tározataikban teszik meg, akkor – függetlenül attól, hogy ez más értékpre-
misszák alapján irodalmilag bírálható és bírálandó – e szintézissel a jog relatí-
ve új rétegének a formális legalitás követelményrendszerével összhangban lévõ intéz-
ményesedése megy végbe. És ez magasabb fokú, a hatalomgyakorlás elé egyér-
telmûbb korlátokat állító állapot, mint ha az alkotmányosságnak az alkot-
mánynál szélesebb, de behatárolt mozgásterét akármelyik, bármelyik álla-
mi szerv maga alakíthatná. Ezért és ennyiben alkalmas az alkotmánybírás-
kodás az alkotmányosság letéteményesének szerepére. Kivéve, ha a gyakor-
latban inkonzisztens döntéseivel a jogrendben több problémát okozna,
mint amennyit megold. Ez esetben nem a joghelyesség végsõ mércéjeként
mûködne, hanem a zavarok megsokszorozása miatt diszfunkcionális lenne
tevékenysége.
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6. A JOGÁLLAMISÁG ELMÉLETI 
ÉS TÖRTÉNETI NÉZÕPONTBÓL

6.1. Problémák és paradoxonok 201 6.1.1. Paradoxonok 201 6.1.2. Nézõpontok
203 6.1.3. Definitio ab contrario 204 6.1.4. Fogalmi ellentétek 207 6.1.5. Forma
és matéria 208 6.2. Megoldáskeresés az elméletalkotás történetisége jegyében 210
6.2.1. A jogállam elméleti alapjai Jellineknél és Webernél 212 6.2.2. A „Politikai
teológia” álláspontja: a jogállam szuverenitásfogalom felõli kritikája – érvényes-
ségproblémák 217 6.2.3. A szociális jogállam kontra jelzõtlen jogállam kérdése
225 6.3. A joguralom Angliában 228 6.3.1. Az amerikai változat 234 6.4. A mate-
riális és formális legalitás ingamozgása a német társadalomfejlõdésben 235 6.5. A
francia konstitucionalizmus és a jogállamiság nemzetiváltozatainak összehasonlí-
tása 237 6.5.1. A közjog kialakulása és az alkotmányos állam 237 6.5.2. A Blanco-
ítélet 243 6.5.3. Konstitucionalizmus – közigazgatási jog – intézményesedés: Ál-
lamtanács és Alkotmánytanács 245 6.5.3.1. Az Államtanács 245 6.5.3.2. Az Alkot-
mánytanács 247 6.5.4. Értékelés 247 6.6. Legalitás és jogállamiság a magyarorszá-
gi békés átmenetben 249 6.7. A jogállamiság jogelméleti követelményeinek rend-
szerezõ összefoglalása 252

6.1. Problémák és paradoxonok

6.1.1. Paradoxonok

Aki a joguralom és jogállam kérdéseinek tanulmányozásába kezd, meglehe-
tõsen különös dolgokkal találkozik. Az elsõ rögtön az, hogy a jelenségeket
már pontosan megnevezni is nehéz. Amit a német kultúra hatására a ma-
gyar nyelvben „jogállamnak”, illetve „jogállamiságnak” nevezünk (Rechts-
staat, Rechtsstaatlichkeit), azt az angol-amerikai szóhasználatban „joguralom-
ként” (rule of law), régebbi kifejezéssel pedig a „jog elsõdlegességeként”
(supremacy of law) írják le. S ha az utóbbi fogalmak a magyarban nem is
terjedtek el, azért nyelvileg elfogadhatónak tartjuk, ha valaki nem a jog ál-
lamáról, hanem uralmáról beszél. Hasonló terminológiai kettõsség más
nyelvekben is létezik (stato di diritto – domino della legge stb.), s a jelzett prob-
léma ott sem szokatlan, ahol a fogalmak ismertek ugyan (droit gouvernment
– la suprématie de la régle de droit), de azokat nem tekintik a rendszerint
idesorolt kérdések megfelelõ értelmezési keretének. Ráadásul e kérdések
közül több a „törvényesség” és az „alkotmányosság” címszavak alatt is tár-
gyalható. Ezek azonban, miközben nem ölelik fel a jogállamiság minden vo-
natkozását, tematikailag más problémákra is kiterjednek, és elemzésük is
másfajta módszereket kíván. E terminológiai nehézségek olyan tartalmi
problémákra utalnak, amelyek a fogalmak kulturális kötöttségén túl a kér-
dés belsõ ellentmondásaival állnak összefüggésben. Ezek egyike abból kö-
vetkezik, hogy a jog uralmát rendszerint az emberek uralmával szokták szem-
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beállítani, azt hangsúlyozva: ahol a jog uralkodik, ott kizárt az emberi ön-
kény. A jogállamot ehhez hasonlóan a zsarnoki állam ellentétének tartják,
mondván, hogy ahol az állam alapja a jog, ott az emberek élete, vagyona és
szabadsága biztonságban van. E fogalmak jelentése azonban meglehetõsen
változékony, s ez különbözõ ellenvetésekre ad okot. Hogyan lehet a jog
uralmának és az emberek uralmának az ellentétérõl beszélni, amikor embe-
rek alkotják és alkalmazzák a jogot? Hiszen az emberek a jog révén is el-
nyomhatnak másokat. Ugyanez a paradoxon a jogállamfogalom esetén is
felszínre hozható, noha némileg más formában: vajon nem az állam az,
amelynek szervei a jogot alkotják és alkalmazzák? Ha igen, akkor mi a biz-
tosíték, hogy nem alkot zsarnoki jellegû jogszabályokat, vagy alkalmazásuk
során nem él vissza helyzetével? Az ilyen kérdéseket persze csak addig te-
hetjük fel, amíg nem tisztáztuk, hogy e kifejezésekben a jog szó igen sajá-
tos értelemben szerepel, és sajátos funkciója van. Egy jogállam nem alkot-
hat bármilyen jogot, és nem alkalmazhatja azt bárhogyan. Ahol a jog ural-
kodik, ott természetesen emberek vannak hatalmon, de jogi keretek között
e hatalmat nem gyakorolhatják tetszõleges módon.

A fenti kérdésekre így választ kapunk, de ez újabb nehézségekre világít
rá. Ha egy jogállam nem alkothat bármilyen jogot és nem alkalmazhatja tet-
szõleges módon, akkor nélkülözni fogja az államiság fontosnak vagy egye-
nesen nélkülözhetetlennek tekintett sajátosságát: a politikai erõt egységbe
fogó szuverenitást. A szuverenitás szempontja azért fontos, mert a joguralom
és a jogállamiság nemcsak azt jelenti, hogy a hatalmi viszonyokban mindig
jogszerûen járnak el, hanem azt is, hogy mindig és mindenkivel szemben
érvényre juttatják a jogot. Az ehhez szükséges hatalmat nélkülözõ állam
nem képes beváltani a jogállamiság ígéretét, és a normatíve esetleg létezõ
rendet a társadalmi élet tényleges viszonyainak olyan „rendezetlenségével”
párosítja, amelyben bármikor helyet kaphat az önkény és az erõszak. Ha
viszont a jog érvényesítéséhez szükséges politikai-állami erõre, a jogkö-
vetés fontosságára és a jog mindenkivel szembeni érvényre juttatásának
mellõzhetetlenségére helyezzük a hangsúlyt, akkor esetleg kizárjuk annak a
lehetõségét, hogy „tevõlegesen” is megkérdõjelezzék az állami rend va-
lamely önkényes vagy igazságtalan intézményét. Ezért van az, hogy a jogál-
lamiság szempontjait, különösen a jogi pozitivizmus értelmezésében, oly
könnyen fel lehet használni a „polgári engedetlenség” elleni érvelés során.
Pedig a polgári engedetlenség képviselõi gyakran épp azokat az értékeket
kívánják elõmozdítani, amelyek megvalósítására a jogállamiság hívei is
törekszenek.

A joguralom és a jogállamiság eszménye szerinti jogfogalom sajátos jel-
lege egy másik paradoxont is a felszínre hoz. Ez a paradoxon abban áll,
hogy a jog csak akkor képes beteljesíteni a joguralom és a jogállamiság esz-
ményében megfogalmazott célokat (például az „emberek uralmával” szük-
ségképpen együtt járó önkény lehetõségének a kizárását), ha olyan erõvel
rendelkezik, amelynek feltételezése, illetve igazolása többnyire csak termé-
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szetjogi alapon lehetséges. A jogállamiságról való gondolkodás mélyén
ezért gyakran valamilyen természetjogias, a politikai elméletekben pedig esz-
mények síkján mozgó szemlélet lappang.

Ezt a szemléletet azonban sokan nem tartják megfelelõnek, ezért meg-
próbálják korlátozni vagy kizárni. Néhányan például úgy, hogy a jogot és
uralmát egy sajátos történeti fejlõdés részeként értelmezik. Ez persze nem-
csak nemzeti vagy kulturális elfogultságra ad lehetõséget, de kételyt ébreszt
a jogállami viszonyok tudatos cselekvésekkel való megteremthetõségét ille-
tõen is. Az ilyen felfogás szerint a jogállamot nem „csinálták”, hanem
„lett”; vagyis az évszázadok folyamán lassanként, szinte észrevétlenül jött
létre. Ámde ha ez igaz – mutatnak rá e felfogás kritikusai –, akkor a szeren-
csétlenebb sorsú (régebben a „kontinentális”, manapság pedig a „kelet-eu-
rópai”) országok legfeljebb remélhetik, hogy az elõírt gyógymódot követve
egyszer majd megszabadulnak történelmi terheiktõl.

A természetjogias szemlélettel együtt járó nehézségeknek más elméle-
tek úgy veszik elejét, hogy a jog formális elemeire helyezik a hangsúlyt, és
ezek révén kívánják meghatározni a jogszerû politikai-állami rend minimá-
lis feltételeit. E megoldás a jog uralmának racionális elemeire mutat rá, és
így annak tudatos cselekvésekkel történõ megvalósíthatóságát sejteti.
A formák mögött azonban olyan követelmények is becsempészhetõk a jog-
államiság fogalmi körébe, amelyek a hagyományosan ahhoz társított érté-
kekkel versengenek, s adott esetben föléjük is kerekedhetnek. A 20. század
folyamán ez az eljárás olykor a címkézésig is elfajult. A jogállamot sokan a
„demokrácia” és „szociális jólét” értékeivel társították: demokratikus jogál-
lam, szociális jogállam, amire mások a „szabadság” jelszavával válaszoltak: li-
berális jogállam. Ha azonban már kellõképpen kiüresítették a fogalmat, bár-
milyen más követelmény is hozzákapcsolható lett, aminek éppen keletje
volt: szocialista jogállam, nemzeti jogállam, keresztény jogállam, nemzetiszocialista
jogállam és így tovább. Ennek következtében azonban a joguralom és jogál-
lam elméleti értéke lecsökken, üres politikai jelszóvá válik, a jog világában
pedig legfeljebb a jogalkalmazásra figyelõ pozitivista jogászok törõdnek
majd vele. Az is elképzelhetõ persze, hogy valaki a természetjogi gondolko-
zás elméleti törékenysége ellenére mégis ennek alapján veszi pártfogásába
a jogállamot. Mivel az ilyen kérdések végiggondolásában a természetjog
mindig komoly szerepet játszott, ezzel még egyáltalán nem kerül rossz tár-
saságba; ámbár nehéz lesz megmagyaráznia, hogy a jogállamiság viszonyai
miért csak bizonyos országokban alakultak ki.

6.1.2. Nézõpontok

A fent jelzett paradoxonokat nem oldja meg, de gondolati elrendezésüket
segíti, ha egy pillanatra mesterségesen különválasztjuk azokat a lehetséges
megközelítésmódokat, amelyek e kérdések szemügyre vételekor rendsze-
rint összekapcsolódnak.

203

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 203



A jogállamiság kérdéseit gyakran az értékekre figyelõ szemlélet kereté-
ben közelítjük meg. Mivel a jogi jelenségek világában az értékek közvetett
formában jelennek meg, az ilyen szemlélet azokat a jogelveket, illetve az
azokból következõ jogosultságokat látja meg (pl. „nincs adózás képviselet
nélkül”, „nullum crimen sine lege”), amelyek az államot jogállammá, az
emberek alá- és fölérendeltségi viszonyait pedig jogi keretek között gyako-
rolt uralommá teszik. A jogállam ugyanakkor leírható intézmények rendsze-
reként is, s így eljárva a társadalmi, jogi, illetve politikai gyakorlat állandó-
sult, azt kiszámíthatóvá tévõ formáira összpontosítjuk figyelmünket. Példá-
ul azt kérdezzük, létezik-e írott alkotmány, elismerik-e az egyéni jogokat,
vagy vannak-e közigazgatási bíróságok. Ez a hagyományos alkotmányjogi
irodalomban népszerû megközelítésmód igen gyümölcsözõnek ígérkezik,
de rendszerint ennek keretében követik el a legnagyobb hibákat is. Az in-
tézmények és viszonyrendszerek ugyanis könnyen „formalizálhatók”, ezért
leírhatók a valósághoz esetleg nem kötõdõ logikai rendben is. S végül, a jog
uralma megközelíthetõ bizonyos eljárási formák kiemelésével is, mondván: a
jogelvek és anyagi jogosultságok semmit sem érnek, az intézmények pedig
mûködésképtelenek, ha nem állnak rendelkezésre azok az eljárási keretek
és formák, amelyek között érvényesíthetõk, illetve mûködtethetõk. Talán
mondanunk sem kell, hogy az eljárási formák túlzott hangsúlyozásának is
megvan a maga fonákja.

A nézõpontok ilyen elkülönítése természetesen csak elvi lehetõség, hisz
a gyakorlatban inkább ingadozunk közöttük vagy kombináljuk õket. S rá-
adásul, ha az elemzés során csak az ilyen látószögbõl felfedezhetõ jelensé-
gekre figyelünk, akkor az is elõfordulhat, hogy csupán részeredményekhez
jutunk. A joguralom vagy jogállam „kritériumaként” meghatározható intéz-
ményeket, jogelveket és eljárásokat ugyanis egyrészt sohasem tudjuk kime-
rítõen felsorolni, másrészt pedig néhány kivételtõl eltekintve nem tekint-
hetjük kizárólagosnak. Például nem mondhatjuk azt, hogy abban az ország-
ban, ahol van alkotmány, de nincs alkotmánybíróság, ott nem lehet jogál-
lamról beszélni; vagy ahol nincsenek közigazgatási bíróságok, ott nem lehet
szó joguralomról. Hogy e néhány kivétel valójában hány kivételt is jelent, és
mik is ezek, vitatható; ám e kérdésben létezik valamiféle közmegegyezés.
Másfelõl, a joguralomnak vannak olyan ismérvei is, amelyek minden fent
említett megközelítésmód elõl kisiklanak, noha tudjuk, hogy nagyon fonto-
sak. Ilyen például az, hogy a bíróságok bárki számára elérhetõk legyenek, az
ügyvédi díjakat meg lehessen fizetni, és a perek ne tartsanak évekig.

6.1.3. Definitio ab contrario

A kérdéssel foglalkozó gondolkodók közül néhányan megpróbálták megha-
tározni a jogállam fogalmát. E fogalommeghatározási kísérletek során fel-
halmozódott sokféle elméleti és tapasztalati tartalom ellentmondásos sok-
félesége azonban már sejteti, hogy az effajta kísérletek jobbára kudarcra
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vannak ítélve. Ha pedig a fogalomhasználat szokásos jellegét tekintve nem
is kell ilyen definíciót keresnünk, a szerteágazó értelmezéseket illetõen
mégis segíti az eligazodást, ha számba vesszük, hogy voltaképpen mivel
szegezték szembe a szóban forgó eszményeket. Általában véve persze min-
dig a zsarnoksággal és az önkénnyel. Mivel azonban ezeknek igen sok for-
mája van, nem meglepõ, hogy a jogállamnak és a joguralomnak is oly sok-
féle jelentése lett.

Gyakori, hogy a jogállamot a rendõrállammal állítják szembe. Ebben az ér-
telemben rendõrállamon olyan önkényes államot értenek, amelyben a
„rend” fenntartóinak magatartását nem szabályok irányítják, hanem saját
belátásuk, érdekeik vagy elveik. Ilyen összefüggésben a jogállam szabályo-
zott államot jelent, s amennyiben részletesen és kimerítõen szabályozzák az
állami szervek tevékenységét, akkor úgy tûnhet, hogy már meg is valósult.
Egy másik összefüggésben rendõrállamon olyan államot is értenek, amely-
nek szervei – tevékenységüket szabályokra alapozva vagy anélkül – a társa-
dalmi élet minden területét irányíthatják. A társadalom ilyen irányítása so-
rán az államnak a szokásos negatív funkciók (pl. a közrend fenntartása)
mellett így pozitív feladatokat is el kell látnia (pl. a közösség igazgatását, a
gazdaság szabályozását, a társadalom irányítását), amit viszont csak úgy te-
het meg, ha megsért bizonyos jogi eszményeket. Így a rendõrállam ellenté-
te a minimális állam lesz, mely e jogi eszményeket tisztelve csakis negatív
funkciókat teljesít. S ha a maguk idejében e kifejezések elsõsorban demok-
ratikus értékeket hordoztak, régebben hasonló összefüggésben használták
a jogállam – hatalmi állam, illetve a jogállam – diktatúra ellentétpárokat is.

A kissé régies jogállam – rendõrállam ellentétpár mellett manapság a totá-
lis állammal állítják szembe a jogállamot. A totális állam fogalma sokfélekép-
pen értelmezhetõ ugyan, az egyik leghangsúlyosabb felfogás szerint azon-
ban az ilyen rendszerek a magán- és a közélet különbségének teljes meg-
semmisítésére törekszenek, és fel kívánják számolni a társadalom és az ál-
lam közötti határokat. Egy totális rendszerben ezért jogilag nem korlátoz-
zák az állami tevékenységet. Az ezzel szembeállított jogállam korlátozott ál-
lamot jelent, amelyben különféle jogelvek, jogi intézmények és eljárások
szabnak határt az állami szervek tevékenységének. A hangsúly így nem az
állami funkciók „minimális” jellegére kerül, hanem az állami tevékenység
határaira, és ezzel a magántársadalom védelmére. A korlátozott állam kri-
tériumainak tekintett intézmények, elvek, illetve eljárások közül a legfon-
tosabbakat olykor az alkotmányosság fogalmában foglaljuk össze, olykor pe-
dig a törvényesség kifejezéssel utalunk rájuk. Ez az értelmezés a jogállamiság
minimális feltételeit jelentõ elvek és intézmények meghatározására ösztö-
nöz (pl. nulla poena sine lege, hatalommegosztás), és alighanem ezért tekin-
tik sokan a korlátozott államot alkotmányos jogállamnak is.

Részben ehhez az ellentétpárhoz kapcsolódik az a nézet is, mely szerint
a joguralom nem más, mint olyan szabály- és intézményrendszer, amely
kellõ biztosítékokat teremt a polgári társadalom léte szempontjából döntõ
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szerepet játszó magántulajdonnak. Mivel így a joguralom a magántulajdon-
ra épülõ gazdasági rend adott formájához kapcsolódik, ezért nem ritka,
hogy e megközelítésben kizárja bizonyos gazdasági tevékenységek állami
úton vagy jogi eszközökkel történõ korlátozását.

Ez az utóbbi szempont ugyanakkor részben már egy harmadik ellentét-
pár felé mutat. Eszerint a jogállam, illetve a joguralom nem egyszerûen „a
hatalom megszelídítésének” vagy az állami gazdaságirányítás kizárásának a
technikája, hanem olyan intézmény-, elv- és szabályrendszer, amely (akár
az állam „szociális szerepvállalásának” korlátozása árán is) meg kívánja
õrizni a magántársadalom és a magánember autonómiáját. E felfogás fõleg
hangsúlyaiban tér el az elõbbitõl, a hangsúlyváltás azonban lényeges kü-
lönbségekhez vezet. Eszerint a jogállamiság olyan viszonyokat jelent, ame-
lyek között nem az állam gondoskodik a polgár megélhetésérõl, boldogulá-
sáról, tisztességérõl vagy mûveltségérõl, hanem saját maga. Az így felfogott
államnak nem gazdaggá, boldoggá vagy erkölcsössé kell tennie az állampol-
gárt, hanem olyan viszonyokat kell teremtenie, ahol õ maga gazdagodhat,
boldogulhat és válhat erkölcsössé, ha ehhez adottak a képességei. A jogál-
lam így liberális értelmezést nyer, és az az állam lesz az ellentéte, amely az
állampolgár boldogulásáról, jólétérõl vagy erkölcseirõl is gondoskodni kí-
ván. Ehhez az államnak szocializálnia kell a gazdaságot, és közösségivé kell
tennie a hagyományosan magánszférának tekintett életviszonyokat. Amíg
tehát a liberális világképpel szintén összekapcsolódó korlátozott állam elsõ-
sorban a szociális eszmények totalitárius változatait (egyebek közt pl. a
kommunizmust) zárja ki, addig ez utóbbi felfogásban a jogállam ellentéte a
„szociális”, „szocializált” vagy „szocialista” állam. S bár egy „szociális” ál-
lamnak sokféle formája, alárendelt uralmi szerkezete és megnyilvánulási
módja lehet, egyik legjellegzetesebb esete mégis az ún. jóléti állam.

Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi értelemben a szociális jogállam fogalmi el-
lentmondás. A liberális gondolkodók itt azt hangsúlyozzák, hogy egy ilyen
államnak a szociális-jóléti célok érdekében szükségképpen meg kell sérte-
nie bizonyos jogelveket (pl. a progresszív jövedelemadóval elõször valakitõl
el kell vennie azt, amit majd a szociális szempontokat érvényesítve másnak
ad). A jóléti állam hívei ezzel szemben azt állítják, hogy a javak újraelosz-
tása igazságos, hiszen azokat egy társadalmi együttmûködés keretében hoz-
ták létre. Mások azt mondják, hogy a jóléti állam, bár irányítja a gazdaságot
és újraosztja a javakat, ezzel még nem sérti meg a jogállamiság klasszikus
követelményeit, mert elismeri az egyéni jogokat, megosztja az államhatal-
mi ágakat és így tovább. 

Bár ma már csak történeti jelentõsége van, mégsem szabad megfeled-
keznünk egy régi, egykor fontosnak tartott ellentétrõl. Nevezetesen arról,
hogy a jogállamot a múlt század végén sokan az államjoggal állították szem-
be. Az „államjogi szemléletben” – mondták – az állam mint politikai hata-
lom befolyásolja a jogot, míg a „jogállam” a nehezebb utat választva azt kí-
vánja elérni, hogy a jog uralkodjék az állam fölött.
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6.1.4. Fogalmi ellentétek

Bizonyos fogalmak, melyek egy másik elméleti rendben esetleg nélkülözhe-
tetlenek, egyáltalán nem vagy csak korlátozottan egyeztethetõk össze a jog-
uralom és jogállamiság eszményeivel.

A klasszikus értelemben vett jogállamisággal elõször is a szuverenitás ha-
gyományos fogalma áll ellentétes-kizáró viszonyban. A szuverenitás hagyo-
mányos felfogása ugyanis feltételezi, hogy az állami-politikai hatalom hie-
rarchikusan szervezõdik, a jogrendszer belsõ szerkezete pedig mintegy kö-
veti ezt. Eszerint a hierarchiában felfelé haladva van egy pont, nevezetesen
a „legfõbb hatalom”, amelyen a rendszer logikája szerint nem lehet túllép-
ni. E hatalom a jog forrása is, és ezek szerint jogi eszközökkel nem korlá-
tozható, sõt jogilag felelõsségre sem vonható. A „jogilag korlátozott szuve-
rén” eszerint fogalmi ellentmondás (Austin, 1954, 254.). A joguralom és
jogállam elméletei viszont azt állítják, hogy e legfõbb hatalom nem „lokali-
zálható” valamely szervben vagy személyben, és a jog az állami hatalom
minden képviselõjére vonatkozik. E tanok egyik legfontosabb tétele éppen
az, hogy még a legfõbb jogalkotó szerv sem tehet akármit a törvények tar-
talmává, hiszen azt is korlátozza a jog.

A szuverenitás hagyományos eszméjét a joguralmi elméletek különbözõ
módon zárják ki vagy határolják körül. Néhányan természetjogi alapon tart-
ják korlátozhatónak a törvényhozó hatalmat, mások az egyes hatalmi ága-
kat különítik el, hogy azok fékezzék egymást. Elvileg az is elképzelhetõ,
hogy a legfõbb törvényhozó szervet csupán a szuverenitás letéteményesé-
nek tekintsék, mely annak valódi tulajdonosa, a „nép” által valamiképpen
megfékezhetõ. Hasonló célokat szolgál az a gondolat, hogy a törvényhozót
az adott társadalomban általánosan elfogadott vélemények kényszerítik a
joguralom eszményeinek tiszteletére, vagy hogy a jog létrejöttében a tör-
vényhozó szerv mellett az évszázadok tapasztalatát összegzõ bíróságoknak
is része van.

E változatos elméleti megoldások mellett fontos szempont az is, hogy
amikor a szuverenitás eszméje meghatározó szellemi befolyásra tett szert
(például a Blackstone utáni angol gondolkodásban), a jogalkotás tartalmá-
ra is figyelõ joguralmi gondolat szükségképpen háttérbe szorult, s akik va-
lamilyen okból nem tudják nélkülözni a szuverenitás hagyományos fogal-
mát, azok valószínûleg ma is kételkedni fognak a jogállam eszményeinek
megvalósíthatóságában.

Századunkban a jogállamiság másik nagy ellenfele a jogi pozitivizmus.
A pozitivista gondolkodó a jog uralmát olyan metajurisztikus tételnek te-
kinti, amely nem a normák, hanem az ideológiák világába tartozik. Ezt az a
jogfelfogás teszi lehetõvé, amely minden normát „jognak” tekint, ha a jog-
rendszerben formálisan meghatározott kritériumoknak megfelelõen hozták
létre. A normát létrehozó akarat így jogilag nem minõsíthetõ, következés-
képpen akár önkényes is lehet. Az így születõ jognak persze nincs semmilyen
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szükségszerû erkölcsi tartalma, és ennek alapján akár az is kijelenthetõ,
hogy „minden állam jogállam”, hiszen jogilag szabályozza saját mûködését.

Lon Fuller elmélete nyomán a jogi pozitivizmusnak még a kevésbé nyers
formáival szemben is felvethetõ, hogy „a hatalom egyirányú kivetítõdé-
sének” tekintik a jogot, és nem tételezik fel, hogy a törvényhozó és az
állampolgár között a jogrendszer egészének megalkotásában valamiféle
„hallgatólagos együttmûködés” létezik. Az ilyen okfejtés legfontosabb kér-
dése nem az, hogy a jog „miként mûködik”, hanem hogy „ki alkotta” meg.
A pozitivizmusnak ezekben a formáiban nincs olyan „etikai kódrendszer”,
amely vezérelné a törvényhozót, és a jognak itt sincsenek társadalmi és er-
kölcsi dimenziói. Ennek hátterében az a feltételezés áll, hogy tiszta fogal-
makban csak akkor gondolkodhatunk, ha elválasztjuk egymástól a jogalko-
tásban rejlõ célra irányuló törekvéseket magától a jogtól, mely e törekvések
eredményeként létrejön. E kritikai felvetésekre a jogi pozitivisták meggyõ-
zõ, bár nem a jogállamiság fogalmi körébe tartozó érvekkel válaszolnak
ugyan, a „hallgatólagos együttmûködés”, az „etikai kódrendszer” és a „va-
lamilyen cél felé törekvés” azonban mégiscsak olyan fogalmi hátteret jelen-
tenek, amelyek elõtt a joguralom eszményi képe megfesthetõ akár élénk
színekkel is.

A joguralommal ugyanakkor nemcsak a jogi pozitivizmus áll ellentétes-
kizáró viszonyban, hanem az annak formalizmusával szemben megfogalma-
zódott szemléletmód és elmélet, az ún. jogi realizmus is. Amikor a realisták
a szabályok többértelmûségét hangsúlyozzák, akkor ezzel – legalábbis gon-
dolati következményeit illetõen – megkérdõjelezik a jog uralmának lehetõ-
ségét. Ha ugyanis ugyanabban az ügyben, ugyanaz a bíró, ugyanolyan jog-
szabályok alapján többféle döntést is hozhat, akkor egészen biztos, hogy
nem a („törvénykönyvekben lefektetett”) jog uralkodik. Amíg tehát a jog-
pozitivisták az egyes magatartások normatív következményeinek a jog ural-
mával nagyon is összeegyeztethetõ kiszámíthatóságát hangsúlyozzák, addig a
realisták éppen ezt kérdõjelezik meg. S mivel a kiszámíthatóság a jogura-
lom viszonyai között meghatározó szerepet játszik, ezért különös módon
pozitivista beállítódással is lehet védeni a jog uralmát és államát. Ehhez
csupán az szükséges, hogy a már megalkotott jog alkalmazásának kérdése-
ire szûkítsük le a fogalmat. 

6.1.5. Forma és matéria

A különféle elméletek megítélésekor állást kell foglalnunk abban a kérdés-
ben, hogy a jogállamiság fogalma milyen mértékben fejezzen ki – s kifejez-
zen-e egyáltalán – tartalmi értékeket. E szempont nem egyszerûen a mel-
léknévi jelzõvel ellátott (például szociális, demokratikus) és az azok nélküli
jogállamfelfogásokat választja el, hanem egy olyan skála lehetõségét is ígé-
ri, amelynek egyik végén egy teljesen formális, a másikon pedig egy érték-
hordozó materiális fogalom áll.
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A jogállam és a joguralom teljesen formális felfogása a jogszerûség elvét
hangsúlyozva arra utal, hogy még a jogalkotó szervek is alá vannak rendel-
ve a jognak – legalábbis, amíg meg nem változtatják azt. A jog megváltoz-
tatásának azonban e felfogás szerint nincsenek tartalmi korlátai: a formális
alkotmányosság keretei között a jogalkotók úgy, akkor és olyan irányban
változtathatják meg, ahogyan, amikor és amilyen irányban csak akarják.
A skála következõ fokozatán az a felfogás áll, amely szerint a jognak vannak
bizonyos minimális kritériumai (például a szabály érthetõ nyelvi megfogalma-
zása, idõben elõre ható hatálya), melyeket a jogalkotónak figyelembe kell
vennie ahhoz, hogy jogról beszélhessünk. E minimális kritériumokat egye-
sek a hatékonyság feltételeinek, mások a jog belsõ erkölcsiségének nevezik. Ide-
sorolhatók talán azok a felfogások is, amelyek az állami-politikai rend vo-
natkozásában keresik az ilyen kritériumokat, és rendszerint a negatív álla-
mi funkciókban, az eljárási igazságosság elvének érvényre juttatásában, a
gazdaságba történõ be nem avatkozásban vagy a semlegességben jelölik
meg azok lényegét. Egy jogállam- vagy joguralom-felfogás akkor válik mate-
riálissá, amikor tartalmilag is kijelölik azokat a határokat, amelyeket a jog-
alkotónak nem szabad átlépnie, vagy amelyeket – éppen ellenkezõleg – meg
kell haladnia. E határok kifejezésre juttathatnak liberális értékeket, bár a
materiális felfogások az elmúlt száz évben inkább szociális értékeket hor-
doztak. Ezeket fogalmazták meg a szociális jogállam elméletei, és ezekre utalt
a joguralomnak az 1959-es újdelhi kongresszuson adott meghatározása is:
„A törvényhozásnak a jog uralma alatt álló szabad társadalomban az a fel-
adata, hogy megteremtse és fenntartsa azokat a feltételeket, amelyek bizto-
sítják az ember mint egyén méltóságát. E méltóság nemcsak a polgári és po-
litikai jogok elismerését kívánja, de olyan társadalmi, gazdasági, oktatási és
kulturális feltételek megteremtését is, amelyek az egyén személyiségének
teljes kibontakoztatásához nélkülözhetetlenek.”1 A skálának természetesen
a materiális értelmezésen belül is különbözõ fokozatai lehetnek. Ezeket
azonban a jogállamiság fogalmi körén kívül esõ tényezõk határozzák meg,
nevezetesen a „liberális”, a „szociális” vagy a „szociálliberális” eszmények
különbözõ változatai.

Az ilyen képzeletbeli skála természetesen csak jelzésértékû lehet, hiszen
az, hogy mit mér és miként, két elõzetes kérdés függvénye. Nevezetesen: Mi
a jog? (Honnan ered? Mi a lényege?), valamint Mi az állam? (Mikor tekinthetõ he-
lyesen berendezettnek? és így tovább.) E kérdéseket azonban nem a joguralom
és a jogállam fogalmi rendszerében vetik fel. S mivel azokra igen sokféle vá-
lasz adható, ezért teljesen természetes, hogy a jog uralma és állama is oly
sokféleképpen értelmezhetõ.
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6.2. Megoldáskeresés az elméletalkotás történetisége jegyében

A kilencvenes évek hazai közéletében se szeri, se száma a jogállamra való
hivatkozásoknak. A közgondolkodásban nem ritkák azok a megnyilatko-
zások sem, amelyek a jogállamot a jól mûködõ, hatékony állammal, az
igazságos állammal vagy a mai kor követelményeinek megfelelõ jó állammal
azonosítják, megengedhetetlenül kitágítva ezzel a fogalom érvényességi
körét.

Az egzakt problémafelállítás hiánya már azzal lehetetlenné teszi e jelen-
ség helyes megítélését, hogy minden további nélkül összekapcsolja az állam
és a jog különnemû komplexumait. A jogállam esetében olyan államról van
szó, amely a jog meghatározott minõségével rendelkezik ugyan, de amely-
nél a nyelvi kifejezés jelzõs szerkezete nem minõsítheti maradéktalanul a
jelzett szót, az államot. Nem árulja el tehát azt sem, hogy ez a sajátos mi-
nõségû állam a történeti fejõdés mely stádiumában és szintjén lép fel, hi-
szen az angol joguralom koncepciója középkori eredetû, a francia konstitu-
cionalizmus (1789) terméke, míg a német jogállamfelfogások eredendõen a
19. század elején keletkeztek.2 S mindehhez még tegyük hozzá, hogy a köz-
gondolkodás a 20. század második felének pluralista demokráciáival is szi-
nonim fogalomként kezeli.

Ugyanakkor a jog sajátos minõségének tisztázása sem minõsítheti hi-
ánytalanul az államot, mert ezzel még nem mond semmit döntéshozatalá-
nak szelekciós teljesítményérõl, a voltaképpeni kormányzásról, sem pedig
hatalomgyakorlása társadalmi hátterérõl. Azokról a folyamatokról, amelye-
ket Arisztotelész a „mindegyik közösségnek mi a célja” formulával szépen
fejezett ki. A különféle terminológiák és használatuk lazaságai tehát elta-
karják az analitikusan felbontandó kérdések sokaságát, melyek elemzése
nélkül nem megérteni, hanem csak félreismerni lehet a jogállamiságot.
A tudományos gondolkodás számára éppen a dolog „ideologéma” jellegé-
nek következtében hálás szerep jut: szerencsés pillanat az, amikor társadal-
mi igény lép fel egy probléma gondolati átvilágítására, esetleges konstruk-
tív továbbvitelére. Hogyan kerülhetõ el, milyen módszerbeli csapdákat kell
kiiktatni ahhoz, hogy ne közhelyeket és vágyelvû követelmények listáját ál-
lítsuk fel, hanem behatárolhassuk azt a területet és összefüggésrendszert,
ahol az állam jogi aspektusa és sajátos jogállami minõsége az állam egyéb –
gazdasági, szociális, hatalmi, politikai – vonatkozásait nem takarja el, s nem
csúsztatja differenciálatlanul egybe az ideológiagyártás rossz hagyománya
szerint. Erre azért van szükség, mert a jogállam, joguralom fogalmak szer-
telen és kusza használata éppen azt az értéket rontja le, amelyet fel szeret-
ne emelni. A fogalmak saját érvényességi körükön való túlhajtása a szándé-
kokkal ellentétes hatásokat vált ki.
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2 Magát a „Rechtsstaat” terminológiát elsõ ízben Karl Welcker használta Die letzte Gründe
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A történelmi realizmus differenciált nézõpontjából megnyugtatóan tá-
maszkodhatunk Georg G. Iggers méltán jó hírû könyvének azon értékelésé-
re, mely szerint: „A jogállam azon fogalma, amit a 19. század végének és a
20. század elejének liberális jogbölcselõi, például Hans Kelsen kialakítot-
tak, alapjában különbözött a »megállapított és kihirdetett jog« által történõ
kormányzás azon klasszikus liberális felfogásától, miként azt például John
Locke megfogalmazta. Az olyan jogi pozitivisták számára, mint Kelsen, az
volt a fontos, hogy az állam a megalkotott joghoz tartsa magát, és tartsa
tiszteletben a privát életszférát, a törvények igazságos vagy igazságtalan tar-
talmát illetõ kérdést azonban nem vetette fel. A klasszikus liberalizmus az
állam célját abban látta, hogy »megõrizze az ember méltóságát és az egyén
autonómiáját, hogy olyan értékeket állítson, amelyek az egyén humanitásá-
ban lelik meg alapjukat«. A jogállam német szószólói számára a 19. század
végén »a törvényes eljárás és ítélkezés testesítette meg az igazságosságot
mint jogkritériumot«. Az államhatalom erkölcsi korlátozásait így eltüntet-
ték.” (Iggers, 1988, 32.)

A joguralom természetjogias jellege és a 19. század derekától a német
pozitivizmus formális jogállamfelfogása közötti fõ különbséget ezzel bemu-
tattuk. Tudni kell azonban, hogy német talajon is megjelenik a materiális
legalitás követelménye, s nemcsak a 19. század elõtt, a természetjog észjo-
gi válfajaként, hanem a fasizmus ellenreakciójaként újjáéledt természetjog
formájában is. Mint ahogyan – s errõl Iggers nem szól – a francia kons-
titucionalizmusban már 1789–1793 között felvetették a törvények alkotmá-
nyosságának problémáját annak érdekében, hogy szert tegyenek egy olyan
érvényességi kritériumra, amely túlnyúlik a formális jog szféráján. Ugyan-
úgy, mint a szociális állam, a szociális jogok esetében. Mindezeket a tartal-
mi mozzanatokat azonban csak a nemzeti történelembe ágyazódott jogfej-
lõdés és a jogcsoportok sajátosságainak figyelembevételével lehet konkré-
tan leírni. A klasszikus liberális jogállamhoz képest és azzal szemben is új
kihívást jelentõ szociális jogállamot pedig csak az emberi jogok második és
harmadik generációjának kifejlõdése hozta magával, amikor a tõkés terme-
lõerõk fejlõdésének alapzatán létrejött az a jóléti állam, amely napjaink tár-
sadalompolitikai fejleményeinek tanúsága szerint heves támadásoknak van
kitéve. Ezáltal a joguralom-jogállam határait már nemcsak a szuverenitás
felõl kell átgondolni, mint ezt radikális kritikusa, Carl Schmitt tette, aki
összeegyeztethetetlennek minõsítette a jogállamot a politikai teológia szu-
verenitáskoncepciójával (szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt), ha-
nem a gazdasági, szociális és kulturális jogok felõl is. Újra fel kell tenni a
Hermann Heller által egykor megfogalmazott alapkérdést: összefér-e egy-
mással a jogállam és a szociális állam, s ha nem, akkor nem fenyegeti-e új-
ra a liberális jogállamot a diktatúra veszélye?
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6.2.1. A jogállam elméleti alapjai Jellineknél és Webernél

A jogállamiság problémájának megoldása különbözõ utakon és módokon
képzelhetõ el. Ezen az úton két, egymással szoros szellemi kapcsolatban ál-
ló heidelbergi professzor, Max Weber (1864–1920) és Georg Jellinek
(1851–1911) fontos lépéseket tett. Weber a legális uralom, Jellinek pedig az
alanyi közjogok elméletének kidolgozásával járult hozzá a jogállamiság teo-
retikus alapjainak lerakásához. 

Max Weber a legális uralom típusának kidolgozásával a nyugati racioná-
lis állam fejlõdésének, struktúráinak és mûködési módjának sajátosságait
kívánta megragadni. Abból a feltételezésbõl indult ki, hogy a tradicionális
és karizmatikus uralmi típussal szemben a racionális uralom (állam) nyu-
gati formája hordozza a fejlõdés egyetemes mozzanatait. Ez a magyarázata
annak, hogy a legális uralom ideáltípusát tekintette mértékadónak. A legá-
lis uralom a jog uralma abban az értelemben, hogy mind a hatalom létezése,
mind pedig hatóköre emberek által megállapított tételes jogszabályoktól függ.
Weber széles körû és szerteágazó kutatásait a kitûnõ amerikai szociológus,
R. Bendix világosan és áttekinthetõen foglalta össze (Max Weber. An Intellec-
tuel Potrait. London–Melboune–Toronto, 1960).

a) A legális uralom esetén minden norma jogszabályként vezethetõ be, és
elvárják, hogy azok, akikre a hatalom kiterjed, tiszteletben fogják tartani.

b) A jog elvont szabályok együttese, ezért a jogszolgáltatás abban áll,
hogy az elvont szabályokat konkrét esetekre alkalmazzák.

c) A hatalmi pozíciókat betöltõ emberek nem személyes hatalom hordo-
zói, hanem olyan vezetõk, akik törvény által megszabott kötelezettségeket
teljesítenek pontosan meghatározott ideig.

d) A kormányzottak szabad állampolgárok, akik a törvénynek tartoznak
engedelmességgel, nem pedig alattvalók, akik a törvényt alkalmazó uralko-
dónak kötelesek engedelmeskedni.

Weber értelmezésében a legális uralom a legracionálisabb formaként
megjelenõ bürokratikus uralom. A racionális igazgatást a bürokrácia, a
szak- és szolgálati tudással rendelkezõ hivatali jogászság végzi, s olyan köz-
igazgatást valósít meg, amely hatékonyabb és ellenõrizhetõbb, mint a feu-
dális magánhatalom személyi függési formáival átszõtt magánigazgatás.
A bürokráciát mint a racionális igazgatás rendszerét, az állam hatalmi ap-
parátusát Weber az alábbi jellemzõkkel írta le:

a) A hivatalos ügyeket folyamatosan intézik. 
b) Az ügyek intézése kidolgozott normák és elvek alapján történik, ame-

lyek meghatározzák minden egyes hivatalnok állással járó kötelezettségeit,
hatáskörét, valamint a rendelkezésére álló kényszerítõ eszközöket.

c) Minden egyes hivatalnok hatalma és felelõssége csupán része az egész
hatalmi hierarchiának, és ahhoz viszonyítva származékos jellegû. A hivatal-
nok nem egyéni tulajdonságai, hanem a hatalmi hierarchiában elfoglalt he-
lye folytán rendelkezik hatalommal.
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d) A hatalom gyakorlásának eszközei a szervezet tulajdonát, nem pedig
az egyes hivatalnokok magántulajdonát képezik; ezért kötelesek számot ad-
ni azon eszközök felhasználási módjáról, melyekkel az általuk gyakorolt ha-
talom értelmében rendelkeznek.

e) Az állás és hivatal nem magántulajdona azoknak, akik betöltik, tehát
nem lehet eladni, elajándékozni, örökbe hagyni.

f) A bürokratikus szervezet egész mûködési folyamata az ügyiratok for-
galmára épül. 

A legális uralom rendszerében tevékenykedõ hivatalnoktípust pedig az
jellemzi, hogy személyében szabad, s pozíciójába munkaszerzõdéssel kerül;
a hatalmat személytelen szabályok alapján gyakorolja, lojalitása hivatali kö-
telességeinek lelkiismeretes teljesítésére vonatkozik; állásába szakképzett-
sége alapján nevezik ki, melyet fõfoglalkozásként tölt be; rendszeres fize-
tést kap, és hivatali pályafutásának kilátásait személytelen jogok szavatol-
ják (Wiatr, 1980, 88–91.).

Weber három jelentésben használja a legális uralom fogalmát. E jelen-
tések a racionális uralom természetét különbözõ nézõpontokból világítják
meg. A legális uralom egyrészt a racionális igazgatásnak történetileg a nyu-
gati fejlõdésében kiformálódott legracionálisabb típusa, vagyis bürokrácia.
Másrészt a legális uralom diszfunkciójaként megjelenik a bürokratizmus, a
felesleges aktatologatás, az ügyfelet Ponciustól Pilátusig küldözgetõ, úrhat-
nám, aktakukac hivatalnok, aki bár nem fogalmi eleme a racionális igazga-
tásnak, de teljesen aligha kiküszöbölhetõ, kellemetlen, antihumánus vele-
járója. Harmadrészt a legális uralom jellegzetességei közé tartozik a bürok-
rácia és a bürokratizmus elfajzása, amikor nem a politika uralja a közigaz-
gatási folyamatot, hanem fordítva, a bürokratikus uralom hatja át a közéletet,
politikát. 

A politikai pártok küzdelmét megtestesítõ parlamenti üzemben jön lét-
re a kormányzás, a politikai test, a corpus politicus meghatározott minõsége.
A nyugati racionális államfejlõdés egyik legfontosabb sajátossága, hogy a
parlamenti pártok és demagógok (vezérek) szabályozott harcot folytatnak
az államnak, a legitim erõszak szervének a megszerzéséért, megtartásáért
vagy befolyásolásáért. Legális uralom esetén a közigazgatás mindig joghoz
kötött. A kormány pedig minden országban a közigazgatás központi, általá-
nos hatáskörû szerve. Azonban a kormányzás úgy is jellemezhetõ, mint a jo-
gilag kötetlen, szabad döntések tartománya, melyen belül a politikai dönté-
sek meghozatalára a jog csak általános felhatalmazásokat ad a kormányza-
toknak. Ebben az értelemben határozzuk meg megközelítõen (és nem ki-
merítõen) a politikát mint az igazgatás irányítását, s ezáltal érthetõvé válik,
hogy a legális uralom weberi kérdésköre relatíve függetleníthetõ a mo-
nokratikus-kollegiális, szabad vagy kötött reprezentációjú, kisebbségi vagy
többségi akaratot kifejezõ államberendezkedés kérdésétõl. A legális uralom
nem szinonimája és nem is komplementere a pluralista demokráciának. Ar-
ra sem alkalmas, hogy segítségével felvethessük a jogrend alapjogok felõli
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értékelésének, alkotmányossági kontrolljának problémáját, hiszen nem tar-
talmaz kitüntetett materiális alapértékeket.

Maga Weber különbözõ írásaiban mindhárom fentebbi nézõpontot érvé-
nyesítette, de nem azonos súllyal. A Gazdaság és társadalom címû mûvében
az elsõ aspektusról, míg politikai tárgyú írásaiban a második és harmadik
összefüggésrendszerrõl írt részletesebben. Történelmi realizmusa és óriási
anyagismerete megóvta a leegyszerûsítésektõl, de jellemzésében félreérthe-
tetlen, hogy a jogi racionalizmus, a legális uralom a piaci kalkuláció társa-
dalomszervezõ elvének kiteljesítésében érdekelt magántulajdonosi, vállal-
kozói osztályoknak megfelelõ uralmi forma. Értékmentességre törekvõ ma-
gyarázatait ebbõl a szempontból bírálták, kimutatva, hogy ezek a leírások
mégiscsak idealizálják a bürokratikus uralmat, melyet tagadhatatlan disz-
funkciói ellenére a legtöbb elõnnyel és a legkevesebb hátránnyal járó ural-
mi formának tekintett. Mindenesetre abban teljes a kommentárirodalom
egyetértése, hogy nem a racionális igazgatás meghaladására törekedett –
mint elõdje és ellenlábasa, az elidegenedett közhatalom önigazgatói vissza-
vételének lehetõségeit keresõ Marx –, hanem annak ideáltipikus tökéletesí-
tésére. Egy szarkasztikusan csípõs, ám a tulajdonformák különbségét fi-
gyelmen kívül hagyó, s épp ezért pontatlan megjegyzés szerint „legjobb ta-
nítványát” Joszip Visszarionovics Sztálinnak hívták, aki meglehetõs sikerrel
építette ki és mûködtette az államigazgatásos típusú szocializmus szovjet
bürokráciájának roppant gépezetét.

Weber elméletében a legális uralom legtisztább esete a bürokratikus
igazgatási csoporttal valósul meg. Ezzel John Finnisnél komplexebb mó-
don, szervezeti és igazgatástechnikai intézményesülésként fogja fel a jogál-
lamot. A modern, bürokratikus állam tevékenysége a 19. század végétõl vált
többé-kevésbé joghoz kötötté, elsõsorban a közigazgatási jog kialakulásá-
val. Ennek a változásnak a jelentõsége nemcsak a beavatkozó közigazgatás
lehetõségében, illetve tényszerûségében mutatkozik meg, hanem abban is,
hogy a közigazgatás válik azzá a területté, amely az államot a hatalommeg-
osztó jogállami törvényhozással együttmûködve szociális állammá teheti
(Heller, Abendroth).

A korai liberális jogállam-koncepciók (A. V. Dicey, R. Gneist) még nem
számolhattak és számoltak e radikálisan új fejleménnyel. Az egyéni autonó-
mia védelme érdekében léptek fel a magánszférába beavatkozó állammal
szemben, s a liberális jogállamiság képviselõi éppen e negatív, nem beavat-
kozó állam garanciáit keresték, illetve keresik napjainkban is (Hayek) em-
beri és politikai szabadságjogokként. Ebben az esetben viszont az a látszó-
lagos ellentmondás keletkezik, hogy az állam voltaképpen felesleges, hiszen
azt várják el tõle, hogy ne tegyen semmit, illetve minél kevesebbet tegyen.
A liberális minimális állammal szemben tételezõdõ porosz kincstári állam-
szocialista vagy lassalleánus állam formájában elgondolt maximális állam ti-
pikusan rossz ellentétet jelent, hiszen nem az a kérdés, hogy a kevés vagy a
sok állami beavatkozás a jó-e, hanem az, hogy milyen társadalom, milyen

214

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 214



államának tevékenységérõl, funkcióiról van szó. Az intervenció okainak
tisztázása nélkül, mint ezt a klasszikus iskola egyensúlyelméletét bíráló
keynesiánusok és a neoklasszikusok vitái mutatják (amelyek inkább köz-
gazdasági, semmint jogi kérdések), nem lehet a mennyiségrõl értelmesen
beszélni. Jogi kérdésnek az tekinthetõ, hogy a jogállam és a szociális állam
közvetlenül az alkotmány szintjén nem olvadhat össze. A jogállam és a szo-
ciális állam összekapcsolódásához az alkotmány, a törvényhozás és a köz-
igazgatás, illetõleg a szociális jogok és a törvényhozás együttes tartalmai és
garanciái szükségesek.

A 20. század utolsó évtizedében született a német jogtudományban
Georg Jellinek alanyi közjogokról szóló elmélete, amely az egyén és az állam vi-
szonyának államelméleti tisztázásával úgy tudta kikapcsolni a liberális jogál-
lam nem beavatkozó államának paradoxonját, hogy közben szilárd alapra
állította a jogállamiságot. Jellinek az államot kettõs minõségében, történe-
ti-szociológiai realitásként fogta fel, s az állami struktúra intézményeihez
kapcsolódó közjogi jellegû, nem zárt jogrendnek tekintette. Az állam végsõ
soron reális emberi magatartások eredménye, olyan társulás, illetve közös-
ség, amelynek három összetevõje van: az államterület, az államnép és az ál-
lamhatalom. Az államot alkotó emberek összessége, az államnép kettõs
funkciót tölt be e megoldásban: egyfelõl az államhatalom alanya, másfelõl
az állami tevékenységek tárgya. Alanyként az államtagok jogalanyok, akiket
alanyi közjogok és ezen belül alapjogok illetnek meg, tárgyként pedig alattvalói,
állampolgári kötelezettségek hárulnak rájuk. Az alapjogok minden egyént
megilletnek, azokat az államnak el kell ismernie.

Jellinek elutasította azt a hagyományos jogtudományi felfogást, amely
az alanyi közjogokat a magánjog képére szabta, s csak a jogviszony alanyai-
ban látott különbséget. Radikálisan újított a tekintetben is, ahogy az egyén
alanyi közjogait levezette. Ezt nem a tárgyi jog reflexének fogta fel, mint
elõdei, hanem az állam létét megalapozó olyan adottságnak, amelyre a jog-
rend épül. „Jog ugyanis csak a jogalanyok közötti viszonylatban létezhet,
jogalany pedig csak az lehet, aki a jogrendet saját érdekében mozgásba hoz-
hatja. A reflexjogok és az alanyi jogok között az a lényeges különbség, hogy
az elõbbiek nem járnak együtt jogalanyisággal, amit a rabszolgák helyzetét
enyhítõ törvények jól példáznak. Az egyén számára az állam által biztosított
lehetõség, hogy a jogrendet saját érdekében mozgásba hozhatja, jogilag el-
ismert hatalmat, alanyi jogosultságot teremt. Ily módon a személyiséget jo-
gi értelemben az állam hozza létre, ezért a személynek mint az állam tagjá-
nak elismerése minden közjogi igény alapja.” (Szilágyi, 1994, 20.)

A közjogi igények az egyénnek az államot alkotó, ahhoz kapcsolódó mi-
nõségébõl fakadnak, nem pedig egy vele szemben álló, különnemû képzõd-
ménybõl, melynek tevékenységét az egyénnek már a kiindulóponton korlá-
toznia kellene. A jogrend az állammal szemben is érvényes, vagyis az álla-
mot is kötelezi. Jellinek ezt nevezi az állam önkötelezése elvének. A jogalkotás
aktusaival az állam az egyénekkel szemben kötelezettséget vállal a jog alkal-
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mazására és mindenkit kötelezõ érvényesítésére. Ha ez nem így volna, ak-
kor nem állhatnának fenn közjogi értelemben vett jogviszonyok az állam és az
egyén között, hanem csak hatalmi viszonyokat ismerhetnénk el. Jellinek fel-
fogása tehát erõsen épít az állam közjogi jogviszonyokon keresztül történõ
ellenõrzésére, bár nem számol az egyénektõl, a társadalomtól elidegenedett
közhatalom lehetõségének feltételezésével. Az egyén és az állam közötti
tartós kapcsolat az egyénnek a jogrend által elismert pozíciója, amelyet
Jellinek státusnak nevez. A közjogi igényeket pedig a személyiség státusai-
nak megfelelõ három kategóriára osztotta fel: a) igény az államtól való sza-
badságra (negatív státus); b) igények pozitív állami szolgáltatásokra (po-
zitív státus); c) igények az állammal összefüggõ tevékenységekre (aktív
státus).

A negatív státus az egyén állammal szemben biztosított azon szabadság-
joga, ami az állami kényszer lehetõségének tagadását, az államtól való sza-
badságot jelenti. Ez a szabadság tehát nemcsak a tényleges helyzetet, ha-
nem a közjogi jogviszonyból fakadó azon állami kötelezettséget is magában
foglalja, melynek értelmében az egyén ezen szabadságát az állam jogilag el-
ismeri. A szabadságjogok állami elismerésébõl Jellinek – a jogpozitivizmus
le nem küzdött etatista vonásaként – azok tételes jog útján való korlátozá-
sának megengedettségére következtetett. Ez részben összhangban állt az
akkori idõk uralkodó felfogásával. Mai felfogásunk szerint az alapjogok – a
jogrendet részben vagy egészben felfüggesztõ szükségállapotok kivételével,
elvileg – ellen kell hogy álljanak tételes jogi visszavonásuknak.

A pozitív státus az egyénnek azt a jogilag védett képességét jelenti, hogy
saját érdekében az állam pozitív tevékenységét igényelheti. Individuális sza-
badságunk addig terjed, ameddig az mások individuális szabadságát nem
sérti. De ha ez a helyzet bekövetkezik, akkor igény keletkezik pozitív állami
szolgáltatásokra: bírói jogvédelemre, a közrend és a közbiztonság fenntarta-
tására, vagy ettõl függetlenül is egyéni érdekeket, szükségleteket kielégítõ
közigazgatási szolgáltatásokra, továbbá arra is, hogy az állami szervek tevé-
kenységük során az egyén érdekeit figyelembe vegyék. A pozitív státus ez-
által túlmegy a liberális jogállam Humboldt által klasszikusan megfogalma-
zott elvárási körén: „Az állam tartózkodjék a polgárok jólétérõl való bármi-
lyen gondoskodástól, és ne tegyen többet, mint ami a polgárok egymástól
és a külsõ ellenségtõl való biztonságának megvédéséhez szükséges, és sem-
milyen más célból ne korlátozza szabadságukat” – írta Humboldt az Eszmék
az állam hatásköre határainak megállapítására címû mûvében (1791). 

Végül a harmadik, aktív státus az egyén állami életben való részvételére,
participációjára vonatkozik. Az aktív és a passzív választójog ennek a leg-
fontosabb megnyilvánulása.

Végeredményben Jellinek az alanyi közjogok elméletével és a közjog
dogmatikai alapjainak kimunkálásával, a szabadságjogok megalapozásával
nagymértékben hozzájárult a jogállam kritériumainak kidolgozásához,
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egyúttal azonban világosan kidolgozta a jogállam határaira vonatkozó felfo-
gását is. Általános államtan címû mûvének pozíciója így összegezhetõ:

„Az állam létezésének ténye a jog számára áthághatatlan korlátot jelent:
az államélet alapjaiban bekövetkezett változás megsemmisítheti az adott jo-
got, de megfordítva: a jog sohasem rendelkezik azzal a hatalommal, hogy
kritikus idõszakokban meghatározza az államélet menetét. Az állami szük-
ségjog kategóriája csak arra használható, hogy az állami rend nyilvánvaló
megsértését megszépítse, és csak más kifejezés arra, hogy a hatalom meg-
elõzi a jogot. Az állam erõszakos megváltoztatását nem lehet a jogrend mér-
céjével mérni, különben a történelmet kellene a büntetõjog paragrafusai
szerint a vádlottak padjára ültetni. Az ilyen, jogon kívül álló folyamatokat
sohasem lehet törvénnyel befolyásolni vagy teljesen kizárni, így a fejlett jog-
rendszerekben is elõfordulhatnak »alkotmányhézagok«, melyeket a tényle-
ges hatalmi viszonyok töltenek ki. Ilyen esetek (például elfogadott költség-
vetés nélküli gazdálkodás) azonban csak kivételesen fordulnak elõ, és meg-
oldásukra két lehetõség is van: vagy egy vitát eldöntõ fórum létrehozása,
vagy – ahol ez nem lehetséges – a ténylegesnek normatívvá való emelése.
Ezért a forradalmak és alkotmánysértések mindig új jogképzõdés kiinduló-
pontjai, ami azt bizonyítja, hogy új jog nemcsak jogszerû úton jön létre, ha-
nem jogellenesen is. Az egész jogrend azonban a legnagyobb zavargások
idején sem szakad meg vagy semmisül meg, amennyiben a törvényes intéz-
mények legnagyobb része ilyen esetekben is tovább mûködik.” (Szilágyi,
1994, 18.)

Jellinek elemzésének konzekvenciáit levonva kell továbbfejlesztenünk
az általa megnyitott elméleti perspektívákat. Ez azt az elméletalkotási kö-
vetelményt rója ránk, hogy az állam és az egyén már tisztázott viszonyán
túlmenõen meg kell oldanunk az állam és a jog jogállami (illetve nem jogál-
lami) viszonya által felvetett problémát. 

6.2.2. A „Politikai teológia” álláspontja: a jogállam szuverenitásfogalom felõli
kritikája – érvényességproblémák 

A probléma tisztázása érdekében abból indulunk ki, hogy az állam és a jog
viszonyának értelmezései logikailag négy pozíció köré rendezhetõk. Minde-
nekelõtt e kombinációs lehetõségeket szükséges áttekinteni, mert ez a ha-
gyományos problémafelvetés téves voltának kimutatásán keresztül hozzá-
segíthet bennünket a viszony helyes értelmezéséhez. E pozíciók a követke-
zõk: 

I. Az állam elsõdleges a joggal szemben.
II. A jognak van elsõbbsége az állammal szemben.

III. Az állam sem elsõdleges a joggal szemben, és a jog sem elsõdleges
az állammal szemben (sem-sem pozíció.

IV. Az állam is elsõdleges a joggal, és a jog is elsõdleges az állammal
szemben (is-is pozíció).
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E csoportosítással kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy e pozíciók
csak ezekben a relációkban lehetségesek formális logikai ellentmondás nél-
kül. Ha változtatunk a relációkon, elemzési szinteken, akkor már nem fel-
tétlenül zárja ki egyik állítás a másikat. A felosztási-csoportosítási problé-
ma hasonló ahhoz, ahogyan különbséget tehetünk az állam jogi és nem jo-
gi aspektusai, illetve a jog társadalomelméleti és jogelméleti szintû össze-
függései között.

a) Az állam elsõdleges a joggal szemben. Ha a jog alárendelt az államnak, ak-
kor nem lehet szó jogállamról, hisz az államakarat képzõdése határozza
meg a jogot. Ebben az esetben a jog a mindenkori politikai hatalom eszkö-
ze. E felfogás erõs érvre talál abban a tényszerûségben, hogy a modern jog
az állami jogalkotás eredménye. Ahol az állam mint szervezeti, politikai erõ
uralkodik a jogon, és a jognak semmiféle egyéb tulajdonsága nincs azonkí-
vül, hogy normatív formájú államakarat, ott a politikai hatalom elsõdleges-
sége áll fenn. Ez a pozíció tehát kizárja a jogállamot. 

Az a körülmény viszont, miszerint az állam a maga egészében (ti. az ál-
lam mint olyan) soha nem jogiasítható el teljesen, s ennyiben az állam a
jogtól független dinamikával és társadalmi beágyazottsággal bír, nem feltét-
len zárja ki a jogállamot. Ilyen tipikus esetnek tekinthetõ az államélet alapja-
inak forradalmi megváltozása, nyomában a forradalmi jogkeletkeztetéssel,
amely nem a régi jog alapzatán, elõre szabályozottan, hanem attól eltérõen,
forradalmi úton történik. Az államélet alapjaiban bekövetkezett változás
megsemmisíti az adott jogot, a jog viszont sohasem rendelkezik azzal a ha-
talommal, hogy kritikus idõszakokba meghatározza az államélet menetét
(Jellinek). Ez az állam és a jog közötti azon társadalomelméleti szintû ösz-
szefüggés, amely nem zárja ki a jogállamiságot, hanem egyenesen tisztázza
annak helyi értékét. A jogállam az állam jogi minõségére vonatkozó – és
nem azon túllévõ, nem jogi – tartományban foglalhat csak helyet.

b) A jog élvez elsõbbséget az állammal szemben. Ha az államban a törvények
uralkodnak, s nem a nyers, forradalmi erõszak vagy a politikai önkény, akkor
a jognak van elsõbbsége az állam politikai összetevõjével szemben. Ez a kö-
vetelmény a jog elsõbbsége felfogást mondja ki, s általában stabil társadalmak
egyensúlyi állapotaiban érvényesül. Ugyanakkor azonban, ha a stabil és ki-
számítható társadalmi-politikai viszonyok ellenére sem érvényesül az elõb-
bi összefüggés, akkor ez éppenséggel a jogállam hiányának a bizonyítéka. 

Carl Schmitt Politikai teológia címû mûvében a rendkívüli intézkedéseket
igénylõ kivételes állapotokra (Ausnahmezustand) – melyeknek, szemben a
szükségállapotokkal, megvannak az alkotmányos szabályai – alapozta a jog-
államiság kritikáját. „A szuverén kívül áll az általánosan érvényes jogren-
den, ám mégis hozzá tartozik, mert õ illetékes az alkotmány teljes körû fel-
függesztése kérdésében dönteni.” (Schmitt, 1992, 2.) Viszont sem a kivéte-
les állapotok léte, sem pedig a bevezetésük szükségességérõl való döntés
nem lehet jogi probléma. Schmitt a kivételes állapotról való döntés kapcsán
helyesen mutat rá arra, hogy a döntés nem normatartalomból következik,
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mivel a szuverént e tisztán hatalmi-politikai döntés megtételére a norma
(ti. az alkotmány) pusztán felhatalmazza. Ily módon a tartalmi döntésben,
tehát a kivételes állapot tényleges bevezetésének kérdésében, a döntés vilá-
gosan elválik a jogi normától. 

Annyiban egyetérthetünk Schmitt érvelésével, hogy e problémában vilá-
gosan tetten érhetõ az a határérték, ahol a jog – mondhatni – kibújik önma-
gából, és saját elõfeltételéül mutatja fel azt a politikai hatalmat, amelynek
jogalkotó és jogszolgáltató rendje. Voltaképpen a forradalmi helyzetekkel,
a jogalkotó hatalom megragadásáért folyó társadalmi-politikai harcokkal
kellene csak érvelését kiegészítenünk, hiszen ezek a történelemben aligha
tekinthetõk kivételes, atipikus jelenségeknek (ilyet nem is állít). Viszont jo-
gi szempontból tovább elemezhetõ Schmitt érvelése, ha a kivételes állapo-
tokat a társadalmi forradalom/ellenforradalom helyzeteivel összehasonlít-
juk. A társadalmi forradalmak elementáris erejû társadalmi tények, embe-
reket, politikai irányzatokat, intézményeket magukkal ragadó és újakat ke-
letkeztetõ viharok, amelyek joghatásukat tekintve vis maior jogi tényeknek
minõsülnek. Nem így a kivételes állapotok, mivel azokban a formális jogi
elemnek formális, de kiszámítható konzekvenciái vannak az egyén életvitelére. Ha
bejelentik a kivételes állapotokat és az azokkal foganatosított intézkedése-
ket, akkor az állampolgár számolhat azzal, hogy az intézkedés megsértése
esetén statáriális bíróság elé állíthatják a kijárási tilalom megszegéséért, fõ-
be lövik a gyülekezési jog tilalmának megsértésért. A kivételes állapot ele-
get tehet a jogállami formális racionalizmusnak, s adott esetben ez azért
nem közömbös, mert az ember megmentheti a bõrét. Az intézkedések per-
sze számos ponton sértik a materiális jogállamiság szabadságjogait, az alap-
vetõ állampolgári jogokat, még sincs vis maior joghatásuk, mint a társadalmi
forradalmaknak. A különbség felmutatása részünkrõl csak a formális legali-
tás szempontjának bemutatására szolgált, s nem másra. A formális jogsze-
rûségnek (minden tartalomtól függetlenül) megvan a jogon túlmutató tár-
sadalmi hatása, amely csupán a jogi nihilizmus álláspontjáról irreleváns.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a kivételes állapot és a forradalmi helyzet je-
lenségtartományai – a fenti (ti. a kivételes állapot formális racionalizmusá-
ra vonatkozó) megszorítást figyelembe véve – kívül esnek a jog elsõbbsége
hatókörén, s a jogon túli társadalmi és politikai tényezõk jog feletti primá-
tusát bizonyítják. Ha feltárjuk azokat a területeket és helyzeteket, ahol a
jogállamiság kritériumrendszere nem érvényesül, akkor ezzel behatároljuk
azt is, hogy az valójában hol érvényesülhet. A kivétel megerõsíti a szabályt,
mert felmutatja a szabály érvényességi körét. Nevezetesen, hogy a jogálla-
miság stacioner társadalmi-politikai állapotokban létezik, míg a forradalmi
helyzetekben, a kivételes állapotokban és a szükségállapotokban ez kizárt. 

A harmadik érvényességproblémát felvetõ kérdés a kormányzás. Állam-
és politikaelméleti közhely, hogy a kormányzásnak bizonyos autonómiája
van saját jogrendszerén belül. Akkor is, ha jogállamról van szó, ahol a kor-
mányzás joghoz kötött, önkorlátozó hatalmat valósít meg, és nem csak ak-
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kor, amikor a fennálló jog megsértésén keresztül, contra legem kormányoz-
nak. (Utóbbi esetben természetesen nem lehet szó jogállami minõségû jog-
rendszerrõl sem.) Alkotmányjogilag minden kormány felelõs a hatályos tör-
vények végrehajtásáért. Politikailag viszont ezt elsõsorban saját parlamenti
többsége ellenõrzi, ami nem túl erõs kontroll, s csak másodsorban, a peri-
odikusan visszatérõ választásokon keresztül lép be a közvélemény ítélete.
Empirikusan igazolható, hogy a kormányoknak de facto nagy szerepük van
a törvénykezdeményezésben, a törvény-elõkészítésben és a törvényterveze-
tek kidolgozásában. (Nem is szólva most a kormányzati jogalkotás alkot-
mányjogi témájáról, amely teljessé teszi a kormányzat jogalkotásbeli funk-
cióit.) Az a tény azonban, hogy a jogi változtatások a kormányzati cselekvés
eszközei, még nem kezdik ki a jogállamot, ha és amennyiben a kormányzás
során betartják a jog megalkotására és a jog alkalmazására vonatkozó sza-
bályokat. A formai és procedurális legalitásnak jelentõs és érdemleges sze-
repe van a kormányzati hatalom (jogállami) mûködésében, az alkotmányos
kormányzásban. A formális törvényességen túl az alkotmánynak és az al-
kotmányosságnak való megfelelés olyan materiális momentum, amely elvá-
lasztja egymástól a jogállami minõségû kormányzást az azt megsértõtõl.3

A kormányzás joggal szembeni autonómiája olyan, elméletileg kezelen-
dõ, valóságos probléma, amely igazán csak egy történelmileg, politológiai-
lag konkretizált közegben, s nem pusztán fogalmi, logikai eszközökkel ra-
gadható meg. A jogállami szempont akceptálása mellett is állítható, hogy a
kormányzás – bizonyos értelemben – éppen a jogilag nem kötött döntések,
szabad akaratképzés területe.4 Állam- és jogelméleti aspektusból annyi bi-
zonyos, hogy a döntõ gazdaság- és társadalompolitikai alternatívák – napja-
inkban a szociális állam vagy a kínálati gazdaságtanon orientálódó neolibe-
rális kormányzás tekinthetõ ilyennek – primeren semmi esetre sem jogi
kérdések. Abban az értelemben nem, hogy mindegyik kormányzati alterna-
tíva kifejezhetõ és elõsegíthetõ jogi megoldásokkal, s önmagában egyiknek
a választása sem dönti el, hogy jogállam nélküli vagy jogállami, liberális
vagy szociális jogállami praxisformák következnek-e belõlük. A jogrendsze-
rek rugalmas adaptációs technikái és önszabályozó képessége bármelyik
változat megvalósulását lehetõvé teszi. Ebben az összefüggésben és helyi
értékkel érhetõ tetten az állam, a kormányzás saját jogrendszerével szem-
beni politikai autonómiája.

Schmitt radikális jogállam-kritikusi pozíciója nélkülözhetetlen a jogálla-
mi minõségû jog problématerületének behatárolásához. A megoldáshoz
kulcsfontosságú a Weber–Jellinek–Kelsen–Schmitt–Heller–Neumann vonu-
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lattal jelzett pozíciók és polémiák figyelembevétele. Schmitt ragyogó teore-
tikus érvelése módszertanilag ott válik hamis túláltalánosítássá, amikor a
kivételességre vonatkozó érvelést a jogállamiság mint normál forma általá-
nos megszüntetésére használja fel, elsõsorban késõbbi munkáiban
(Schmitt, 1928, 1932). Ebben egyáltalán nem teoretikus készségeinek vala-
minõ hiányosságai, hanem konzervatív, etatista motivációi játszották a fõ
szerepet. A normál állapothoz képest a kivételes állapot specifikuma éppen
abban rejlik, hogy ez utóbbi felfüggeszti a normál állapot jogrendjét.
Ugyanakkor a kivételes állapot nem az anarchia helyzete, hanem egy olyan
jogrend nélküli tényleges rend, amelynek célja az eredeti alkotmányos álla-
pot helyreállítása. Ez a Politikai teológia teoretikus konstrukciója, amelyet
hasonlóan értékel Pethõ Sándor is Carl Schmittrõl írott monográfiájában
(Pethõ, 1993, 137–143.). Késõbbi munkásságában Schmitt azért is bírálja a
parlamentáris jogállamot és in concreto a weimari demokráciát, mert az a
pluralista erõk széthúzása következtében nem képes elõállítani az államélet
alapját képezõ politikai egységet. Teoretikus erõfeszítései ekkoriban az alkot-
mányvédelem megtalálására irányulnak, s etatista módon igazolja a dikta-
túra kivételességét azzal, ahogy az állam és az alkotmányosság helyreállítá-
sának eszközeként értelmezi. A konzervatív gondolkodó konstrukciója
ugyanakkor nem értékalapon volt jogállamellenes, hanem éppen azért vált
kritikussá a jogállammal szemben, mert azt képtelennek tartotta saját érté-
kei megvalósítására. (Egyébként elmélete semmit sem ment, de sok min-
dent magyaráz a nemzetiszocializmushoz fûzõdõ viszonyáról.)

Szembesítsük a szuverenitás és a jogállamiság viszonyának általa adott meg-
oldását a frankfurti kutató, Franz Neumann (eredetileg 1930-as) megoldá-
sával. Arról van szó, hogy míg Schmitt értelmezésében a „szuverén az, aki
a kivételes állapotról dönt” radikális teoretikus helyzet kizárja, hogy a jog
uralma korlátozza azt a szuverént (aki nemcsak a jog forrása, hanem a végsõ
döntés forrása is egyben, s így a szuverén uralja a jogot), addig a mérsékelt
megoldás összebékíthetõvé teszi e viszonyt a két kategória között. Neu-
mann is látja, hogy a teljes szuverenitást logikailag valóban kizárja az azt
korlátozó joguralom, és fordítva: ahol a joguralom valóban korlátozza a szu-
verént, ott a szuverenitás nem lehet teljes. A joguralom annak a szuvereni-
tásnak a korlátja, amely szuverenitás fogalmilag nem tûr korlátot. A fogal-
mi, logikai antagonizmus a valóságban különbözõ formákat ölthet. Dicey
szerint – mutat rá Neumann – például Angliában és abban a korszakban,
amelyben õ élt, a joguralom vált ténylegessé, a szuverenitás pedig ezáltal
korlátozottá. Ugyanakkor más esetekben, mint például az abszolutikus ál-
lamokban, a szuverént nem korlátozta a jog. 

A joguralomnak kettõs értelme van, mégpedig a jogfogalom politikai és
tartalmi kettõssége okán. Ebben az esetben viszont már lesz egy olyan jog-
fogalmunk (és ennek következtében joguralom-felfogásunk), amely össze-
fér a szuverenitással. A politikai jogfogalom esetén a szuverén minden dön-
tése jog: legyen az normatív vagy egyedi utasítás, a jog csupán voluntas, nem
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pedig ratio. Ha viszont a normáknak, szabályoknak meg kell felelniük bizo-
nyos ésszerû követelményeknek, melyek korlátozzák az akaratot, akkor a
szuverenitás is korlátozott. „Nem minden voluntas felel meg valamilyen
ratio követelményének. Nyilvánvaló, hogy a tartalmi értelemben vett jog és
a teljes szuverenitás kölcsönösen kizárják egymást. A teljes szuverenitás fo-
galmilag azt is jelenti, hogy a törvényhozó lényegileg korlátozatlan. Ez
azonban nincs így, ha a törvényhozó csak általános, igazságos vagy ésszerû
törvényeket – vagyis tartalmi értelemben felfogott jogi (például természet-
jogi) szabályokat – alkothat.” (Neumann, 1995, 231.) Ha figyelembe vesz-
szük e tartalmi jogfogalmat, akkor a jogállam és a korlátozott szuverenitás
összeférhet egymással. Semmi csodálkoznivaló nincs azon, hogy a korláto-
zott szuverenitásban az állami élet politikai egységének felbomlását, plura-
lista dezorganizációját látó Schmitt számára ez nem volt járható teoretikus
út. Ha a jog normális társadalmi feltételek közötti, a ratio követelményének
is megfelelõ mûködését decizionista módon értelmezzük, s ekkor is kizáró-
lag a voluntas által meghatározódó autoritast látunk benne, úgy természete-
sen elesik a jogállam lehetõsége. Ugyanígy van, ha törvényi alap nélküli
egyedi intézkedéseket vagy az alkotmányos alapokkal szemben álló törvé-
nyeket hoznak egy államban.

Térjünk vissza a jog elsõbbsége jelenségének érvényességtartományá-
hoz. A tétel, ha jogállami minõségû jogra értjük s nem egyszerûen bár-
milyen jogra, itt sem jelentheti a normatív formára hozott államakaratot,
hiszen így minden jogrenddel rendelkezõ állam jogállam volna. S valóban
az is a helyzet, hogy minden államnak van jogrendszere. Az állam nem azo-
nosítható a jogrenddel azért, mert a jog állami termék, a jogalkotás termé-
ke. A jog elsõbbsége tétel nem tartható fenn azon az áron, hogy az államot
jogiasítjuk (mint ezt Kelsen tette). Ha az állam azonosítható lenne a jog-
renddel, akkor minden állam jogállam volna, ez pedig egyáltalán nem felel
meg a társadalomtörténeti realitásoknak. A jogállami minõségû jognak va-
lami mást kell jelentenie, például olyasmit, amit a premodern idõkben a
konvencionális, szokásjogi jogképzõdés jelentett, vagy legalábbis a modern
államban még valami pluszdolgot, ami túl van a normatív, jogszabályi for-
mán, és valami egyéb követelményt is tartalmaz. Olyasmit tehát, ami a nor-
mát érvényessé, vagyis elfogadottá és megvalósíthatóvá teszi a társadalom
számára. Ámde ebben az esetben az ilyen norma nem lehet önkényes, ha-
nem meg kell felelnie valamilyen magasabb rendû szociális és/vagy erköl-
csi követelménynek.

Eddigi fejtegetéseink során Franz Neumann, Horváth Barna és mások
megkülönböztetéséhez igazodva voltaképpen kétféle jogfogalommal dol-
goztunk. Nevezzük I-es, politikai jogfogalomnak azt, amikor a jog nem
más, mint normatív formájú államakarat (voluntas). A II-es jogfogalom az I-
esre épül, de többletet hordoz: a valaminek való (logos, ratio) megfelelés kö-
vetelményét. Ezt a megfelelési követelményt a jogelméleti irodalomban eti-
kailag, szociológiailag és a történeti fejlettség foka szerint többféleképpen
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megfogalmazták. Georg Jellinek „a jog erkölcsi minimumáról” beszél, Ru-
dolf Stammlernél a szociális ideál követelményeinek kell eleget tennie a
jogfogalomnak. Karl Marx megfogalmazásában pedig „a jog sohasem állhat
magasabb fokon, mint az alapjául szolgáló társadalmi-gazdasági viszo-
nyok”. H. L. A. Hart, a 20. század egyik vezetõ, mérsékelt pozitivista jog-
bölcselõje szerint is bizonyos természetjogi minimumok képezik a tartalmi
értelemben vett jog alapjait. Ezek a megoldások egyaránt szóba jöhetnek,
hiszen nem feltétlenül zárják ki egymást. A társadalomelméleti adekváció
követelményének ugyanis eltérõ szempontú (gazdasági, szociális és erköl-
csi) megfogalmazásait kaptuk, ez azonban mit sem változtat azon, hogy a
jog a társadalom mindenkori fejlettségi szintjével bizonyos mértékig össz-
hangban kell hogy álljon.

Az említett felfogások közös jellemzõje viszont, hogy a tartalmi jogfo-
galmat egy olyan megfelelési viszonyhoz kötötték, ami társadalomelméleti
és nem szorosabban vett jogelméleti szempont. Napjainkban ez a szempont
a szociális állam és jogállam, illetve a jelzõtlen minimális állam és a jogál-
lam összeférhetõségének eltérõ megítélésében koncentrálódik. Ily módon
tehát a II-es jogfogalom a társadalomelméleti és jogelméleti követelmények
összeegyeztethetõségének kétszintû problémáját fogja át: Innentõl kezdve a
jogállamiságnak egyenesen az a teoretikus kritériuma, hogy fennáll-e ez a ráépülési
viszony az I-es és a II-es jogfogalom között. Reflektáltak-e egymásra azok a jogpozi-
tivista, természetjogi és autoritas mozzanatok, illetve szintek, melyeket a jogi objek-
tiváció kategóriaelemzése tárt fel. Ha ugyanis hiányoznak a társadalomelméleti és
jogelméleti szintû adekváció követelményei a törvény fogalmából, akkor a joguralom
pusztán a formális törvényhozó szerv (parlament) uralmává válik.

A társadalomelméleti és a jogelméleti szint tárgyi viszonyát jól megvilá-
gítja a jogi objektiváció elemzésekor bemutatott matéria–forma, forma–tar-
talom összefüggés. Amikor a jogot társadalomelméletileg vizsgáljuk, azaz a
társadalmi totalitásban helyezzük el, akkor a jog a társadalomnak egy sajá-
tos, formameghatározott részrendszere, objektivációja (4.2.). Ha viszont a
nagyobb egész önálló részeként nézzük, jogelméletileg, akkor az, ami a tár-
sadalomelméletben forma volt, itt, a belsõ elemzésben tartalommá válik
(4.3.–4.5.). A jog a társadalmi totalitásban tartalmas forma, önmagában véve
pedig, objektivációs formája által meghatározott, formameghatározott tarta-
lom.

c) Ezt a logikai sem-sem pozíciót (az állam sem elsõdleges a joggal, s a jog
sem elsõdleges az állammal szemben) nyugodtan kizárhatjuk a vizsgálódás-
ból, mégpedig annak alapján, hogy éppen az ellenkezõ reláció (is-is) veti fel
voltaképpen az érvényességproblémákat. Hiszen az a) pozíció erõs érve (a
modern jogalkotás állami termék) éppúgy az állam elsõbbségét mutatja,
mint a kivételesség tartományára építõ Carl Schmitt-i érvelés a kivételes ál-
lapotról való politikai természetû döntéssel. (Egybeesõen I. Károly angol
király perének számunkra is paradigmatikus esetével, melyet a joguralom
elmélete kapcsán hamarosan elemezni fogunk.) Ezek egyértelmûen szem-
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ben állnak a jog állammal (politikával) szembeni elsõdlegességének jogálla-
mi követelményével. Nem mondhatjuk tehát, hogy sem az államnak nincs
elsõbbsége a joggal szemben, sem pedig a jognak nincs elsõbbsége az állam-
mal szemben, mert hiszen megbizonyosodhattunk róla, hogy mindegyik el-
sõdleges a másikkal szemben. A jelenségvilágban valójában a bõség meg-
oldhatatlan zavara áll elõ, ha a szokásos módon két tényezõ (az állam és a
jog) egymással szembeni elsõbbségeként vetik fel a problémát. Éppen az
vitt a téves tényezõelméleti primátus kérdésfeltevéstõl a helyes relacionista megol-
dás felé, hogy meg tudtuk mutatni, milyen értelemben, összefüggésben és
kiterjedéssel nem zárja ki egymást az egymáshoz is-is relációban viszonyu-
ló állam és a jog. Módszertanilag megjegyzendõ azonban, hogy a logikai po-
zíciók kombinációinak megadása csak hozzásegít a megoldáshoz, a külön-
bözõ összefüggések érvényességi tartományai határainak megvonásához,
de ez még korántsem maga a megoldás. Amit pozitív oldalról is-isként fo-
galmazunk meg, az negatív szempontból gondolatilag és nyelvileg átfogal-
mazható a sem-sem pozíciójára. 

d) Az állam és jog viszonya duális, változó súlypontú kapcsolat, amelyben sem
az államot nem lehet teljesen jogiasítani, mert az megszüntethetetlenül egy
szervezeti és hatalmi-politikai realitás, sem pedig a jogot államosítani azon az
alapon, hogy kizárólag az államnak van jogalkotó és jogalkalmazó hatalma.
Mindebbõl az következik, hogy az állam nem határozható meg kizárólag a
jogi komplexumra, a jog nem határozható meg kizárólag az állami-politikai
komplexumra jellemzõ specifikus tulajdonságokkal, vagyis amiben külön-
nemû képzõdmények, ott egyik sem lehet elsõdleges a másikkal szemben.
Van azonban egy közös tartományuk (ti. mindkettõ egy adott társadalom
állama és joga), amely a jogállam esetében sajátos minõséggel rendelkez-
het. Logikailag a jogállamfelfogások csak a b) és d) pozícióba tartozhatnak.
Azt a kérdést azonban, hogy vajon miben is rejlik a jognak az a sajátos mi-
nõsége, amely valamely állami-politikai képzõdményt jogállammá tesz, s
amelynek alapján el tudjuk választani az állam jogi összetevõjét az állam nem
jogi (tehát történelmi, gazdasági, szociális, szervezeti, politikai) alkotóré-
szétõl, igen különbözõ módon válaszolják meg a jogállam teoretikusai és a
társadalomelméletek különbözõ irányzatai. Mi a magunk részérõl ezt a
problémát a jog társadalmi totalitásban való elhelyezésével, ontológiai alap-
jának, kategoriális felépítettségének, önszabályozó mechanizmusainak tisz-
tázásával oldottuk meg.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a jog elsõbbsége tétel társadalomel-
méleti szintû összefüggésként nem igazolható és nem fogadható el, mert az
adott társadalom és állam dinamikája döntõ meghatározó erõvel bír a jog
tartalmaira nézve. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy ha a jog pusztán
voluntas lenne, akkor sem lehetne szó jogállamról, mert ekkor a jog a poli-
tikai akarat puszta eszközeként mûködne. Ahhoz tehát, hogy a jogállamiságot
a jog sajátos minõségeként foghassuk fel, amelynek nem felel meg minden történeti-
leg mûködött és mûködõ jogrendszer, ahhoz a társadalomelméleti szint alatt, a jog-

224

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 224



elmélet tartományában és a II-es számú jogfogalom I-esre ráépülõ problémavilágában
kell elhelyeznünk. A jognak ezzel a helyi értékkel és relációkban lehet megkötõ ereje
a politikával, elsõbbsége az államakarattal szemben, de nem efölött és ezeken kívül.
Módszertanilag világossá tettük: a hol nincs és a hol lehet modalitása juttat el a hol
van kérdéséhez, a jogállami minõségû jog kritériumrendszeréhez.

6.2.3. A szociális jogállam kontra jelzõtlen jogállam kérdése

A szociális jogállam koncepciója és gyakorlata a világháborús traumákra
adott reakcióként született meg. Elõfeltétele volt, hogy az általános válasz-
tójog fejlõdése lehetõvé tegye a széles néptömegek, alsóbb társadalmi osz-
tályok és rétegek politikai képviseletének a megjelenését a törvényhozás-
ban. De ahhoz, hogy a két fõ elem, ti. a szociális állam (vagy másként jólé-
ti állam) és a jogállam egyesülhessen, nemcsak arra volt szükség, hogy nagy
társadalmi csoportok bekerüljenek a hatalommegosztó jogállamba, hanem
arra is, hogy kialakuljanak a jóléti állam társadalmi és gazdasági elõfeltéte-
lei. A két mozzanat összeférhetõségérõl vagy összeférhetetlenségérõl azon-
ban szerteágazó viták voltak és vannak napjainkban is. Az összeférhetõség
kérdését politikai és jogi síkon kell megközelítenünk.

A politikai tagoltság összképe szempontjából azt mondhatjuk, hogy a
klasszikus szociáldemokrácia és a modern kereszténydemokrácia elfogadja
a két elem összeférhetõségét, míg a liberalizmus, illetve a radikális vagy ha-
gyományos konzervativizmus tagadja. Külön kell vizsgálni a mai szociálde-
mokráciát, amely e kérdésben a megosztottság állapotába került. Miután
1989–1991-ben kiesett a kommunizmus és polgári demokrácia közötti har-
madik erõ pozíciójából – ez egyik bizonyítéka annak, hogy ahol megváltoz-
nak a létalapok, ott megváltozik a gondolkodási alap is –, egy része a libe-
ralizmus irányába mozdult el, azaz szociálliberálissá vált. Osztozik a szoci-
ális államot paternalizmusnak minõsítõ liberális kritikában, következés-
képp dezetatizál, deregulál, privatizál, individualizál, mint a neokonzervati-
vizmus. Azt azonban mégsem állítja, hogy minél több piac, minél kevesebb ál-
lam, és semmiféle társadalmi önigazgatásra nincs szükség,5 mert az egészségügyi
és az oktatási rendszer reagani, thatcheri csõdjét nem fogadja el. Viszont a
nemzetállami szinttel szembeni antiintervencionizmus jegyében elõsegíti
azt a globalizációs folyamatot, amelynek a nagytõke az igazi haszonélvezõ-
je. Itt jellemzõen az angolszász világ, a blairizmus harmadik útja a minta. 

A szociáldemokrácia másik része fenntartja a mozgalom eredeti célját –
a szociális demokrácia követelményét, a politikai demokrácia mellett és
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5 Ezt tekinthetjük a három nagy társadalmi szervezõ elv – piac, állam, önigazgatás – viszo-
nyában a neokonzervativizmus tendenciatörvényének. Polárisan ezzel szemben a kom-
munizmus elve áll: minél több társadalmi önigazgatás lesz (lenne) a munka közvetlen
társadalmisága következtében, annál kisebb elidegenedett közhatalomra (államra) és pia-
ci közvetítésre lesz szükség. A szociáldemokrácia a három tényezõ eltérõ arányú kombi-
nációit teszi meg gondolkodása aranyfedezetévé, ami ma a „sok piac – állammal és helyi
szintû önigazgatással” formulával fejezhetõ ki. 
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azon túl –, melyért a változó történelmi körülmények és politikai erõvi-
szonyok közepette, szabályozási technikákkal és demokratikus reformokkal
kell küzdeni. Ilyenek az északi és a déli országok szociáldemokrata és szo-
cialista pártjai, de például Portugáliában ezen meghasonlás miatt már két
konkurens párt létezik. 

A szociális állam ellenzõi szerint, ha elfogadjuk a második generációs
emberi jogokat (gazdasági, szociális és kulturális jogokat), akkor az állam-
ra olyan elosztó hatalmat ruházunk, amely lerontja az individuális termé-
szetû jogállami szabadságjogokat. A minimális állam elfogadásának alapján
a szociális jogállam olyan pozitív állami szolgáltatásokat jelent, amelyek
nem kívánatosak, ezért legfeljebb szükséges rosszként, kényszerûségbõl le-
het elfogadni azokat. Nézõpontjukban az állami funkciók kiterjesztésére, a
beavatkozások növelésére irányuló törekvéseket a totalitarizmus gyanúja
lengi körül. Míg a liberalizmus szerint a piaci spontaneitást, addig az ere-
deti konzervativizmus álláspontjáról a töretlen, szerves-folytonos változást
rontja le az állami intervencióval járó szabályozás kiterjesztése és a javak
másodlagos és fõleg kompenzációs elosztása. Ezzel ellentétben a kispolgá-
ri demokratikus törekvések nivelláló igénye és a szociális esélyegyenlõséget
alapvetõen elfogadó szociáldemokrata álláspont azt látja, hogy a diktatóri-
kus rezsimek rendkívüli kockázatait idézné fel, ha lemondanánk a szociális
jogokról és biztonságról. Ahol nincsenek gazdasági és szociális kiegyenlítõ
mechanizmusok, ott sérül a társadalom stabilitása, és ez alááshatja a poli-
tikai rendszer legitimációját, igazoltságát is. Nem tartható a jogállam jog-
biztonsága ott, ahol a szociális integráció csökken.

Jogelméleti szempontból a probléma a második generációs emberi jogok
természetérõl folytatott vita összefüggésében válik érthetõvé. Abból kell ki-
indulni, hogy miután természetjogi megalapozottsággal emberi és állam-
polgári szabadságjogok jöttek létre az újkortól napjainkig, s a tételes jog ré-
szévé váltak (pozitivizálódtak), ott ezekre is vonatkozik, hogy a jogrendszer
szabályokból áll. A szabályok pedig kötelezettséget és kényszert jelentenek, a sza-
bályoktól mentes cselekvési területekhez képest.

A jog azonban nemcsak kötelezettséget jelent, hanem jogosultságot is,
mindenekelõtt ott, ahol a jog elismeri a polgárok különbözõ szabadságigé-
nyeit, például azt, hogy mindenki maga határozhatja meg és szabadon for-
málhatja életvitelét. (Emlékezzünk: Jellineknél ez volt az állam és az egyén
viszonyában a negatív státus.) Az ilyen törvényes jogainkhoz a jogrend a
következõ garanciákat fûzi: ha valakinek joga van valamihez és ebben más
akadályozza, akkor a jogsértõvel szemben, a jogosultság érvényesítésének
érdekében a jogosult igénybe veheti az állam kényszerítõ hatalmát per vagy
más jogvédelmi eszköz formájában. 

A fenti levezetés a jogok természetének bemutatására szolgált, s ahhoz
a konklúzióhoz vezetett, hogy viszonylagos különbséget lehet tenni negatív
és pozitív jogok között. Amikor jogsértés esetén az államtól csak azt várjuk
el, hogy védje meg jogosultságunkat valakivel, jogsértõ harmadik személy-
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lyel szemben, akkor az állam tevékenysége negatív. Nem kell szerveznie, te-
võlegesen szolgáltatnia, hiszen a jogsértés kiküszöbölése csak a jogvédelmi
eszközök és fórumrendszer felállítását és mûködését igényli. Az ún. az elsõ
generációs, tehát a klasszikus politikai szabadságjogok (egyesülési jog, gyü-
lekezési jog, gondolatközlés szabadsága, levéltitok sérthetetlenségéhez va-
ló jog stb.) igényelnek ilyen természetû védelmet.

Némiképp más a helyzet a második generációs emberi jogainkkal (gaz-
dasági, szociális és kulturális jogok), mert ott az államtól nemcsak garanci-
ális, jogvédelmi szerepet várunk el, hanem aktív szerepvállalást is a materi-
ális szolgáltató intézmények fenntartásának és mûködtetésének formájá-
ban. Az egészségügyi ellátáshoz, a szociális biztonsághoz anyagi erõfor-
rásokra és azokkal rendelkezõ intézményekre van szükség, hasonlóan a kul-
turális javakhoz való hozzáférés esélyegyenlõségének – mondjuk oktatási
rendszeren keresztül történõ – biztosításához. Az államot és annak szerve-
it itt aktív, intézmény-fenntartási kötelezettség terheli, amihez javakat kell
központosítania és újraelosztania.

A jelzõtlen, klasszikus 19. századi jogállamot – tehát a közigazgatási jog
nélküli igazgatást végzõ, a szolgáltató állam elõtti államot – mintának te-
kintõ felfogások képviselõi szerint a második generációs szabadságjogok
nem férnek össze a politikai szabadságjogokkal, rontják azok érvényesülési
esélyeit. Azáltal, hogy növelik az állam hatásköreit (és az ehhez szükséges
erõforrásait), szükségképpen csökkentik az állampolgárok individuális
mozgásterét, tehát a szabadságjogokat is. Állításuk szerint a második gene-
rációs szabadságjogok túlzottan költségesek, bürokratikus elosztómecha-
nizmusokkal terheltek. Továbbá – s ez kétségtelenül így is van – a hagyo-
mányos jogászi gondolkodásnak lényegesen kevesebb problémát jelentenek
az elsõ generációs jogok, mert dogmatikailag kiforrottak, és érvényesítésük
eszköze a per útján történõ jogosultság biztosítása. Ezek az érvek pedig fel-
erõsödnek a jelenkori államtalanítási, dezetatizációs periódusban, melyek
aláássák a jóléti államot.

Ezzel szemben a szociális jogállam hívei szerint a kétféle szabadságjog
eltérõ természete ellenére sem ütközik egymással. Éppen annak van igen
nagy kockázata – mutatnak rá –, ha egy állam nem ismeri el a polgárok szo-
ciális, kulturális jogait és ezen jogok elismerésének társadalmi kiegyenlítõ
szerepét, mert ez esetben a negatív szabadságjogokkal sem lehet élni.
A gondolatközlés szabadsága annak az embernek érték, aki nem él ínség-
ben. A politikai jogok gyakorlása és a gazdasági és szakmai döntéshozatali
eljárásokban való részvétel (participációs jog) annak a szabadsága, akinek
nem korog a gyomra. Korgó gyomorral nem lehet politizálni. Végsõ soron
a verseny könyörtelen szelekciójára épülõ társadalomban konfliktuselhárí-
tó, kompenzációs mechanizmusok beépítésére van szükség ahhoz, hogy
spontán módon ne rekesztõdjenek ki egész társadalmi csoportok. A margi-
nalizálódott, perifériára szorult csoportok a közrendet, a vagyonbiztonsá-
got, sõt a társadalmi stabilitást is veszélyeztetik, s ezáltal erodálódik a jog-
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állam társadalmi környezete. E szemléletmód szerint tehát a szociális állam
válik a jogállam elõfeltételévé.

A szociális jogállam hívei ugyanis tisztában vannak azzal, hogy a válság-
régiók, depressziós övezetek tömeges problémáit nem lehet per útján, kizá-
rólag az egyéni jogvédelem eszközeivel megoldani, hanem csak aktív állami
feladatvállalással. A jogosultságok mértékét pedig nem a közvetlenül való-
ban nem peresíthetõ alapjogoknál, hanem az azokat konkretizáló tételes jo-
gi szabályoknál találhatjuk meg, melyek igazodnak az állam mindenkori
gazdasági teherbíró képességéhez. A pozitív jog által elõírt jogosultság nem
teljesítése itt is jogvédelmet von maga után. Ami a költségeket illeti, rámu-
tatnak, hogy a liberális minimális állam és annak jogvédelmi rendszere sem
ingyenes: a polgárok közteherviselése tartja el, ezért hasonlóképpen kelle-
ne eljárni a szociális jogok esetében. 

Végeredményben a kétféle érvelés eltérõ világnézeti beállítódások kü-
lönbségeire vezethetõ vissza: az individualista, versenyelvû és a szocialisz-
tikus, kollektivista nézõpontok különbségére. Utóbbi a versennyel szemben
végsõ értékként a társadalmi szolidaritást preferálja, míg az elõbbinél fordí-
tott a helyzet: a verseny felõl tekintve határozza meg az értékek hierarchiá-
ját. Vitájuk épp ezért szaktudományos eszközökkel nem dönthetõ el, hi-
szen az elvek és érvek magaslata mögött szociális helyzetek érdekkülönbsé-
gei vannak, ezért aztán harcuk nem szüntethetõ meg. Az állam a minden-
kori társadalom terméke. Az a kérdés tehát, hogy a szociális jogok összefér-
nek-e az elsõ generációs szabadságjogokkal vagy sem, elsõsorban nem jog-
elméleti jellegû, hiszen mindig a társadalmi erõviszonyok, érdekérvényesí-
tési képességgel rendelkezõ csoportok adják meg a választ. Ez is azt bizo-
nyítja, hogy a politikai dimenziónak az államban relatív autonómiája van a
szociális és a jogi tényezõkhöz képest.

Az elméleti és elmélettörténeti felvezetés még oly fontos szempontjai
sem mentesíthetnek a társadalomtörténeti nézõpont alkalmazásától. Hi-
szen a jogfejlõdés a nemzeti történelembe ágyazottan hozta létre a rule of
law angolszász képzõdményét, a Rechtsstaat német és a konstitucionalizmus
francia koncepcióit. A történelem által kitermelt jogi formák fogalmi leírá-
sa, és ahol lehetséges, e leírások összehasonlítása, ha nem is minden vonat-
kozásban, de mégiscsak alkalmas a bemutatott problémák és paradoxonok
elméleti kiküszöbölésére.

6.3. A joguralom Angliában

Az angol társadalomfejlõdést mintának tekintõ, szerves-folytonos jellegét
hangsúlyozó – vagy olykor egyenesen túlhangsúlyozó – szerzõk könnyen ta-
lálnak bizonyítékokat az angol jog fejlõdésében elgondolásuk igazolására.
Ez a kontinens fogalmi egzaktságra törekvõ, általános és absztrakt normá-
kat alkotó, axiomatizált és változó-változtatható jogrendjeivel szemben
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esetjogi-induktív rendszer, melyet tradicionalista állandóságra törekvés és
eljárásjogi jogszemlélet jellemez. A jogfejlõdés típussajátosságai és a 20.
századi társadalomfejlõdésben is kimutatható különös helyzet reális ténye-
zõi mellett, különösen hazánkban, élénken él a joguralom olyan felfogása,
mely Lord Dicey 1885-ös, egykor úttörõnek számító értelmezését alapul
véve6 az alkotmányfejlõdés vonatkozásában eltekint a különbségektõl és in-
tézményes szakításoktól a középkori és a modern angol jog között. Eszerint
Anglia íratlan alkotmánya egyfelõl az elsõdleges jogelvek forrásaiként megje-
lenõ törvényekbõl (Magna Charta Libertatum, 1215; Petition of Right, 1628;
Habeas Corpus Act, 1677; Bill of Right, 1689; a trónutódlásról szóló Act of
Settlement, 1701; a Parlament Act, 1949; és a brit nemzetközösségi törvény,
a Statue of Westminster, 1931), másfelõl a történelmileg alakuló Common law in-
tegrációjából keletkezik. S e történeti alkotmány vált azzá a garanciává,
amely õsidõk óta biztosítja a jog elsõbbségét (Supremacy of the Law) az állami
cselekvéssel szemben. Ezt a tézist kell elemeznünk mindhárom mozzanatá-
val, ha meg akarjuk érteni a joguralom elméletét.

Az angol jog történeti jellegén azt kell érteni, hogy abban sehol sem ta-
lálható olyan törés, melyet új kezdetnek lehetne tekinteni. (Szemben a mi
1848-as törvényeinkkel, a franciáknál a Code Napóleonnal, vagy a németek-
nél a Bürgerliches Gesetzbuch [1896] életbeléptetésével.) Eszerint jogforrásta-
ni értelemben nincs régi és új angol jog; „minden jogszabály, bármily régi
keletû, egyben mai is, hacsak ellenkezõ törvény vagy szokás le nem rontot-
ta; sõt minél régebbi a jogszabály, annál nagyobb a tekintélye” (Szladits,
1937, 5.). Nem vitatva a tradíciók legitimáló erejét, rá kell mutatnunk e
helyzetnek a tudatos jogfejlesztés szempontjából vett anakronizmusára és
jogforrás-technikai diszkfunkcióira. A legszellemesebb bizonyítékot Eörsi
Gyula szolgáltatja a „Gomberg contra Smith” (1963) precedens tartalom-
elemzésével (Eörsi, 1975, 110–112.). Az 1281 óta kész Common law, ame-
lyet a bíróságnak elvileg csak meg kellene találnia a létezõ precedens ratio
decidendijében (döntési alapjában), több problémát vet fel, mint ahányat
megold: „Mi a relevanciája 1963-ban Londonban egy szupermarketbõl kilé-
põ kutya esetében annak, hogy sok száz évvel ezelõtt a földesúr nem volt
köteles kerítést fenntartani? Egy bizonyos: a szabály ma már egyáltalán
nem szolgál osztályérdekeket: ami logikája volt, az megszûnt. A bíróság
mégis erõltetett fikciók és analógiák (marha-e a kutya?, országút-e a londo-
ni utca, ahol a károkozás történt a kiszabadulás szabály szempontjából?,
szokása volt-e a szóban forgó kutyának, hogy egyedül menjen ki az úttest-
re?) furcsa sorával igyekszik e szabályt nemcsak fenntartani, de kutyákra és
városokra is kiterjeszteni, méghozzá jobb meggyõzõdése ellenére, mert hi-
szen ugyanakkor bírálja a fennálló jogi helyzetet” – írja Eörsi (uo.). A jog-
racionalizálás kontinentális típusa esetén ilyen helyzetek akkor sem fordul-
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hatnak elõ, ha a jogfejlesztésben nem tiltják meg a bírói jogalkotás szerepé-
nek elismerését.

Kétségtelen, hogy hatástörténetében a polgári alkotmányosság és a jog-
történet klasszikus, a személyes szabadságjogokat védõ intézményeirõl van
szó a felsorolt, elsõdleges jogelveket tartalmazó törvényekben. Ahhoz azon-
ban, hogy a feudális társadalomban keletkezett Magna Chartát – amely a vá-
rosok és a köznemesség mellett elsõsorban a fõnemesség törekvése volt pri-
vilégiumai biztosítására a királyi hatalommal szemben – a modern polgári
társadalommal alkotmányos folytonosságban lévõ intézménynek tekinthes-
se Dicey, nemcsak a „dicsõséges forradalom” ex tunc hatályú felfogására volt
szüksége, hanem ezen túlmenõen arra is, hogy megfeledkezve a Tudor- és
a Stuart-monarchiák idõszakairól, az íratlan alkotmányt a parlament szuve-
renitásaként értelmezze át, holott ezt csak a forradalom következtében elõ-
álló új alkotmányos helyzet hozta magával. Azelõtt a monarchia szuvereni-
tása volt az elsõdleges tény, s nem a polgárság, hanem a feudális rendek és
osztályok közössége határozta meg az államcélokat. Épp ezért nem epizo-
dikus jelentõségû, hanem a fenti fordulat valóságosságára utal az a jogtör-
téneti tény, hogy a Rule of Law kifejezés – a jog uralma, a jog elsõdlegessé-
ge értelmében – I. Stuart Károly abszolutista uralkodó nevéhez fûzõdik,
„akit 1649-ben a Puritán Parlament által erre a célra létrehozott különbíró-
ság elõtt vontak büntetõjogi felelõsségre és ítéltek halálra hazaárulás cí-
mén. Saját védelme során a király kifejtette, hogy a parlamentnek nincs tör-
vényes felhatalmazása perbe fogni õt, s az eljárás szemben áll és megsérti
az ország alapvetõ törvényeit. Vádlón említette, hogy a puritánok országlá-
sa nem más, mint az erõszak uralma, amely nélkülöz minden alkotmányos-
ságot, s teljes felforgatása annak a kormányzati rendnek, amelynek köszön-
hetõen a királyság felvirágzott”.7 I. Károly pere felveti: nincs-e különbség
hazaárulás és hazaárulás között a király uralkodása idején fennálló viszo-
nyok és a Puritán Parlament uralkodása idején fennálló viszonyok megvál-
tozása következtében? Hogy a király hazaáruló volt-e vagy sem, az attól
függ, hogy a forradalom elõtti vagy a forradalom alatti haza nevében ítélik-e
meg a tettét. Önmagában az a tény, hogy létezik a hazaárulás törvényi tény-
állása, nem minõsíti a tettet. A minõsítéshez pedig olyan szellemi mûvele-
teket, érvelést kell elvégezni, amely beviszi e cselekedeteket a jogi norma
érvényességének hatókörébe (szubszumálja). Ugyanazon cselekedet, ame-
lyet a király a régi jogrend felhatalmazásával a háta mögött tett, késõbb, ha-
talmi veresége után, hazaárulásnak minõsül, ha van egy megváltozott álla-
mi büntetõpolitika és egy olyan joghatósággal rendelkezõ bíróság, amely
hajlandó a hazaárulás normája alá rendelni a volt uralkodó tettét. Ha pedig
ez a jogalkalmazói mûvelet erõltetett, akkor nem is a rendes, hanem csak a
rendkívüli bíráskodásban oldhatók meg az állami büntetõhatalom érvénye-
sítésének igényei, a gyõztesek jogértelmezése a vesztesekkel és a régi jog-
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gal szemben. A jog állandó, a cselekedet ugyanaz, a minõsítés eredménye
viszont polárisan ellentétes, ha a régi feudális, abszolutista viszonyok alap-
ján ítéljük meg õket (nincs a parlamentnek joghatósága perbe fogni a ki-
rályt, s cselekedetei törvényesek), vagy ha az új parlamenti legitimitás alap-
ján (amikor hazaáruló lesz, mert a cselekedet jogra vonatkoztatása a meg-
változott, új viszonyok között történik).

A joguralom folytonosságára vonatkozó tétel a jogintézmények jelentés-
változásának figyelmen kívül hagyásával állítható elõ. Így köthetõk össze az
intézmények (jogi normák és bírósági szervezetek) formálisan meglévõ
folytonosságában különbözõ alakulatok és korszakok, különösen ott, ahol
más nemzetek útjához képest valóban megvan a tradíciók állandósága. Az
abszolutista hatalom idõszakában is volt hatalommegosztás a politikai kö-
zösség egészén (pontosabban szólva az uralkodó osztályokon) belül, azon-
ban a szuverén az uralkodó volt, nem pedig a parlament. A Magna Charta
az elõzõ helyzetben született, és annak hatalommegosztását fejezte ki és ír-
ta elõ, míg a Petition of Right a parlamenti erõk elõretörését, az 1677-es Act
a személyes szabadság védelmét, a kialakuló polgári társadalom viszonyait
vezeti be és rögzíti. Elvont alkotmányossági folytonosság tehát abban talál-
ható, hogy az összes esetben valaminõ hatalommegosztásról, döntési kom-
petenciákról és garanciákról van szó, de a fõhatalom jellegének különbségét
(azt ti., hogy más és más a szuverén, aki mögött vagy akivel szemben más
és más politikai közösség áll) ez nem takarhatja el. Miután a polgári for-
radalom a parlament vezetésével gyõzött, ezért aztán már nem volt problé-
ma a szuverenitást tõle eredeztetni és ezt összhangba hozni a Common law-
val. Az íratlan alkotmány történeti hagyományában testet öltõ vezérlõeszmék mint
az alkotmányosság elvei kellõen rugalmasak ahhoz, hogy minden kor a saját
szükségleteihez igazítsa õket. Vegyük a jogegyenlõség példáját, melynek állan-
dósága mögött tényleges terjedelme sokszor módosult. A felnõtt korosz-
tályok százalékában így alakult Angliában a választásokon részt vevõk ará-
nya: 1830 (2,7%); 1883 (4,4%); 1893 (9,9%); 1910 (17,6%); 1918
(45,6%); 1968 (68%). A politikai akaratképzés legitimitása szempontjából
aligha lehet közömbös, hogy a népesség 2,7 százaléka vagy pedig 68 száza-
léka élhet-e választójogával.8 A személyes szabadság védelméhez való jog, a
tulajdonszerzés jogszerû eljárás mellõzésével való korlátozásának tilalma,
valamint az egyesülési, gyülekezési és egyéb politikai szabadságjogok tar-
talmilag-terjedelmileg éppúgy sokszor módosultak, mint a jogegyenlõség
elve, anélkül persze, hogy az alkotmányosság szelleme és jogelvei által meg-
vont kereteket át kellett volna törniük. Annak, hogy a változásokat beleér-
telmezték a fennálló intézményes struktúrákba, megvolt az az elõnye, hogy a
tradíció legitimáló erejét ruházhatták rájuk. A konstruktív (ti. jogfejlesztõ)
interpretáció e sajátos jogi technikája a jogot az esetekbõl, azok ratio
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decidendijébõl9 értelmezõ bírói jogalkotás terméke, nem úgy, mint a jogi
normát tételezés útján keletkeztetõ kontinentális jogrendszerek esetében.
Az új tartalmak, jelentések, magatartásformák beleértelmezése a régóta
fennálló normákba – ez az egyik probléma, amit a precedensrendszer felvet,
elõnyeivel és hátrányaival. A jogrendszer esetjogi felépítésében és pro-
cesszuális jogszemléletében megtalálható jogtechnika olyan sajátosság,
amelyek következtében a bírói döntésben lévõ jogot tekintik a jognak, mely-
nek a törvény csak elõzménye. Bacon aforizmája érzékelteti az esetjogi fel-
fogás lényegét: „Az ítéletek a törvénynek s a törvények az államnak a hor-
gonyai.” E szemlélet szerint a jogtétel csak annyiban jog, amennyiben a jog-
esetekbõl vonható el, az írott jog csak indikálja, de még nem konstituálja az
élõ törvényt, amelynek csakis az eset lehet a próbaköve (Horváth, 1943, 5.).

Carl Schmitt pedig arra mutat rá, hogy a különbözõ államtípusoknak
különbözõ belsõ társadalmi állapotok és belpolitikai tendenciák felelnek
meg, s ezért lehet szembeállítani a törvényhozó állammal az igazságszolgáltató
államot. Ezt az összefüggést a Common law-ra is alkalmazhatjuk, éppen az
angol fejlõdés folytonos jellege miatt. A következetesen megvalósított, s fõ-
leg a peres döntésekben megtestesülõ igazságszolgáltató állam a társadalmi
status quo és a szerzett jogok konzerválásának a legmegfelelõbb eszköze.
Schmitt szerint az államiság e szervezõdési módjának „éthosza abban áll,
hogy a bíró közvetlenül a jog és az igazságosság nevében ítélkezik. Anélkül
tehát, hogy más – nem bírói, hanem politikai – hatalmak közvetítenék szá-
mára és kényszerítenék rá az igazság normáit. Ez egyszerû elv, és mindad-
dig meggyõzõ is, amíg jog és igazságosság tartalma közbensõ normák nél-
kül is egyértelmûen megállapítható, s nem csupán a hatalmi és tulajdoni ér-
dekek eszközéül szolgál.” (Schmitt, 1995, 56.) A precedensrendszer meg-
változott viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodóképességét, de facto új-
ra és újra lejátszódó adaptációját és a tradíciók legitimáló erejét lehet az elõ-
nyök oldalán a mérleg serpenyõjébe helyezni; míg a jog racionalizációja, a
mindenki – tehát nem csak jogászok – számára kiszámítható jogászjog ki-
alakulása szempontjából az esetjogi rendszer nagyon is problematikus. Ez
utóbbi vonatkozásban a kontinentális rendszer sokkal átláthatóbb és egzak-
tabb. A joguralom fennállása szempontjából döntõ fontosságú elõfeltétel,
hogy a jognak mindenki alá legyen vetve, tehát kormányzó és kormányzottak
egyaránt. Ennek megvalósításához a joggyakorlásba szervezeti és eljárásjo-
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9 René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. Összehasonlító jog. KJK, 1977. (Fordította: Nagy
Lajosné Dusa Margit) 308–310. „Az angol bírónak különbséget kell tennie a bírák által
döntéseik alátámasztására kifejtett reasonban egyrészt a döntés valóban szükséges meg-
alkotása, az ítélet ratio decidendije, másrészt az orbiter dictum, azaz a között, amit a bíró a
szükségesen túl kifejthet. A ratio decidendi bíró alkotta szabály, amely az angol jog szerves
részévé válik, s ezért a jövõben követni kell. Ezzel szemben az orbiter dictumnak nincs
ilyen jelentõsége. Az orbiter dictumnak csak a meggyõzõ ereje folytán van értéke, ez pedig
a bíró tekintélyétõl, elemzésének pontosságától s számos egyéb, a konkrét esettel kap-
csolatos körülménytõl függ.” (308.)
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gi biztosítékok beépülésére volt szükség. A joguralmi elmélet „...lényege
ugyan az elvont törvény uralma a hatalmi tényezõk felett (lex facit regem,
Bracton), ennek garanciáját azonban a független bírói cognitio (bírói megíté-
lés, megvizsgálás – Sz. P.) eljárásformájában, a bírói ítélet olyan uralmában
látja, amely 1. minden joghátrány kimérésének feltétele, 2. bárki, bármely,
tehát szervi aktusainak felülvizsgálatára is kiterjed, és 3. az alkotmányjog-
ok garanciája és megtestesítõje. (Dicey, Dickinson)” (Horváth, 1943, 4.)

A joguralom koncepciója tehát megfelel az angol jog- és társadalomfejlõ-
dés kompromisszumos viszonyainak. E megfelelésen azt értjük, hogy a ré-
gi és az új harcában a régi formai, intézményi kereteibe igyekeznek beleér-
telmezni, elhelyezni a tényleges innovációt, a változatlanságba a változót,
anélkül, hogy a folytonosság fenntartására irányuló eredményes törekvések,
jogtechnikák, formák eltakarhatnák a különbözõségek és változások itt is
meglévõ meghatározottságait. A modern polgári társadalom szükségletei
azonban a tipikusan bíró alkotta jog (case law) mellett, illetve vele párhuza-
mosan létrehozták a törvényi jogot (statue law) is, melynek jogforrási szerepe
a 20. századi Angliában már egyáltalán nem tekinthetõ másodrendûnek,
mint korábban. A törvényi jog megjelenésének, illetve a jog racionalizáció-
jának egyéb fejleményeivel (ezeket az állami büntetõhatalom érvényesítése
és egy polgári kártérítési ügy kapcsán érzékeltettük) az angol jog természe-
tesen még nem lesz azonos a kontinentális jogcsoportba tartozó jogrend-
szerekkel, amelyekben a törvény más jogforrástani és jogtechnikai szerepet
játszik (David, 1977, 298.).

Az íratlan alkotmány alkotmányossága a lefektetett jogelvek kötõereje
és a történeti hagyomány okán felette áll a törvényhozás aktusainak, s azok
elvitathatósági mércéjét jelenti. Ennyiben megõriz valamit természetjogi jelle-
gébõl. Ugyanakkor írott alkotmány hiányában nincs lehetõség és szükség az
alkotmánybíráskodás intézményesítésére, a jogrendszer normái belsõ el-
lentmondás-mentességének kontrolljára, hiszen az esetjogi, induktív, dis-
tinkciós technika alkalmazásával keletkezõ, az esetek ratio decidendijében
rejlõ legal rule-oknak (a deduktív-kontinentális jogfejlõdési úttal szemben)
nincs koherenciaigényük (David, 1977, 293–297.). Az íratlan alkotmány és
a Common law típussajátosságai tehát együtt jelentik a közhatalmi cselekvés
elé normatív természetû korlátot állító joguralom fennállását.

A Dicey-féle értelmezési vonulattal kapcsolatban meg kell jegyeznünk,
hogy elterjedtsége ellenére nyugaton sok kritikával illetik. Így Joseph Raz
A joguralom értéke címû tanulmányában meglehetõsen szerencsétlen elmé-
letnek nevezi, amely túl sokáig tartotta bûvkörében az angol szerzõket. Az
egész paradigma – az említett kritikai megszorításokon túlmenõen – akkor
érvényes, ha a politikai erõviszonyok lehetõvé teszik (vagy egyenesen ki-
kényszerítik) a jog elsõbbségét. Ha egy társadalomban nem léteznek olyan
politikai erõk, amelyek az alapvetõ uralmi érdekek veszélybe kerülése ese-
tén is megvédenék az államhatalmi cselekvés elé természetjogi korlátokat
állító emberi és állampolgári szabadságjogokat, akkor könnyen fellép az ön-
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kény és az erõszak a hatalom részérõl. Ilyenkor az önkényes erõszak-érvé-
nyesítés képessége öltözik a jog formaruhájába. A rendkívüli állapotok
(szükségállapot) törvényi tényállásai, melyek minden civilizált ország al-
kotmányában szerepelnek, felfüggesztik a jogelvek egy részét, és megaka-
dályozzák a hatalomgyakorlást korlátozó emberi jogok érvényesülését.
Hogy ezt indokoltan teszik-e meg, vagy pedig vélt veszélyekre hivatkoznak,
az nem jogi, hanem politikai kérdés. Ezért a jog elsõbbsége tétel nem abszolút,
hanem relatív jellegû természetjogi korlát. Becses értéke a hatalomgyakorlás ci-
vilizálódásának, de érvényesüléséhez jogon túli, társadalmi és politikai fel-
tételek szükségesek.

Mindenesetre a kérdés nemcsak az adott ország politikai viszonyaival
függ össze, hanem jogfejlõdési útjával is. Az írott alkotmány nélküli Anglia
esetjogi jogrendjében fogalmilag is kizárt az alkotmánybíráskodás, mert
nem léteznek olyan alkotmányban rögzített alapjogok, melyekre hivatkozva
az alkotmányossági konfliktusok eldönthetõk volnának. Az egységesülõ
Európa folyamataiban polgári demokratikus alapról – Charta 88 – meglehe-
tõsen kritikusan szemlélik a szabadságjogok ezen garanciális intézményé-
nek angliai fogyatékosságát (Eszmélet, 23. 72–77.).

Dicey az angol jog fejlõdését a módszertani individualizmus gondolata
jegyében egyedi és ezért másutt megismételhetetlen fejleményként fogta
fel. Ebbõl a szempontból tehát különösen érdekes, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok jogfejlõdésében milyen változat kialakulásához vezetett a
Common law írott alkotmányokkal párosuló adaptációja.

6.3.1. Az amerikai változat

Az Amerikai Egyesült Államokban eredendõen az angol mintát vették át,
jóllehet egyáltalán nem problémátlanul, mert az eltérõ társadalmi viszo-
nyok és népesség, a jogászi rend hiánya stb. következtében komoly ellenál-
lás alakult ki a Common law-val szemben. Különösen igaz ez a megállapítás
az 1776 elõtti idõszak jogfejlõdésére. Ezért aztán nem meglepõ, hogy a re-
cepció ellenére is az USA jogrendje különleges helyet foglal el az angolszász
jogcsaládon belül (David, 1977, 323.). A számottevõ feudális elõzmény nél-
küli, föderatív felépítésû országnak van írott alkotmánya, szövetségi és tag-
állami szinten egyaránt. Az esetjogi jogrendszer ellenére itt az állampolgá-
ri szabadságjogokat – szemben az angol felfogással – nemcsak eljárásjogi,
hanem egyre inkább anyagi jogi értelemben is használják és konstitucio-
nalizálják (Berman, 1991). A jog elsõdlegessége a bíró szupremáciájában
fejezõdik ki ugyan, de itt – szemben Angliával – bírói jogvita tárgya lehet az
írott alkotmánnyal ellentétes törvényhozási aktusok hatálytalaníttatása is.
A bíróságok ez irányú szélesedõ gyakorlata a törvényhozás belsõ korlátait
állította fel, amely a due process of law tétel alkotmányba történõ felvétel-
éhez, tehát a bíróságok azon alkotmányos felhatalmazásához vezetett,
melynek alapján lehetõségük és joguk van felülvizsgálni a törvényhozás
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döntéseit. Ennek következtében bármely állampolgár bármilyen ügyben és
bármilyen bíróság elõtt anyagi és alanyi jogon megteheti, hogy valamely
döntés, intézkedés alkotmányellenességére hivatkozzon, adott esetben még
a törvényekkel szemben is. Ezáltal mindenki alkotmányvédõ még akkor is,
ha az érdemi döntés a bíróság joga és kötelessége, s ha az ügy az eldönthe-
tõség állapotában (justiciable) van. Ezért nincs szükség külön alkotmánybí-
róságra, hiszen mindenfajta bírói eljárásban érvényt lehet szerezni az alkot-
mányvédelemnek úgy a törvényekkel, mint a hatósági-közigazgatási dönté-
sekkel szemben. A közönséges jogot és az írott alkotmányt integráló ame-
rikai változat sajátossága tehát abban rejlik, hogy a felek vitáiban, tényleges
és nem névleges bírósági eljárásban mindenki számára érvényesíthetõvé vá-
lik a jogrend alkotmányosságra támasztott igénye. S ez pedig azt jelenti,
hogy az alkotmányvédelem funkcióját az igazságszolgáltató államon belül-
re telepítik, s így az nem a törvényhozó állam felülvizsgálatára szolgál.
Ezért itt közvetlenül valóban nem a politikai, hanem a jogi elem áll elõtér-
ben.

A bíróságoknak „ügyeket és vitákat” (cases and controversies) kell eldönte-
niük, s ami jogilag nem bírálható el (non-justiciable), az politikai kérdésnek
minõsül, s ekként nem kell eldönteni. A Legfelsõbb Bíróság 1962-es ítélete
(Baker versus Carr, 369 U. S. 186.) mérvadónak számít a tekintetben, hogy
mi minõsül politikai kérdésnek (political question doctrine). Bár a minõsítés
kritériumait részletesen kidolgozták, a probléma ennek ellenére sem oldó-
dott meg, s a Legfelsõbb Bíróság a késõbbiekben csak nagyon lazán tudta
tartani magát a saját maga által felállított követelményekhez (Paczolay,
1995, 21–23.). Mindez tehát azt bizonyítja, hogy még egy olyan szerkezet-
ben sem választja el egymástól kínai fal a jogi és a politikai mozzanatokat,
amelyben valóban az egyedi jogvita és a bírósági eljárás eleme áll elõtérben.

6.4. A materiális és formális legalitás ingamozgása a német 
társadalomfejlõdésben

A kontinentális állam- és jogfejlõdésben vitathatatlanul példaértékû szere-
pet játszott a jogállam német koncepciója.

A jogállam koncepciója – párhuzamosan a német társadalomfejlõdésben
lejátszódó és a jogállamiság intézményesülésének irányába mutató folya-
matokkal – a természetjogi irányzat észjogi válfajaként jelent meg
Immanuel Kant és Wilhelm von Humboldt politikai filozófiájában. Monda-
nivalójukat alapjában az határozta meg, hogy a feudális abszolutizmust tör-
vényes reformok útján szerették volna átalakítani. Ez pedig a polgárosodás
olyan követelményét jelentette, amely a német elmaradottság talaján fogan-
va és a legalitás talaján állva fogalmazta meg materiális, tartalmi igényeit az
állammal szemben. Ekként az állam tartalmas céljaként fogalmazódott meg
az egyes ember és az emberi nem szabadságának biztosítása a polgári tár-
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sulás keretében, a jogállapot fenntartása és garantálása révén. A felvilágo-
sult észjogi kritika erõsen hatott a 19. század közjogi irodalmára. Ezt a ha-
tást jelzi többek között Robert von Mohl megoldása, aki „az állami tevé-
kenység joghoz kötöttségének formai elvét (formális legalitás) összekap-
csolja, s egyben alárendeli egy felsõbb eszménynek, az ember felszabadulá-
sának, egyénisége szabad kifejtésének, s a jogszerûséget e magasabb rendû
célok szolgálatába állítja (anyagi legalitás)” (Péteri, 1989, 729.).

A század végén, fõként F. J. Stahl munkássága következtében, teret hódít
a formális jogállamiság eszméje, amely szerint az állam definiálja ugyan tevé-
kenységének irányait, határait, azonban már nincs ráutalva az észjogi és li-
berális tartalmi követelmények felsõbb mércéjére. A jogállamiság a közigaz-
gatás területére korlátozódik, s azonosul a jól tagolt közigazgatási joggal (O.
Mayer). A pozitivista jogállamiság formalizáló álláspontja „...a törvény, a
közigazgatás és az egyén közötti viszony olyan rendjét jelenti, amelyben a
közigazgatás sem a törvény ellenében (contra legem), sem megfelelõ törvényes alap
nélkül (praeter vagy ultra legem) nem avatkozhat be az egyéni magánszférába” (Pé-
teri, 1989, 730.). Jog az, amit a törvényhozó jogként nyilvánít ki, s érvényes-
ségét nem vonhatják kétségbe természetjogi értékmérõre való hivatkozással.
A felülrõl megvalósított nemzeti egység következtében uralomra jutott né-
met polgárság a jogállam hívéül szegõdött. Olyannyira, hogy az elsõ világhá-
ború kitöréséig „...a jogállam Európában magától értetõdõ volt. Mint köve-
telményt ott is alig vitatták, ahol egyáltalán nem vagy nem teljesen ismerték
el, illetve valósították meg. A bolsevik forradalomig a nagy szocialista pártok
magát a marxista proletárdiktatúrát is többé vagy kevésbé demokratikus-
jogállami értelemben fogták fel. Ebben az idõben csak a francia és olasz szin-
dikalisták kicsi, befolyás nélküli csoportjait lehetett a jogállam nyílt, bár
rendkívül zavaros ellenségének tekinteni. Ez a helyzet az utóbbi tíz évben
alapvetõen megváltozott. A jogállam vagy diktatúra kérdéseit ma már komo-
lyan vitatják...” Herman Heller pontosan ragadja meg a két világháború kö-
zötti idõszakra megváltozott helyzetet, amikor a következõket írja: „A pol-
gár politikai és gazdasági biztonsága azt követelte meg, hogy a hatalommeg-
osztó jogállamon belül a törvényhozásban az õ befolyása érvényesüljön, s a
politikai szabadság és az egyenlõség eszménye az õ individuális autonó-
miaetikájának felelt meg. Azt, hogy ez a demokrácia a »mûveltségre és
tulajdonra« korlátozott maradt, egy olyan kor igazolhatta, amelyben a tulaj-
don még mûvelt, a mûveltség pedig még vagyonos volt.

Ennek a fejlett és szervezett kapitalizmus korában alapvetõen meg kel-
lett változnia. Egy állandóan növekvõ proletariátus öntudatra ébred, és a
szociális demokrácia alakjában magáévá teszi a polgári demokrácia követe-
lését. Önálló pártokba és szakszervezetekbe szervezve kikényszeríti részvé-
telét a jogállami törvényhozásban. A népképviseleti törvényhozás azonban
így olyan szellemmé válik, amelyet a polgárság hívott elõ, s amelyet – ha
nem akarja alapjaiban megtagadni és a diktatúra Belzebubjával elûzni –
nem tud újra a palackba zárni.
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A most már jogilag-politikailag egyenjogúsított proletariátus a politika
kerülõ útján gazdaságilag is veszélyessé vált a polgárságra nézve. A gazda-
ságilag gyönge törvényhozás útján megkísérli megkötni, nagyobb társadal-
mi teljesítményekre kényszeríteni, sõt akár a tulajdonból is kiszorítani a
polgárt. Így a kapitalizmus a demokratikus elvet olyan következményekhez
vezette, amelyek a létrehozónak, a polgárságnak az uralmát fenyegetik. Úgy
tûnik, kizárt az, hogy a proletariátust jogállami úton tartósan kirekesszék a
törvényhozásból. A mai fölfogástól nem lehet elvárni, hogy a demokráciát a
mûveltségre és tulajdonra korlátozza, hiszen egy olyan korban, amikor a va-
gyoni viszonyok rendkívül gyorsan átrendezõdnek, a tulajdon sem a mû-
veltség, sem a tradíció révén nem tud tekintélyt szerezni magának. A pol-
gárságnak megrendül a hite a jogállam eszméjében, és kezdi megtagadni sa-
ját szellemi világát.” (Heller, 1995, 62–65.) 

A fasizmus bukása után, az 1950–1960-as évek fellendülésekor a német
polgárság túlkerült a jogállam vagy diktatúra alternatíváján, s a szociális jog-
állammal (jóléti állammal) sikerült a diktatúra Belzebubjának kerülõútján a
szellemet visszazárni a palackba. A növekedés korszakának keynesi jóléti
államában a polgári demokratikus hatalommegosztásos modell, a versengõ
pártok rendszerére és a mindenkori ellenzéki pozíció legalizálására épülõ
politikai rendszer összefért a jogállamisággal és a kapitalista gazdasággal.10

A hetvenes évek derekától a kapitalista növekedés megtorpanása, majd re-
cessziója zéró összegû játszmává tette a társadalmi alkufolyamatokat. Ezen
az alapzaton immáron nem a liberális értelmû jogállam versus diktatúra, ha-
nem a szociális jogállam vagy ennek leépítéseként a jelzõtlen, materiális kö-
vetelményeitõl megfosztott (vagy megcsonkított) jogállamhoz való vissza-
térés alternatívája merül fel, súlyos konzekvenciák veszélyét felidézve
(Barret–Kriegel, 1986. 255–266.). A szociális jogállam gondviselõ állam-
kénti liberális kritikája, illetve a jogállam és szociális vagy jóléti állam össze-
férhetõségének vagy összeférhetetlenségének kérdése mára a társadalom-
politikai alternatívák alapkérdésévé vált az egységesülõ Európában.

6.5. A francia konstitucionalizmus és a jogállamiság nemzeti
változatainak összehasonlítása

6.5.1. A közjog kialakulása és az alkotmányos állam

A kontinentális vagy a római–germán jogcsaládba tartozó francia jogot,
szemben az angollal, középkori fejlettsége ellenére soha senki sem vádolta
még azzal, hogy már a feudális jog korszakában kidolgozta volna a jogálla-
miság kritériumrendszerét. Valóban, a francia fejlõdésben nem alakult ki a
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lex terrae, ami elvileg racionális kiindulópontja – de semmi esetre sem elég-
séges oka – lehet a modern polgári társadalomra jellemzõ jogállamiság-
szempont korai, idõ elõtti felvetésének. A középkori francia jog a helyi szo-
kások (coutume), a feudális széttagoltság és partikularizmus titkosságának
és kiszámíthatatlanságának uralma alatt állott, egészen az 1789-es forradal-
mi fordulópontig, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy az északi és a
déli területek között milyen jelentõs különbségek voltak a római jog recep-
ciójának terjedelme és a jogszolgáltatás jellege tekintetében. Délen e recep-
ció erõteljes, míg a párizsi egyetemen évszázadokig ellenálltak tanításának,
Észak-Franciaországban pedig egyértelmûen a kánonjog és a Parlament de
Paris, illetve a királyság kormányzásában részt vevõ vidéki parlamentek füg-
getlen bírósága uralta a terepet. „A szokások vagy a római jog nem kötötte
szigorúan ezeket a bíróságokat; határozataik meghozatalánál különbözõ
forrásokból meríthettek, mert szoros kapcsolatuk a királyi hatalommal le-
hetõvé tette, hogy a szigorúan értelmezett joggal szemben a méltányosság-
nak szerezzenek érvényt.” (David 1977, 55.)

A római jog tekintélye persze bizonyos területeken, fõleg a kötelmi jog-
ban csorbítatlan volt, azonban csupán raison écrite-nek, írásba foglalt éssze-
rûségnek, de nem kötelezõ erejû törvénynek tekintették. Más életviszonyok
szabályozása esetében – különösen a korai feudalizmusban – a zárt közös-
ségek szokásjoga gyakran szembekerült az individualista római jogi megol-
dásokkal (G. Hermet é. n. 47–49.). Késõbb a közönséges jogot (droit
commune) a parlamentek joggyakorlata, „precedensei” alkották, melyeket
gyûjteményekben tettek közzé. 

A jogfejlõdés legfontosabb területeit és mértékeit az igencsak alulfejlett
közjoggal szemben a magánjog jelentette ebben az országban is. Az állandó
pénzhiánnyal küzdõ középkori kincstár vagyonszerzõ, justizmord eljárásai,
az állami tisztségek, köztük a bírói hivatalok pénzért való árusítása, majd
örökletessé válása, a rendi társadalom hierarchikus, személyi függésen ala-
puló struktúrája nem segítette elõ a közjog, az állami berendezkedés és te-
vékenység jogi szabályozásának fejlõdését. Annak ellenére sem, hogy a ra-
cionális igazgatás – de nem a közigazgatási jog – ismérveivel jellemezhetõ
polgári és katonai bürokráciák a francia abszolutizmusban jelennek meg
elõször. 

A középkori és kora újkori francia állam- és jogfejlõdés tendenciáit feu-
dális rendek befolyása alatt álló bíróságok (parlamentek) és a központi ha-
talom összeütközései határozták meg. Amikor a királyok az államkincstár
hiányainak betömésére a bírói posztok után árusítani kezdték a legfõbb
számvevõszéket (Cours de Comptes) és az adóügyi fõtörvényszéket (Cours des
Aides) is, vagyis a pénzügyi igazgatás azon fontos szerveit, melyeknek elvi-
leg nem a helyi feudális erõk, hanem az állam érdekét kellett volna szolgál-
niuk, akkor gyakorlati síkon szenvedtek vereséget. Ebben a helyzetben az
ancien regime legnagyobb államszervezõje, Richelieu ismerte fel az igazság-
szolgáltatástól elválasztott közigazgatás és a közigazgatási bíráskodás létreho-
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zásának jelentõségét, a központi államhatalom pozíciójának visszaszerzése
érdekében. Laferrière nyomán Ereky István így foglalta össze reformjainak
jelentõségét: „A közigazgatásnak ezen teljes egészében való függetlenítését
s vele együtt a francia állam egységét Richelieu bíbornok teremtette meg.
Richelieu páratlan eréllyel és következetességgel érvényesítette azt az elvet,
hogy a király, mint a bírói hatalomnak egyedüli és kizárólagos birtokosa s
mint hatásköri kérdésekben legfelsõbb bíró, bármely ügyet elvonhat a ren-
des bíróságok elõl, amely ezeknek hatáskörét túlhaladja. Szerinte ilyennek
kellett tekinteni minden ügyet, amelyben nem egyszerû magánemberek
jogvitájáról, hanem az állam érdekeirõl s a királyi hatalom mikénti gyakor-
lásáról volt szó. Ezen ügyek elbírálását kiragadta az elmozdíthatatlan és
független rendes bírák kezébõl, s a közigazgatásnak legfelsõbb fokú irányí-
tásával és ellenõrzésével egyetemben az államtanácsra bízta. 

Az államtanács a királytól függõ, általa fizetett s általa bármikor elmoz-
dítható tagokból, ti. egyrészt a király politikai bizalmasaiból s másrészt
mint jogi szakértõkbõl (maître de raquetes de Hotel), a királyi palota ítélõmes-
tereibõl állott. Az államtanács e jogtudós tagjai közül egyeseket már a régi
francia uralkodók is ki-kiküldtek a tartományokba abból a célból, hogy a ki-
rály rendeleteinek és parancsainak végrehajtását ellenõrizzék. Richelieu e
szórványos kiküldetéseket rendszeresítette, s rövid ideig tartó kiküldeté-
sekbõl állandó megbízatásokká alakította át úgy, hogy a tartományokba ki-
küldeni szokott ítélõmesterek az õ keze alatt állandó közigazgatási szervek-
ké, a tartományok fõnökévé, ún. intendánsokká alakultak át. Ettõl az idõ-
tõl, vagyis 1635-tõl fogva az intendánsok mint a király bizalmi emberei s
egyúttal mint jogi szakértõk ellenõrzik az egyes tartományokban a király
rendeleteinek végrehajtását, mégpedig mind a bíróságokkal, mind a rendõr-
séggel s a pénzügyi szervekkel szemben; bíráskodhatnak mindazon igazság-
talanságok és törvénytelenségek felett, amelyeket az alattvalóknak a köz-
igazgatási tisztviselõk és a bíróságok részérõl ezeknek hanyagsága, tudat-
lansága vagy megvesztegetése miatt kellett elszenvedniük.” (Ereky, 1925,
11–12.) A feudális erõk és parlamentek ismétlõdõ támadásai – különösen a
Fronde-é – megpróbálták visszavenni a központosított közigazgatás ered-
ményeit. Ezen elõzmények figyelembevételével válik érthetõvé, hogy a for-
radalom legfontosabb eszméje, miként azt Michelet (1847) hangsúlyozza,
az egységes és oszthatatlan Köztársaság követelése lett. 

Leszögezhetõ, hogy a hosszú, differenciált, az állami életben és a közigaz-
gatás megszervezésében jelentõs teljesítményeket nyújtó francia feudaliz-
musban sem létezett feudális közjog. Nyugat-Európa leghatalmasabb abszolu-
tisztikus állama (Anderson, 1989, 108–145.) – miközben részben elõ is se-
gítette a kapitalizálódást – útját állta annak, hogy az államhatalomra vonat-
kozó szabályok önálló jogággá szervezõdhessenek. A király, a kormány és a
közigazgatás tevékenységét mindenekelõtt a kormányzás mûvészetének, politi-
kának, esetenként politikai jognak tekintik, de nem közjogi kérdésnek. A pol-
gári társadalom és a politikai állam elválási folyamatában e folyamat követ-
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kezményét és elõfeltételét, röviden jogi tükörképét, a közjog és a magánjog
elhatárolásának igényét a 17–18. századi kapitalizálódás teremti meg. 

A közjog kialakulásának folyamatában nem az ancien régime, hanem a
forradalom hozott fordulatot. „Míg a forradalmat megelõzõen elsõsorban a
vagyonbiztonság, majd a tulajdonnak az állami beavatkozástól való védelme
miatt merült fel a közjog és a magánjog által szabályozott társadalmi viszo-
nyok elhatárolásának igénye, ami indirekt módon befolyásolta a közjog el-
különítését, addig az 1789. évi rendi gyûlés, összehívásának elsõ napjaitól
kezdve, kifejezetten és közvetlen formában a közjogot célozta meg, ezen be-
lül is az államhatalom gyakorlásával összefüggõ alapvetõ viszonyok jogi
szabályozását, kodifikálását állította elõtérbe.” (Kovács, 1980, 288.) A köz-
jog intézményesült elkülönülésére a jogrendszerben csak a polgárkirályság
alatt kerül majd sor. Ugyanakkor a legfigyelemreméltóbb fejlemény az,
hogy a forradalom menetében a közjogon túlmenõen megszületett az alkot-
mányos állam, a szorosabb értelemben vett konstitucionalizmus koncepciója is,
amely kinyilvánítja és védi az állampolgárok alapvetõ szabadságjogait és
biztosítja a hatalmi ágak elválasztását. Az állampolgár mindent megtehet,
amit a törvény nem tilt meg, viszont a hatóságok csak azt tehetik és másra
nem kényszeríthetnek, mint amit a törvény elõír számukra. A liberális jog-
állam koncepció ezen alapelvét láthatjuk az 1789-es Deklaráció 4–5. §-ában.
Az alkotmányos állam ezen két legfontosabb fogalmi eleme, követelménye
újakkal egészült ki a késõbbiekben. Így Robespierre a Konvent 1793. május
10-i ülésén az alapjogokat tette az alkotmányos állam nélkülözhetetlen kel-
lékévé, a népek közös, nemzetközi, örök idõre szóló alaptörvényévé. Ter-
mészetjogi megalapozással és érveléssel nemcsak az alaptörvény, az alkot-
mány elsõdlegességére mutatott rá, hanem ennek funkcionális következ-
ményét, az alaptörvényt sértõ közönséges törvények semmisségét is ki-
mondta – kizárva ezzel a jogpozitivista érvényesség fogalmát. Az alkotmá-
nyos állam fogalma és követelményrendszere tehát Franciaországban a pol-
gári forradalom terméke volt.

A közjog önállósulásának nem kedvezett, hogy a napóleoni császárság
és a Bourbon-restauráció idején gyorsan változtak a hatalmi konstellációk;
csak az 1830. évi forradalom után, Lajos Fülöp polgárkirálysága alatt vált az
alkotmányjog a jogrendszer önálló ágává. Guizot miniszter joggal mondhat-
ta az elsõ francia alkotmányjogi tanszék megnyitásakor Párizsban, 1835-
ben, hogy a kormányzás szabályai nem egyszerûen filozófiai igazságok töb-
bé, hanem olyan egzakt szabályok, mint amilyenek a polgári jog normái
(Enciklopédia, 1980, 288.).

Arra is rá kell mutatnunk, hogy a 19. század derekán a német fejlõdés-
ben uralkodóvá vált pozitivista jogállamfelfogás már szegényesebb tartalmú
fogalom, mint a francia konstitucionalizmus (Szigeti, 1993, 7–8.). Mégpe-
dig azért, mert a „több” (ti. az olyan materiális felfogás, mint a konstitucio-
nalizmus) is tartalmazza a „kevesebbet”, a formális jogszerûségre redukált
jogállam-koncepciót, amely jóllehet nagyon lényeges elõrelépés a jogbizton-
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ság szempontjából a feudális és abszolutista önkényhez képest, azonban hi-
ányoznak belõle a formálison túl lévõ materiális követelmények (alapjogok,
hatalommegosztás).

A konstitucionalizmus a politikai szabadságjogok történetileg gyarapo-
dó katalógusa mellett eredendõen tartalmazta a hatalommegosztást és a
természetjogias érvényességfogalmat, s igen korán, már 1790-ben integrál-
ta a szociális állam követelményét. La Rochefoucauld-Liancourt ezt a köve-
telményt fogalmazta meg az Alkotmányozó Nemzetgyûlés koldulási bizott-
ságának jelentésében, és Robespierre is az 1793-as Deklarációban (I–IV. §),
amikor a tulajdont törvény megszabta szociális intézményként definiálta
(Robespierre, 1988, 337.). Ugyanilyen szerepe volt annak a jelentésnek is,
amelyet Barre küldött át a Konventnek 1794. május 11-én. Ebben kinyilvá-
nította a biztonsághoz, az öregségi és rokkantsági támogatáshoz való jogot
(Barret–Kriegel, 1986, 259.).

Az angliai gyári törvényhozás az 1860-as évek végén, vagy nem is beszél-
ve az 1942-es Beveridge-tervrõl – amely a brit társadalombiztosítási rend-
szer alapja lett –, csak jóval késõbb született. Németországban a
Wohlfartstaat kifejezést elõször a katedraszocialisták használták 1870 körül,
a sozialer Staat szerkezettel pedig az 1883–1889 közötti bismarcki reformo-
kat jelölték. Az USA-ban tulajdonképpen csak a New Deal törvényhozása je-
lentette a jóléti állam kezdetét. 

Összevetve a szociális állam történeti megjelenésének angol, német,
amerikai esetét, mindegyikben a 19. század második fele utáni törekvések-
rõl van szó. Ezzel szemben Franciaországban már a 18. század végén hatá-
rozottan megjelent a szociális állam, a szociális jogok követelése. Függetle-
nül attól, hogy az államilag szervezett jóléti ellátórendszereknek mikor, mi-
lyen feltételek között teremtõdnek meg az anyagi alapjai és intézményei –
a jóléti állam (Etat Providence) eszménye a 18. századi francia, klasszikus politikai
fejlõdésben fogalmazódott meg elõször a konstitucionalizmuson belül. Nem tette
kétségessé, hogy – szemben a feudális abszolutizmus „l’Etat c’est moi” álla-
mával – az alkotmányos államban az emberi és állampolgári jogok jelentik
a kiindulópontot, az alkotmány abszolút elemeit, de a közjó, a közbizton-
ság nevében szociális ellátási kötelezettséget kívántak telepíteni az államra
mint relatív, alárendelt elemre.

Franciaországban 1872 után fokozatosan alakul ki a közigazgatási jog
dogmatikája és jogviszonyelmélete, amelyben az adminisztráció és az ál-
lampolgár egyaránt jogalany, akiknek jogai és kötelezettségei egymást köl-
csönösen feltételezik. Ha pedig az ügyfél jogalany, akkor megteremtõdik
jogvédelmének alapja a jogviszony tartalmából következõ felelõsségek érvé-
nyesítésére (Szamel, 1980, 242–243.). Az igazgatás konstitucionalizálása
tehát megszünteti az állampolgár állammal szembeni alattvalói helyzetét.
A jogállamot az abszolút monarchia királyi önkényének ellentéteként kell
felfognunk, ahol a politikai hatalom már nem tehet meg mindent, amit
akar, nem abszolút, hanem az alkotmány és a hatalommegosztás révén kor-
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látozott. A modern Franciaországban 1789-ben a királyi abszolutizmust a
törvény (népképviseleti) abszolutizmusával helyettesítették, s az admi-
nisztrációt alávetették a legalitás követelményeinek. Nem teremtették meg
azonban annak jogi lehetõségét, hogy a végrehajtó hatalommal elégedetlen
citoyenek a független bírói hatalomhoz fordulhassanak panaszaikkal. Ez a
kontroll csak fokozatosan alakult ki, s a folyamat legdöntõbb mozzanatai
azok voltak, amikor a közigazgatási bíráskodás lerakódott a rendes bírásko-
dás mellé, majd kialakította a közigazgatási jog önálló területét. 

A közigazgatási bíráskodás csírájává az Államtanács vált. Eredendõen,
1799-es megalakításakor (VIII. évi alkotmány 52. §) a végrehajtó hatalom-
nak a közigazgatással és jogalkotással foglalkozó tanácsadó szerve volt. En-
nek elõzetes engedélye kellett ahhoz, hogy az állampolgárok a központi
közigazgatás által okozott károkért az állammal szemben felléphessenek
polgári jogi igényeikkel a rendes bíróságokon. (Helyi szinten a prefectusok
joga volt az elõzetes minõsítõ engedély megadása.) Ez az eljárás, mondani
sem kell, nem az igazgatottak érdekeit védte, s a rendszert a francia jogtör-
ténetben a la justice retenue, a mérsékelt, tartózkodó igazság korszakának te-
kintik, mert a jogviták eldöntését a közigazgatás hatáskörébe utalta. Vi-
szont 1806-ban az Államtanács belsõ szerveként alakult ki a Peres Bizott-
ság (Comission Contentieux), ami már a közigazgatási bíráskodás kialakulása
felé mutatott. Az 1872. május 24-i törvény pedig a mérsékelt igazság régi
rendszerének helyére lépõ megoldást szentesített: ettõl kezdve az Államta-
nács – bár mindvégig megõrizte konzultatív szerepét – igazi jogszolgáltató
szervvé vált amellett, hogy a közigazgatási panaszok és a peres ügyek kö-
zötti konfúzió még megmaradt. Egészen 1889. december 13-ig (az ún.
Cadot-határozatig), amikor az Államtanács a közjog bírójának minõsítette
magát (Chalvidan–Houteer, 1991, 8–11., 24.).

A közigazgatás felelõssége, a iure imperii eljáró állami szervek felelõssé-
ge és a közigazgatás által okozott károkért való polgári jogi igények (a iure
gestionis körben eljáró állam) keveredése a jogszolgáltatás dualitását s a ha-
tásköri kérdések tisztázatlanságát eredményezte. „Franciaország a jogszol-
gáltatás két rendjét, kettõsségét ismerte. Egyfelõl a bírói igazságszolgálta-
tás rendjét (a bíróságokét és a magas bíróságokét, a fellebbviteliét és a Sem-
mítõszékét), mely a magánszemélyek közötti pereket vállalta; másfelõl az
adminisztratív rendet (közigazgatási bíróságok, Államtanács), mely a köz-
igazgatás tevékenységébõl eredõ ügyeket vitte. Íme a magyarázat, hogyan és
miért jelent meg Franciaországban az igazságszolgáltatás és az adminiszt-
ratív bíráskodás dualitása: kezdetben azért, hogy kivonja a közigazgatást a
bíróságok hatáskörébõl. Amikor 1872-ben az igazságszolgáltatást az Állam-
tanácsra delegálta, az átalakulás valóban bíráskodást eredményezett. Emel-
lett létrehozták a Hatásköri Bíróságnak nevezett intézményt, amelyben a
Semmítõszék és az Államtanács tagjainak egyaránt a fele vett részt, az aláb-
bi feladatokkal: a) elvileg arra szolgált, hogy megoldja a jogszolgáltatás két
rendje közötti hatásköri összeütközéseket; b) de fõleg arra, hogy lehetõvé
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tegye a közigazgatásnak azon peres ügyek visszakövetelését, ahol ez érin-
tett volt és az ügy tévesen bírósági bíró elé került volna.” (Chalvidan–
Houteer, 1991, 12.) 

A szemléleti viták, jogalapi és hatásköri keveredések tisztázásában mér-
földkövet jelentett a Hatásköri Bíróság 1873-as Blanco-ítélete. Innentõl
kezdve világossá vált, hogy a közigazgatási bíráskodás a magánszemélyek
viszonyaira alkalmazott jogtól eltérõ, autonóm és specifikus közigazgatási
jogot hozott létre, elsõsorban a jogalkalmazók által alkotott praetori jog-
ként. 

6.5.2. A Blanco-ítélet

A tények. 1873-ban vagyunk – tehát éppen a Hatásköri Bíróság létrejötte
után –, amikor Monsieur Blanco kislányát megütötte és megsebesítette egy
állami üzemeltetésû csille, történetesen a Gironde-i Dohányfeldolgozóé.

– A kislány édesapja megtámadja a prefectust, az állam képviselõjét, a
Code civil 1382–1384. §-aira alapozva a felelõsséget, s a törvényszék, a
rendes bíróság elõtt lép fel igényével.

– A prefectus azonban úgy ítéli meg, hogy mivel a közigazgatás is érin-
tett az ügyben, a rendes bíró nem kompetens, hisz két korábbi jogsza-
bály (az 1790. augusztus 16. és 24-i törvények és a III. év fructidor 16-i
decrétum) is megtiltotta már az adminisztráció ügyeibe való illetékte-
len beavatkozását. Ezért a prefectus a rendes bírósághoz fordul azzal,
hogy az állapítsa meg hatáskörének hiányát.

– A bíró azonban ellenkezõleg ítéli meg a dolgot: megállapítja kompe-
tenciáját és megtagadja az ügy átruházását. Ekkor a prefectus olyan
határozatot hoz, hogy az ügyet az újonnan létrejött Hatásköri Bíróság
elé kell küldeni, s ezzel eldõlt, melyik a kompetens joghatóság 

A megoldás. Mit válaszol a Hatásköri Bíróság? „1. A felelõsség, mellyel az ál-
lam azon magánszemélyeknek tartozhat, akiknek az állam alkalmazottja a közszol-
gálat körében kárt okoz, nem alapulhat a Code civilben létrehozott elveken, melyek
a magánszemélyek közötti viszonyokra vonatkoznak. 2. Ez a felelõsség sem nem álta-
lános, sem nem abszolút; speciális szabályai vannak, melyek a közszolgálat szükség-
leteinek, az állam jogainak a magánjogokkal szükséges összhangba hozásának megfe-
lelõen változnak. 3. Tehát ez olyan probléma, amely a közigazgatási bíróra tar-
tozik, és megerõsíti a prefectus megoldását: igazat ad neki abban, hogy visz-
szakövetelte az ügyet a közigazgatás körébe.” (Chalvidan–Houteer, 13–14.)

Következmények. Az ügyet rendkívüli jelentõsége miatt, a közigazgatási
jog sarokkövének tekintik az alábbi megindokolással.

1. A jogállam igenlését tartalmazza, amennyiben a közigazgatásnak fe-
lelnie kell a cselekvéseivel okozott károkért. Ebben a korban ez forradalmat
jelentett, mert az állam felelõssége nem általánosságban, hanem csak jog-
szabályi szöveghez kötötten állt fenn, vagy pedig csak akkor, amikor a pol-
gár jogi jogalanyként, saját ügyletei körében lépett fel. Más esetekben fele-
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lõsségét kizárta az az elv, hogy szuverénként az állam nem tehet rosszat.
Ezen a perspektíván fordított a Blanco-eset, amennyiben az államot aláve-
tette a jognak, s ezután felelnie kell cselekedeteiért.

2. A Blanco-határozat azzal, hogy elhárította a magánjog alkalmazását,
egyszersmind a közjog alapszabályainak a létrehozatala felé mutatott.
A közjog a magánjog jogtechnikáját átvehette, de a közigazgatás követelmé-
nyei szerint kellett alkalmaznia azt. A közigazgatási bírónak, döntései fo-
lyamatában, saját joggyakorlata során az állam felelõssége, de más jogi
problémák tekintetében is a szabályok egészen eredeti együttesét kell ki-
dolgoznia, hogy egyensúlyba hozza az igazgatottak védelmének érdekeit a
közigazgatás jogaival.

3. „A harmadik lényeges hozadéka a Blanco-ügynek, amely a közigazga-
tási bíráskodás és a bírói igazságszolgáltatás között ma is a perek megosztá-
sának alapelve, a következõ: a közigazgatási bíró kompetenciája egy adott
perben normál formájában a közjog szabályainak alkalmazásából következik.
Lényegében ezt mondja ki az utolsó szakasz: mivelhogy speciális szabályok
kellenek, ezért a közigazgatási bírónak van hatásköre alkalmazásukra. Meg-
fordítva viszont: a magánjog szabályainak alkalmazása, elvileg, bírói hatás-
körbe tartozik. Azt mondhatjuk, a hatáskör követi a jogalapot. ... A közigaz-
gatásnak cselekedeteihez szüksége van egy speciális jogra, következésképp:
egy speciális bíróra tartozik. Azonban a közigazgatásban sem tilos a magán-
személyek jogának alkalmazása, ha úgy kívánja. De ettõl a pillanattól fogva
a magánszemélyek bíróságához, a bírói ítélõerõre tartozik.” (Uo., 15.)

Mindazonáltal nem könnyû a hatáskörök megosztása a jogszolgáltatás
kétféle rendje között. Ahhoz, hogy egy perben a magánjogot vagy a közjo-
got alkalmazzák-e, sohasem sikerült teljesen kielégítõ kritériumokat talál-
ni. A Blanco-határozat azonban legitimmé tette, hogy a közigazgatás funk-
cióinak gyakorlásához speciális jogra van szükség, a közigazgatási jogra,
ami közigazgatási bíróságra tartozik. Az ügyek közötti hatásköri megosz-
tást kétes esetben pedig a Hatásköri Bíróság gyakorolja.

Amikor a közigazgatási jogot jogalkalmazói jognak, praetor által alko-
tott jognak tekintik, akkor ezzel nem azt állítják, hogy az ne volna írott jog,
hanem csak azt, hogy a joggyakorlat szülte ennek lényeges elveit és mecha-
nizmusait, s a jurisprudencia elemezte, kommentálta joganyagát. Jogászjog
tehát, amely döntések egymást követõ sorából formálódott ki és döntések
szisztematikus elemzésébõl merítette koherenciáját, dogmatikáját. A jog-
technika szempontjából pedig figyelembe kell vennünk a napóleoni kodifi-
káció közvetett és utólagos hatását, amely a közjog stílusára is kihatott. De
mindaddig, amíg a közigazgatási jog az esetjogi jogfejlõdés útján nem kris-
tályosodott ki, nem lehetett a kodifikációs technikát ezen a területen alkal-
mazni. 
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6.5.3. Konstitucionalizmus – közigazgatási jog – intézményesedés: 
Államtanács és Alkotmánytanács

Mi volt a konstitucionalizmus funkciója az államfejlõdésben? Friedrich azt
a választ adja, hogy hármas funkciója volt: 18. századi születésekor és 19.
századi felvirágzásakor a konstitucionalizmus döntõ módon járult hozzá a
nemzetállam strukturálásához és legitimálásához, törvényesítéséhez. Míg a jó-
léti állam 20. századi elterjedésének elõfeltételét az a jogi, igazgatási és poli-
tikai intézményalkotó folyamat képezte, melyet a konstitucionalizmus kí-
sérletezett ki. (Friedrich, C. J. 1958, 25–33.)

A konstitucionalizmus fejlõdési termékeként és jogi foglalataként kell
felfognunk a jogrendszer tagozódásában a közjog felemelkedését. A ró-
mai–germán jogcsaládban, de világviszonylatban is egyedülálló és mintaadó
a Conseil d’État (Államtanács) intézménye, amely az Alkotmánytanács mel-
lett a jogállam francia változatának talán legsajátabb szervévé vált. Tekint-
sük át e két alapvetõ jogvédelmi intézmény helyét és szerepét az V. Francia
Köztársaságban.

6.5.3.1. Az Államtanács

Az egyik legfontosabb francia intézménynek számító Államtanácsot Napó-
leon hozta létre a régi Királyi Tanácsból (Duverger, 1988, 316.). Azóta köz-
hasznú tevékenysége és számos reform vezetett el testületi szellemének ki-
fejlõdéséhez, tekintélyének és a kormányzattal szembeni függetlenségének
kivívásához és mai kettõs (tanácsadói és közigazgatási bírói) szerepéhez. Ez
utóbbinak különös súlyt ad, hogy Franciaországban a közigazgatási bírás-
kodás a jogfejlõdés eredeti formáját produkálta, amennyiben fórumrendsze-
re, melynek csúcsán az Államtanács áll, elvált és független a rendes bírósá-
gokétól (ezek legfõbb fóruma a Semmítõszék). Továbbá alapelvévé vált a
közigazgatási bíróságnak a tényleges közigazgatástól való függetlensége.
E kettõs függetlenség nem mindig egyszerû megvalósulásának problémái
az Államtanács tevékenységében koncentrálódnak.

Az Államtanácsnak ma körülbelül 250 tagja van. Közülük a szakelõadók
végzik az elõkészítõ munkát, az elõadók instruálják az ügyeket: a kormány-
zati munkához képest alternatív nézõpontokat képviselnek és különbözõ
jogi megoldásokat vázolnak fel. Az államtanácsosok megvitatják ezeket, és
javaslatokat tesznek az ügydöntõ szerveknek. Az Államtanács élén az el-
nökhelyettes és a hat szekció elnöke áll. Az elnök címét a miniszterelnök-
nek tartják fenn, aki e jogosultságával nem él, és akit az ünnepélyes össze-
jöveteleken az igazságügy-miniszter helyettesít. Így a szervezet tényleges
vezetõje az elnökhelyettes. Az érdemi döntések szekciókban (pénzügyek,
közmunkák, szociális ügyek, belügy, valamint a jelentések és tanulmányok
szekció), egyesített szekciókban, bizottságokban vagy az általános gyûlésen
születnek. A sorrendben utolsónak említett szekciónak 1985 óta minden
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reformot szignálnia kell a közigazgatás területén, amennyiben ezt szüksé-
gesnek tartja.

Konzultatív minõségében az Államtanács a kormányzat fontos szerve, mert
a törvényhozás és a közigazgatás területén is tényleges befolyást gyakorol.
Ma a kormánynak nem kötelezõ konzultálnia az Államtanáccsal a törvényter-
vezetek elõkészítésénél, de megteheti, és gyakran meg is teszi ezt – az emi-
nensen parlamenti törvényjavaslatok kivételével. A közigazgatás területén
vannak olyan esetek, amikor kötelezõ az Államtanáccsal konzultálni. Ilyen
eset a közigazgatásra vonatkozó jogi szabályozás és néhány meghatározott
individuális közigazgatási döntés (közmunkák elrendelése, kisajátítás,
egyesületek közhasznúságának elismerése stb.). A kötelezõ konzultáció el-
mulasztása szigorú konzekvenciával, az aktus megsemmisítésével jár, amit
a bíró hivatalból bejelenthet.

Más esetekben a kormánynak fakultatív joga a konzultáció, amivel nem
kell kötelezõen élnie. Kérhet szakvéleményt (ún. jogtanácsot) az Államta-
nácstól jogi kérdésekben is. Végül 1945 óta az Államtanácsnak, saját kezde-
ményezéseként, jogában áll felhívnia a közhatalom figyelmét a közérdeket
érintõ törvényhozási, szabályozási vagy pedig közigazgatási problémákra.

Hatáskörei a közigazgatás peres ügyeiben a kompetenciáját újraszabályo-
zó 1953-as reform óta három csoportra oszthatók:

a) A legfontosabb, törvény által taxált ügyekben elsõ és végsõ fokú bíró-
ságként funkcionál:

– a hatalommal való visszaélés címén benyújtott panaszok esetén, me-
lyeket a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök dekrétumai ellen
nyújtottak be (legyenek egyedi vagy normatív természetûek);

– a köztársasági elnök döntésével kinevezett funkcionáriusok egyéni
helyzetére vonatkozó összes per;

– a hatalommal való visszaélés elleni panaszok esetén, melyet a minisz-
terek normatív aktusaival szemben nyújtottak be;

– minden olyan adminisztratív eljárással szemben benyújtott panasz
esetén, melynek alkalmazási területe túlterjed egyetlen közigazgatási
bíróság illetékességén;

– az összes külföldön keletkezett közigazgatási perben.
b) Közigazgatási ügyekben a legfelsõbb jogszolgáltató fórumaként, a közjog bí-

rájaként a Közigazgatási Bíróságok döntéseivel szemben beadott fellebbezé-
seket bírálja el. Legfelsõbb jogszolgáltató fórumként a közigazgatási bírás-
kodás tekintetében egy olyan szabályozó szerepe is kialakult, mely a köz-
igazgatás mûködésének igazságosságát hivatott biztosítani.

c) Ezen túlmenõen jogkérdések tekintetében Semmítõszékként mûködik
azon közigazgatási bíróságok felett, melyek a fellebbviteli út szempontjából
nem alárendeltjei (Duverger, 1988, 316–321., Chalvidan–Houteer, 1991,
24–28.).
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6.5.3.2. Az Alkotmánytanács

A alkotmányosság megõrzésében a törvényhozás tevékenysége felett elõze-
tes normakontrollt gyakorló Alkotmánytanács (Alkotmány 56–63. §) Franciaor-
szág politikai rendszerének és alkotmányos berendezkedésének egyik leg-
eredetibb és legfontosabb intézménye. Néhány feladattól eltekintve – az ál-
lami szervek közötti hatásköri összeütközés, választási bíráskodás, a nem-
zetközi jogi normáknak a belsõ jogrendbe való integrálásának ellenõrzése –
a rendszer mûködése preventív: azt biztosítja, hogy a meghozott és kihirde-
tett törvények ne szenvedhessenek alkotmányossági fogyatékosságban, az-
az érvényesek legyenek. „Alkotmányellenes rendelkezést sem kihirdetni,
sem alkalmazni nem lehet. Az alkotmánytanács döntései ellen fellebbezés-
nek helye nincs. Kötelezik a közhatalmi szerveket, valamennyi közigazgatá-
si és bírói hatóságot.” Tehát az alkotmányerejû és rendes törvények kihir-
detés elõtti ellenõrzésére szolgál, s kasszatórius jogköre következtében –
megvédve a törvényhozás tekintélyét az utólagos normakontroll másutt be-
következõ fiaskóitól – ezt eredményesen teszi. Különösen mióta nemcsak a
miniszterelnök (alkotmányerejû törvények esetében ez egyenesen köteles-
sége is), hanem a köztársasági elnök, a nemzetgyûlés és a szenátus elnöke
mellett az 1974. évi reform óta a parlamenti kisebbségnek is indítványtéte-
li joga van [Alkotmány 61. § (2) bek.]. Ez pedig egy olyan eszköz, amellyel a
mindenkori ellenzék meg tudja akadályozni, hogy a parlamenti többség túltehesse
magát az alkotmány szabályain. Bizonyíték, hogy míg 1959 és 1974 között,
amikor kizárólag a felsorolt közjogi személyeknek volt indítványtételi joga,
mindössze 9 ilyen tárgyú határozat született, addig 1974-tõl 1992-ig, jó-
részt a parlamenti ellenzék indítványtételi joga következtében, a határoza-
tok száma már 179. A megoldás hiányosságának tekinthetõ viszont, hogy
csak absztrakt (széles körben elõzetes és csak sovány kivételként utólagos)
normakontroll létezik a törvényi és a rendeleti jogalkotó hatáskör megfele-
lõ gyakorlásának összehangolására, s így a rendszer kevésbé tudja hatéko-
nyan ellenõrizni, hogy a konkrét ügyekben hozott ítéletek vajon nem vet-
nek-e fel alkotmányossági kifogást. Másként fogalmazva: az ügyekhez, ese-
tekhez kapcsolódó konkrét normakontroll hiányában az alapjogi bírásko-
dás, az alkotmányossági-jogelvi szintû jogréteg jogalkalmazói alkalmazásának
külön ellenõrzése hiányzik (Favoreu, 1995, 102–109.).

6.5.4. Értékelés

A közjog és az alkotmányvédelem fejlettsége ellenére ezt az adminisztráci-
ót is sok kritika érte és éri, hiszen egyaránt kritikák fogalmazhatók meg a
„piacosító” jobb- és az „önigazgató” baloldal pozícióiból. Karl Marx híres
munkájában, a Luis Bonaparte brumaire tizennyolcadikájában nem kevesebbet
állít, mint azt, hogy az államhatalomnak a társadalommal való ellentéte
tisztán domborodott ki a 19. század derekán, miután a császárság paródiá-
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jának segítségével a francia nemzet sikeresen megszabadult a hagyomány
terhétõl. Bonaparte napóleoni eszméi nem a régi idejétmúlt, hanem a fejlet-
len, fiatalosan üde, feltörekvõ parcellás parasztság eszményei voltak. Ezek-
re az igazoló eszményekre támaszkodott az államhatalom, mely „roppant
bürokratikus és katonai szervezetével, szerteágazó és mesterséges államgé-
pezetével, félmilliós hivatalnoksereggel másik félmilliós hadsereg mellett,
ez a rettenetes élõsdi test, mely hálóként fonja be a francia társadalom tes-
tét és minden pórusát eltömi” (Marx, 1962, 185.). Marx érvei a burzsoá ál-
lam meghaladásának és a szocialista félállam elhalásának perspektívájában
íródtak. 

A 20. század szervezeti és jogi, vertikális és horizontális kapcsolatait fi-
gyelembe véve írta le és minõsítette G. Timsité a francia adminisztrációt,
amelyet a relatíve korlátozott integrációjú közigazgatás modelljének tekin-
tett (Grawitz–Leca, 1985, 479–480.). Szemben Michel Crozier-val, aki vi-
szont société bloquée-nak, adminisztráció által blokkolt, modernizációjában
fékezett társadalomnak fogta fel (Crozier, 1970, 93–179.). Végeredmény-
ben az állami adminisztrációt illetõen hasonlóan bírál, mint egykor Marx,
csak éppen nem az önigazgatás, hanem a piaci kapcsolatok alapjáról. Azt
azonban – az állam társadalmi tartalmát illetõ viták ellenére – kevesen von-
ják kétségbe, hogy a racionálisan szervezett közigazgatás egyik modellérté-
kû történelmi képzõdményérõl van szó, amely talán a legfejlettebb közjogot
produkálta. 

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a polgári társadalom talaján a
hatalommegosztó pluralista demokrácia keretfeltételeit intézményesítõ
francia jogfejlõdés racionalizációs teljesítményei sajátos szervezeti megoldása-
ikkal együtt (Államtanács és Alkotmánytanács) olyan specifikumoknak te-
kinthetõk, melyek a franciát elhatárolják az angolszász világ joguralmi típu-
sú hagyományától, felépítésétõl és jogtechnikájától, és persze a német jog-
állam különféle változataitól. A joguralom és a jogállam koncepcióit és in-
tézményesült struktúráit azért lehet összehasonlítani a francia konstitu-
cionalizmussal, mert közös minimális tartalomként adódik egyfelõl a for-
mális legalitás, a közhatalom joghoz kötöttsége, másfelõl az alkotmányos
kormányzásra szorítás kritériuma. Ez a két kritérium már a francia konsti-
tucionalizmus keletkezésekor intézményesül, és természetjogias tartalma-
kat vesz fel a szabadságjogok, a hatalommegosztás, a népképviselet, a bírói
függetlenség és a szociális követelmények tekintetében. Zavaró körülmény-
nek tekinthetõ viszont, hogy a franciák sokáig, talán egészen a második vi-
lágháború utáni idõkig nem használják a jogállam (Etat de droit) terminoló-
giát. Mindez azonban nem lehet akadálya annak, hogy az állam e különös
jogi minõségének fõ vonásait a nemzeti történelembe ágyazottan és össze-
hasonlító perspektívában elemezzük.
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6.6. Legalitás és jogállamiság a magyarországi békés átmenetben

A politikai változás típusának nem forradalmi, békés jellege lehet a kiindu-
lópont a címben jelzett összefüggés feltárásához. Ez a békés, nem forradal-
mi jelleg elsõsorban abban nyilvánult meg, hogy az új politikai rezsim –
akarva, nem akarva, de mégis – kénytelen volt a hatalom birtokában a jog-
rendszer kontinuitásának alapjára helyezkedni a diszkontinuitásban. Csak politi-
kai forradalom szülhet egy aktussal új legalitást, amennyiben forradalmi
jogtételezéssel a forradalmi jogalkotás új alapjára helyezkedve vállalja egy
ilyen helyzet minden következményét. Ennek hiányában marad a régi jog-
rend átvételének és reformokon keresztül történõ megváltoztatásának mó-
dozata. Így, az 1989. évi XXXI. törvény alkotmánymódosítása után az érvé-
nyes alkotmány már nem a régi, szocialista alkotmány, de mivel jogtechni-
kailag-jogforrástanilag folytonos, a legitimációját és ideológiáját tekintve
egyaránt új hatalom nem indulhatott egy, csak a forradalomban megte-
remthetõ teljesen új legalitás (és új alkotmány) bázisáról. S nemcsak az át-
menet békés jellege, hanem éppen a jogállamiság ideológiai legitimációja,
benne a de iure új Alkotmánybíróságnak az új hatalom elõtti megléte sem
tette lehetõvé – egyéb kemény társadalmi tények hiánya mellett –, hogy a
legalitási antinómiát elvágva, egy, a forradalom szülte jogrend legitimitásá-
val (esetleges új alkotmánnyal) induljon az új hatalom. Más tehát a hata-
lom legitimációs szerkezete, mások a motívumai, ideológiája, mint a régi
rendben, de ez önmagában, a politikai változás meghatározott típusa, a for-
radalmi ugrás nélkül nem helyezheti hatályon kívül a hatalomváltás pilla-
natában fennálló jogrendet, nem teremthet egyetlen aktussal új legalitást:
kénytelen (ha egyeseknek ez kelletlen is) a fennálló, készen kapott jogrend
alapjára, illetve a megreformálás álláspontjára helyezkedni.

Ez alól egyetlen kivétel lehetne: a forradalmi jogtételezés természetjogi
álláspontja. Ez kétségtelenül radikálisan új alapot teremt, új legalitást, de
akkor nem lehetett volna a piacgazdaság és a jogállamiság ígéretével harc-
ba hívni és motiválni a társadalom ehhez affinitást mutató erõit, mert bár a
jogállamban is változik és változtatható a jog, de nem egyszerre és nem az egész egy-
szerre, hanem csak azon a módon, ahogy a létezõ jogrend elõírja a jog létrehozásá-
nak módozatait. A legalitásantinómia éppen azt jelenti, hogy amíg valaki a
régi jogrend legalitásának alapján áll, addig nem újíthat forradalmi módon.
Az érvényben lévõ törvények és döntések joghatásait, a fennálló jogviszo-
nyokat nem vonhatja kétségbe, azokat el kell ismernie. Amikor viszont for-
radalmi innováció esetérõl van szó, akkor szükségképpen megszûnik a ko-
rábbi legalitás. A procedurális és formális jogszerûség legalitás érvényének
felfüggesztése csak a forradalom aktusában tételezhetõ, de ilyen erejû poli-
tikai többség a magyarországi átmenetben soha egyetlen pillanatra sem
volt, mint ahogy az új alkotmányozáshoz (ami kisebb feladat, mint az egész
jogrend lecserélése) is valószínûleg nem a tettvágy, hanem a szükséges par-
lamenti politikai egyetértés hiányzik a protagonistákból.
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A magyarországi átmenetre alkalmazott összefüggést a társadalomtudo-
mányi paradigmák közül nemcsak a kritikai elmélet mûvelõi, hanem Max
Webertõl Moór Gyuláig sokan mások is fel- és elismerték. Utóbbi ekként
fogalmazza a legitim és illegitim jogkeletkezés eltérõ, kétféle útját: „Ahol a
tételes jog tartalmában a jog megváltoztatásának módjára vonatkozó elõírá-
sok találhatóak, ott az új írott jog keletkezése kétféleképpen mehet végbe:
vagy a jog által elõírt módon, vagy az új jog keletkezésére vonatkozó téte-
les jogi elõírások ellenére. Az elõbbi esetben legitim, az utóbbi esetben ille-
gitim, forradalmi jogkeletkezésrõl beszélünk.” (Moór, 1923, 229.)

Véleményünk szerint11 a magyarországi átmenetben nem kerülhetett
sor az illegitim, forradalmi jogkeletkezés álláspontjának elfogadására, mert
egyfelõl ennek nem voltak adottak a politikai feltételei, másfelõl ezt nem
tették lehetõvé a jogállamiság legitimációjának alapjára helyezkedõ állás-
pontok sem. Aki á-t mond, annak b-t is kell mondania. Aki jogállamot
mond, az kénytelen a jogfolytonosság alapjára helyezkedve jogi reformot
csinálni, a jogfolytonosságban megteremteni a diszkontinuitást, a jogtípus
megváltoztatását, mert miként ezt Weber legális uralomkoncepciójával
vagy J. Raz felfogásával összhangban F. A. Hayek megfogalmazta, a jogállam-
nak éppen a hatalom által elõzetesen rögzített és nyilvánossá tett szabályokon kell
alapulnia, amelyek lehetõvé teszik az államot alkotó polgároknak, hogy kiszámíthas-
sák cselekedeteik jogi következményeit, s a jogrenddel kalkulálva tervezhessék életvi-
telüket, cselekedeteiket. (Hayek, 1991, 107.)12 A forradalmi jogkeletkezés pe-
dig ezt az állapotot szükségszerûen felfüggeszti. Aki tehát a forradalmi ter-
mészetjog nevében lép fel, az szembekerül saját jogállami legitimációs bá-
zisával. Nem véletlen tehát, hogy a történelemben egyetlen politikai forra-
dalomban sem tételezõdött jogállamiságra, joguralomra hivatkozó legitimá-
ció, ahol pedig ez legitimációs elv, ott nem lehet szó forradalomról, hanem
csupán a politikai változás valamilyen más típusáról, amit nálunk például
„békés átmenet”-nek neveznek. A „békés” jelzõ ebben az összetételben
persze nem pontos, mert forradalmi minõségû változás is lehet békés,
amennyiben nem szükségképpen tapad hozzá vér, fizikai erõszak. Ez eset-
ben a mennyiségi elemek fokozatos felhalmozódása vált át egy ponton mi-
nõségileg új jogtípusba. Az átmenet konkrét tartalma politológiailag éppen
kontinuus és kompromisszumos jellegében kereshetõ, amit a kerekasztal-
tárgyalásokon kívül a fokozatos alkotmánymódosítások és az alkotmánybí-
ráskodás konszenzusos minimumkénti bevezetése is bizonyít. Ennek inver-
ze az ugrás és az ellentétek élezõdõ harca lenne, amire azért nem került sor, mert
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11 Ezt az interpretációt nem mindenki osztja a magyar jogi irodalomban. Eltérô álláspontra
helyezkedik Halmai Gábor (A véleményszabadság határai. 1994, 291.), amikor az 1989-es
kerekasztal-tárgyalások eredményeit – alkotmánymódosítás, sarkalatos törvények – olyan
forradalmi változásnak tekinti, amely kombinálódott a jogi kontinuitás fenntartásával.

12 A joguralom/jogállamiság minimális tartalmát definiáló hayeki passzust azért
parafrazáljuk, mert véleményünk szerint nem szerencsés megoldás a fordító részérõl a
„rule of law” kifejezést a „törvények uralmaként” fordítani az ebben az összefüggésben
általánosabb s így adekvátabb „joguralom” helyett.
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nem volt lehetõség és szükség rá. A folyamat ezen politikai karak-
terisztikuma vetette fel a jogállamiságot és benne az átmenet kormányának
jogalkotását az alkotmánybíráskodással.13 Mindez pedig kizárta az illegitim
(forradalmi) jogkeletkezés útját, amely a legalitást új alapra helyezhette
volna. Éppen ezért a gyõztesek új keletû természetjogias igazságtétel-igé-
nye nem összeegyeztethetõ a legális uralommal. Lehetett legitim igénynek
tekinteni a történelemlátás egy bizonyos – Magyarországon még csak nem
is többségi – álláspontját, s tradíciókra hivatkozni ugyanezen alapról, csak
éppen jogállamról nem lehet szó ott, ahol természetjogi érveléssel felöblö-
sítik, hogy aztán áttörhessék a pozitív jogrendet.

Ezt a tévutat, a nem jogállami minõségû jogon keresztüli igazságtételi
törekvéseket, a legalitás álláspontjától való eltérést fõ vonalában sikerült el-
kerülni a magyar jogrendszer átépítése során. A magyar jogi átmenet az il-
legitim, forradalmi jogképzõdés és a konzervatív jogállamiság-felfogások
közötti mozgást írt le. Kizárta a forradalmi jogkeletkezés álláspontját, refor-
mokon keresztül változtatta meg a korábbi szocialista jogtípust, de a legali-
tás talajához ragaszkodás nem jelentette, hogy a jogállam konstrukciója
okán a jog a változatlanság, a status quo õre maradt volna. Ehhez a múlt-
nak kellett volna uralkodnia a jelenen és a jövõn, ami nem következett be.
Akkor sem, ha a jog legmélyebb rétegéhez, a régi jogviszonyok érvényessé-
gének elismeréséhez, a múlt joghatásainak átvételéhez fõ szabályként nem,
tehát csak kivételként nyúlt az új hatalom. A formális és a procedurális le-
galitás keretei fennmaradtak, de a materiális tartalmak változásai következ-
tében a régi fokozatosan átalakult.

A legtöbb problémát a tulajdonformák áthelyezésének alkotmányos és
tételes jogi szabályainak ellentmondásai, a privatizáció, a kárpótlási folya-
mat és az önkormányzati tulajdon mértékeinek a meghatározása okozta. Itt
valóban bõven akad legalitási deficit. Ahogyan egykor az államosítási kisa-
játítások, azonképpen a privatizációs folyamat sem volt mentes a jogállami
minõségû jog megsértésétõl. 

Az mindenesetre megállapítható, hogy a polgári társadalom talaján sor
került a jogvédelmi rendszer új intézményeinek kiépítésére. Ennek jelentõségét
mutatja, hogy bizonyos értelemben a jogállam jellemezhetõ a jogvédelmi
intézményrendszer fejlettségével, differenciáltságával, anélkül persze, hogy
azt mondhatnánk: x számú intézmény megléte azonos a jogállammal, míg
ennél kevesebb annak hiányával. 

Az igazságszolgáltatás egyedi jogvédelmet megvalósító rendes és rend-
kívüli (perújítás, felülvizsgálati kérelem) jogorvoslati fórumain kívül három
új intézmény jött létre hazánkban. 
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13 A szakirodalomban többek közt Holló András írja: Jogállam – jogvédelem címû tanulmányá-
ban: „A jogállam volt a közös nevezõje s egyben filozófiai »alaphangja« is a nemzeti
kerekasztal-tárgyalásoknak; eredménye jogintézményekben testesült meg az 1989-es
»sarkalatos« törvényekben.” (Társadalmi Szemle, 1991/4. 61.)
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Döntõ jelentõségû volt az Alkotmánybíróság létrehozása – az egyedi dön-
téstõl, határozattól független absztrakt és az ahhoz kapcsolódó konkrét
normakontroll végzésének hatásköreivel és kasszációs jogkörrel. Megvan a
megfelelõ, esetenként módosítandó, reformálható eszközrendszere, hogy
megvalósíthassa a jogrend alkotmányossági kontrollját (Szigeti, 1995).
Szervezetileg önálló közigazgatási bíráskodás nem jött létre, de a rendes bíró-
ságok rendszerében kiépült a közigazgatási határozatok általános, hatás-
körében nem korlátozott bírói felülvizsgálata, amelyre 1989 elõtt csak szûk
körû, nevesített esetekben kerülhetett sor. 

Továbbá létrejöttek az állampolgári jogok országgyûlési biztosainak (om-
budsman) a törvényes intézményei. Az ombudsmanok – az állampolgári jo-
gok védelmének, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelmének, az
adatvédelemnek a biztosai – kivizsgálják a tudomásukra jutott jogsértése-
ket. Tényfeltáró tevékenységükhöz, jelentések bekéréséhez olyan hatósági
eszközökkel rendelkeznek, amelyek alkalmasak a jogsértések (vagy hiá-
nyuk) megállapítására, s ezzel összefüggésben általános vagy egyedi intéz-
kedések kezdeményezésére. Döntési és szankcionálási hatáskörök nélkül is
jelentõsen elõsegíthetik a jogrendnek megfelelõ állapotok helyreállítását, a
jogsértések megszüntettetését. 

Aligha tekinthetõ tömeges, tipikus jogvédelmi eszköznek, de ebben az
összefüggésben megemlítendõ, hogy a Magyarország által 1989-ben elis-
mert Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950) alapján a hazai fórumrendszer
lehetõségeinek kimerítése után a magyar állampolgárok a strasbourg-i Em-
beri Jogok Európai Bíróságához is fordulhatnak individuális jogvédelemért, ha
alapvetõ emberi jogaikat érte sérelem.

6.7. A jogállamiság jogelméleti követelményeinek rendszerezõ 
összefoglalása 

Immáron a megtett úttal gazdagodva összefoglalhatjuk a jogállamiság for-
mális és materiális követelményeit. Ennek utólagos, áttekintõ értéke lehet
csupán, s nem helyettesítheti a tárgyi és történeti kifejtés menetét, vagyis
egész munkánkat. A társadalomelméleti kiindulópontokat, a jogi objektivá-
ció természetét és értékproblémáit nem lehet úgy összefoglalni, mint a szû-
kebb jogelméleti kritériumokat.

A jogállamiság jogelméleti követelményei, melyek fennállása esetén egy
adott jogrendszer napjainkban eleget tesz a jog ezen sajátos minõségének,
két csoportra oszthatóak. E követelmények lehetnek formálisak abban az ér-
telemben, hogy a kritérium léte önmagában, további tartalmától függetle-
nül már elégséges ok a követelmény teljesítéséhez. S lehetnek materiálisak
abban az értelemben, hogy eszmei minõségük tartalma szerint kell hogy ér-
vényesüljenek, mert külsõdleges, nem alkalmazott, nem megvalósuló álla-
potaikban nem tehetnek eleget a jog jogállami minõségének. A formális kri-
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tériumok közé az állami cselekvések joghoz kötöttségének követelményét
és a jogbiztonság elvét soroljuk, míg a materiális kritériumok a jogalkotás-
ra és a jogalkalmazásra vonatkozó elveket, minimális tartalmi követelmé-
nyeket, az alapjogok katalógusát és a jogrend alapjogi, alkotmányossági
kontrolljának szabályait tartalmazzák.

A kifejtés menetét ebben az osztályozási keretben helyezhetjük el azzal
a módszertani megszorítással, hogy a materiális és formális szembeállításá-
ban a két vonatkozás egymást feltételezi, és bizonyos mozzanataikban nem
is válnak el élesen egymástól. Ezen túlmenõen persze az eljárási,
procedurális ismérv is bevezethetõ lenne a materiális kritériumok csoport-
jába, amennyiben az alkotmányossági kontroll (alkotmánybírósági) eljárás-
ban realizálódik. (Tehát a felosztás általunk választott módja, mint minden
ilyen kísérlet, csak leegyszerûsítve, viszonylagosan fogja át a sokszorosan
tagolt jogi jelenségeket.)

A formális jogállamiság eszméjénél az állam definiálja ugyan tevékenysé-
gének irányait, határait, de már az észjogi, liberális, szociális tartalmi köve-
telmények felsõbb mércéi és tartalmi céljai nélkül. Ismételjük: a formális,
pozitivista jogállamiság álláspontja a törvény, a közigazgatás és az egyén
közötti viszony olyan rendjét jelenti, amelyben a közigazgatás sem a tör-
vény ellenében (contra legem), sem megfelelõ törvényes alap nélkül (praeter
vagy ultra legem) nem avatkozhat be az egyéni magánszférába. 

Látható tehát, hogy korábbi logikai osztályozásunknak megfelelõen az
állam és a jog közötti azon összefüggés területén vagyunk, ahol a kettõ szo-
rosan érintkezik (is-is), sõt egybeesik, de a jog formális uralma alatt. Nincs
szó tartalmi követelményekrõl. Jog az, amit a törvényhozó jogként nyilvá-
nít ki. Természetjogi értékmérõk ennek érvényességét nem vonhatják két-
ségbe. Csakhogy érvénytelen minden olyan állami cselekvés, eljárás, amelynek
nincs normatív alapja. Ezáltal a modern közigazgatás eljogiasodott, kialakult a köz-
jogon belül a közigazgatási jog külön jogága. A közigazgatás a jog alá vetett igaz-
gatási tevékenységgé – s ezzel jobban ellenõrizhetõvé – vált, csökkentve a hatósági
önkény lehetõségeit. Az angol, a francia és a német jogfejlõdés, ha különbözõ
utakon is, de egyazon eredményhez vezetett.

A hétköznapi értelem szubjektivizmusa az egyéni, egyedi igazságossági
igényekkel azonosítja a jogbiztonságot, s csalódása esetén ezen az alapon
veti el a jogalkalmazói teljesítményeket. Vagy éppen ellenkezõleg, a jogot
olyan elõre kiszámíthatóan mûködõ rendszernek tekinti, amely képes ma-
radéktalanul elõre látni döntéseinek minden következményét. Mintha a
jogbiztonság megvalósulásának dogmatikus bizonyossággal azt kellene je-
lentenie, hogy egy szabadságelvonó büntetõítélet hány év, hány hónap és
hány nap esetén igazságos. A jogi realizmus nevében fellépõ szabadjogi
normanihilizmus is dogmatikus, s ezért teljesíthetetlen elvárásokat támaszt.

Ezekkel a szélsõségekkel szemben a jogbiztonság objektíve is megalapozható.
A weberi, radbruchi jogi racionalizmus átfogóbb, lényegibb és teljesíthetõ
összefüggéseket tár fel a jogbiztonságot illetõen. A polgári társadalom szü-
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letése óta a jog arra szolgál, hogy garanciákat nyújtson a piaci esélyekhez
igazodó, jogi formában (szerzõdés) megjelenõ vállalkozói döntések sikeres
megvalósításához, még akkor is, ha valamelyik fél vétkessége, felróható ma-
gatartása folytán a tranzakció sikertelennek bizonyul. Ebben az esetben a
szerzõdést teljesítõ fél számíthat a szerzõdésszegõ féllel szemben a jog se-
gítségére. A gazdasági kapcsolatok láncolatának meghibásodása jogi következmé-
nyekkel jár, s ez formálisan – nem feltétlenül az eredmény szerint – elõre kalkulál-
ható. Amennyiben a piaci szereplõk nem képesek a gazdasági konfliktust a gazdaság
eszközeivel elhárítani, számíthatnak a jog konfliktuskezelõ technikáira, vagyis arra,
hogy a gazdasági rendszer racionalitásdeficitjét a jog korrigálni fogja saját, önelvû
racionalitása révén. 

A hivatali racionalitás a modern bürokratikus állam közigazgatási jogával
van kapcsolatban: a társadalmat – elvileg – racionálisan igazgató bürokráci-
ának joghoz kötötten és jogszerûen kell eljárnia. Döntéseinek ezért tárgyi
jogi alapjai vannak, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerveknek
kell dönteniük, s a hatáskörök elvonása tilos. Minden jogi döntés egy elvont
jogszabály alkalmazása egy konkrét tényállásra, melynek során azt feltéte-
lezik, hogy elvileg minden empirikus helyzetre van szabály. A közigazgatá-
si döntésekkel szemben pedig fellebbezésnek és bírói jogorvoslatnak kell
helyet biztosítani. Ezáltal beszûkül a hatósági önkény területe. (Más, de
ugyancsak jelentõs kérdés, hogy ami a jogászi és a hivatali tevékenység, a
szabályozott munkamegosztás és a döntéshozatal szempontjából racionális,
az a társadalom szempontjából igencsak irracionális lehet. A bürokrácia
diszfunkciói és a bürokratikus uralom veszélyeinek felidézése azonban itt
csak jelzés lehet a részünkrõl, mert a kérdés megválaszolhatósága érdeké-
ben a jogelméleti elemzési szintrõl vissza kellene térnünk az átfogóbb tár-
sadalomelméleti, szociológiai szintre.)

A kettõs racionalitás tehát a termelésnek és az állami tevékenységnek a
szempontjából ragadja meg az elõreláthatóságot, a formális jogbiztonságot.
Ám a jognak megvan a saját racionalitáspotenciálja is, amivel csak tovább általá-
nosítjuk az elõzõ két motívumot: a modern jogrendszerek mûködése ugyan-
is azon alapul, hogy mindenki számíthat saját és mások jogszerû (illetõleg jogsze-
rûtlen) magatartásának jogi konzekvenciáira, s ezért senki sem alapozhat elõnyöket
jogsértésre, s nem szenvedhet el hátrányokat jogszerû magatartása következtében.
A jogerõs és végrehajtható döntések joghatásainak pedig a hatóságok érvényt szerez-
nek, s ezzel stabilitást visznek a megoldatlan jogviszonyokba. 

Láttuk, hogy a jogi objektiváció mûködése közben a potenciális és a tény-
leges társadalmi konfliktusok szabályozására kerül sor, s hogy ezek elõzetes
vagy utólagos feloldása a társadalmi integráció fennmaradását szolgálja. En-
nek érdekében alakulnak ki a jogintézmények, épül ki a jogrendszer tagolt-
sága, a jogalkotás és a jogalkalmazás kategóriái, mechanizmusai. A jog szer-
kezeti elemei (normák, döntések, jogviszonyok és szervezeti, közhatalmi
kényszer) közül bizonyos értelemben a jogviszonyok a legfontosabbak. Még-
pedig azért, mert végeredményben a normák, döntések és a szervezeti kény-
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szerítõ eljárások ésszerûsége (alapja és értelme) abban rejlik, hogy jogosnak
vagy jogellenesnek minõsítenek releváns emberi magatartásokat és társadalmi viszo-
nyokat. A jog által elismert, megtûrt, létrehozott, megváltoztatott vagy taga-
dott életviszonyok a jogszerûség szûrõjén keresztül mennek át vagy akadnak
fenn. A legalitás, a jogrend érvényesnek elismert tartományában éppen a jog-
hatások ezen minõsítésével éri el célját, van önmagánál. A jogbiztonság formális
szempontja rámutat arra, hogy a jogviszonyok tekinthetõk a jog legmélyebb
rétegének. Ahol nincs forradalmi helyzet, ott épp ezért a fennálló jogviszo-
nyokat nem lehet a jogon túli eszközökkel – politikai hatalommal vagy for-
radalmi erõszakkal – tagadni, érvényteleníteni. Ahol ezt megteszik, ott jog-
bizonytalanság keletkezik, s nem lehet szó jogállamról.

Ebben a dimenzióban a jogbiztonság a jogállamiság formális kritériuma,
s az a lehetséges ellenvetés sem dönti meg, hogy például a bûnözõk sokszor
tesznek szert illegális haszonra anélkül, hogy a hatóságok felelõsségre tud-
nák vonni õket. A jogbiztonság ugyanis attól, hogy nem érvényesülhet ma-
radéktalanul (van, volt és lesz jogsértés felelõsségre vonás nélkül), mégis-
csak befolyásolja a jogot tisztelõ állampolgárok tömeges cselekvését.
A nagy többség a legalitás alapján áll és él, s számít arra, hogy a jog támo-
gatja jogszerû magatartását. Az így felfogott jogbiztonságot tehát a jog bel-
sõ, jogelméleti elemzésekkel is igazolt értékének tekinthetjük.

A joguralomnak-jogállamnak a jogelméleti érvényesség értelmében felfogott mini-
mális követelményeit, ahol a Rechtsstaat értelme az alkotmányos kormányzás,
széles körû jogelméleti kutatásokra (Raz, 1995, 119–122.) támaszkodva
John Finnis oxfordi professzor, a katolikus természetjog képviselõje 1980-
ban foglalta össze. Az elsõ hét kritérium a jogalkotás egymással összefüggõ
tartalmi követelményeit fogja át, az utolsó három a jogalkalmazás legfonto-
sabb feltételeit jelöli meg. „Egy jogrendszer abban a mértékben valósítja
meg a jog uralmát (s az alábbi felsorolás minden egyes tétele fokozati jelle-
gû), amennyiben 1. szabályai jövõbeli, nem pedig visszaható hatályúak; 2.
semmilyen más módon nem írnak elõ olyasmit, amit lehetetlen teljesíteni;
3. szabályait kihirdetik; 4. e szabályok egyértelmûek; 5. egymásnak nem
mondanak ellent; 6. kellõen állandóak ahhoz, hogy a címzettek a társada-
lomról szerzett ismeretek alapján irányíthassák magatartásukat; 7. a vi-
szonylag korlátozott esetre vonatkozó rendeletalkotás kihirdetett, egyértel-
mû, állandó és viszonylag általános szabályok szerint történik; 8. hivatalo-
san felhatalmazott személyek (8/a): a magatartásukra és eljárásukra vonat-
kozó szabályok betartásáért felelõsséggel tartoznak, illetve (8/b): a jogot va-
lóban következetesen, s annak szellemében alkalmazzák...” (Finnis, 1995,
157–163). 

A jogalkalmazói tevékenységre vonatkozó követelmények (8.) továbbér-
telmezését Weber racionális igazgatásról szóló elméletének bemutatásával
voltaképpen már megtettük.

A jogalkotás e követelményei fokozati jellegûek, s kimondják azokat az
ismérveket, melyek révén a jog nem pusztán államakarat, hanem a II. szá-
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mú jogfogalom jogelméleti dimenziójának megfelelõ norma. Az e követel-
ményeket érvényesítõ jogalkotáshoz a címzett jogalanyok (természetes sze-
mélyek, jogi személyek és az állam is) egyaránt igazodhatnak. Az állami
szervek jogállami minõségû jogalkotása pedig kizárja, hogy az egész jog-
anyagot egyszerre és egyidejûleg megváltoztathassák. Tehát kizárja a forra-
dalmi jogkeletkezést, mert a legalitás talaján áll, de nem zárja ki a jogi vál-
tozást, azt ti., hogy a joganyag változtatható, de nem egyszerre és nem egy-
idejûleg, hanem a jogalkotásra vonatkozó szabályok betartásával. A jogálla-
mi jog is változtatható, de érvényességének feltétele a Finnis definíciójában kiemelt
szabályok (1–7.) betartása, hogy ne kerülhessék ki azokat a létrejöveteli követelmé-
nyeket, melyek korlátokat állítanak az államakarat képzõdése elé. Az a jogalkotá-
si termék, ami nem tesz eleget e követelményeknek, sérült, hibás aktus,
ezért jogi jellege, érvényessége az alkotmányosság magasabb mércéjén elvi-
tathatóvá válik, ahogyan ezt már kifejtettük (5.3.). 

Mint láttuk, egy jogrendszer sohasem csak szabályokból és jogtételek-
bõl, hanem jogelvekbõl és általánosabb, morális és filozofikus elvekbõl is
áll. A jognak ezt az elvi (jogelvi) és eszmei rétegét azonban már csak azért
sem lehet parttalanul kezelni, mert a jogrendszert megalapozó alkotmány-
ban mint alapjogok manifesztálódnak. A jogrend, a legalitás szférája mögött
húzódik a rendszer egészének legitimitása, s a legitimációs értékek, eljárások és tra-
díciók az alapjogokban koncentrálódnak. A jogrendszer az alapjogokban azokat az
eszméket, elveket és jogelveket jeleníti meg, amelyeket a társadalmi rendszer termelt
ki, fogadott el. Az alapjogok katalógusa és az alkotmány tehát egyfajta fogla-
lata, kiindulópontja egy jogrendszernek. Az emberi és állampolgári szabad-
ságjogok generációi, az ezeket rögzítõ nemzetközi egyezmények pedig két-
száz éves fejlõdésük során létrehozták azokat az értékeket, amelyeken az
euroatlanti régió jogi kultúrája nyugszik (Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
1948, Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 1966, Gazdasági,
szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya 1976). Az egyedi nem-
zeti fejlõdés és a sokféle alkotmány ellenére elég nagyfokú közelítés, sõt
egybeesés jellemzi korunk jogrendszereit. Az emberi jogok fogalmát, erede-
tét, huszadik századi fejlõdését és egyetemességét a következõ fejezetben
elemezzük. Szerepüket a gazdasági és politikai integrációs törekvések csak
felerõsítik, bár a szociális jogokat, miként azt megmutattuk, igen különbö-
zõen ítélik meg napjainkban.

Egy jogrendszer alkotmányos alapjaival és az alapjogok katalógusával az
adott ország alkotmányjoga behatóan foglalkozik. Az alapjogok katalógusá-
nak konkrét elemzése ebbe a körbe tartozik. Számunkra, miután érzékeltet-
tük e jogok különbözõ generációinak karakterét, itt annak volt jelentõsége,
hogy az alapjogok jogrendszerbeli ellenõrzõ funkcióját, az alkotmányosság
kérdését megérthessük. 

Végül az alkotmányossági kontroll szerepét és jelentõségét kell még
egyszer hangsúlyoznunk: ahol ugyanis nincs intézményesítve ez a funkció,
ott a jog alacsonyabb reflexiós fokon áll, mert a normák és döntések, az
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absztrakt és a konkrét normakontroll konzisztenciát teremtõ lehetõségérõl
lemondanak. A szakadatlanul változó valóság és az alkotmányos keretek
közötti feszültség feloldását ebben az esetben az állami szervek és a mögöt-
tük álló politikai erõk közvetlenül maguk vehetik kézbe. Ekkor a törvény-
hozás és a jogszolgáltatás nincs kitéve az érvényességen túli joghelyességi
mértékek alkotmányosságot ellenõrzõ kritikájának.
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7. JOGOK – EMBERI JOGOK

7.1. A jogosultság fogalmi elemzésének alapjai 259 7.1.1. Alanyi jogok és törvé-
nyes jogok 260 7.1.1.1. Tárgyi jog és alanyi jog 260 7.1.1.2. Alanyi közjogok és ref-
lexjogok 262 7.1.1.3. Törvényes jogok 263 7.1.2. Negatív és pozitív jellegû jogok.
A szociális jogok 265 7.1.3. Egyéni és kollektív jogok 266 7.1.3.1. A kollektív jo-
gok alapja 267 7.1.3.2. Az etnikai kisebbségi jogok 268 7.1.3.3. Kisebbségi jogok
és a jogegyenlõség 270 7.1.4. A természetes és az erkölcsi jogok 271 7.1.4.1. Ter-
mészetes jogok 271 7.1.4.2. Erkölcsi jogok 273 7.2. Feltétlen és alapvetõ jogok
273 7.2.1. Jogok és kötelezettségek 274 7.2.2. Feltételes és feltétlen jogok 275
7.2.3. Jogok és következmények 277 7.2.3.1. A jogok haszonelvû felfogása 277
7.2.3.2. A jogok kantiánus felfogása 278 7.2.4. Alapvetõ jogok 280 7.3. A szerzett
jogok 281 7.4. Az emberi jogok 283 7.4.1. Az emberi jogok fogalma és jelentésé-
nek változása 283 7.4.2. Az emberi jogok általános jellege 285 7.4.3. Az emberi jo-
gok eredete 286 7.4.3.1. Eszmetörténeti elõzmények 287 7.4.3.2. Jogi elõzmények
288 7.4.3.3. A francia deklaráció 289 7.4.4. Az emberi jogok 20. századi fejlõdése
291 7.4.4.1. A szociális jogok mint emberi jogok 291 7.4.4.2. Az emberi jogok
nemzetközivé válása 293 7.4.4.3. A harmadik generációs jogok 294 7.5. Az embe-
ri jogok egyetemessége 295 7.6. Az emberi jogok jogi jellege 298

7.1. A jogosultság fogalmi elemzésének alapjai

A jogosultság sajátos igény valamire. Bizonyos dolgokra sokféle formában
tarthatunk igényt: kérhetünk vagy óhajthatunk valamit, sõt követelhetjük
és meg is parancsolhatjuk, amit helyesnek tartunk. A jogosultság ezektõl
abban különbözik, hogy igényünket egy adott közösségben elismerik, és ezt
azért teszik, mert valamilyen alapon igazoltnak tartják. Akinek tehát joga –
igazolt igénye – van valamire, annak ezt általában nem kell kérelemként vagy
parancsként megfogalmaznia. Igénye teljesítése nem függ mások jóindula-
tától, s ha eleget tesznek annak, azért nem kell hálásnak lennie (Feinberg,
1973.). Lehetõsége van ugyanis arra, hogy jogával élve, illetve azt érvénye-
sítve meghatározza, miként cselekedjenek mások a vele kapcsolatos vi-
szonylatokban. Úgy is mondhatnánk, hogy „szuverenitással” rendelkezik
saját világa felett. 

A mindennapi és a tudományos nyelvben a jog szónak számos jelentése
van. Így jognak mondjuk a jogalkotó hatalomtól eredõ szabályok rendezett
összességét (vagyis a jogrendszert), ennek egyes elemeit (a jogszabályokat), és
az e szabályok által biztosított valamely lehetõséget (a jogosultságot) is. A jo-
gosultság esetén továbbá gyakran különbséget teszünk jogi és erkölcsi jelen-
tés között, s az utóbbit nem a jogi, hanem az erkölcsi szabályok rendszeré-
hez kapcsoljuk, melyek tartalma persze részben vagy egészben helyet kap-
hat a jogrendszerben is. 

A jogok a legtöbb szabályrendszerben, s különösen a jogrendszerben kö-
telességeket feltételeznek vagy azok környezetében fogalmazódnak meg.
E két fogalom a jogrendszer középponti jelentõségû eleme: bármit is írja-
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nak elõ a jogszabályok, azt csak jogok és kötelezettségek meghatározásával
tehetik. A jogrendszer léte ugyanis azt jelenti – jegyezhetjük meg Hart nyo-
mán –, hogy az emberi magatartások jelentõs köre nem szabadon megvá-
lasztható, hanem valamilyen értelemben kötelezõ. A jogrendszer így elsõ-
sorban a kötelezettségek világa. Ezen az alapjában véve kényszerítõ rend-
szeren belül azonban a jogszabályok elismernek számos olyan igényt is,
amelyek lehetõvé teszik az egyéneknek, hogy – rendszerint mások magatar-
tásának befolyásolása révén – szabadon alakítsák saját életük rendjét. S nem
csupán elismerik ezen igényeket, de érvényesítésük érdekében biztosítják a
– kötelezettségek kapcsán kialakult – kényszerítõ gépezet felhasználását is.
Az ilyen igényeket alanyi vagy törvényes jogoknak nevezzük.

7.1.1. Alanyi jogok és törvényes jogok

A jogszabályok által megfogalmazott jogosultságok a hivatalos jogrendszer
által érvényesként elismert igényeket jelentik. Utalhatnak a jogszabályok
által biztosított képességre, a mások befolyásától való mentességre, valami-
féle hatalomra, szabadságra és így tovább. E jelentéstartalmakat az angol
analitikus és a német fogalomelemzõ jogelmélet képviselõi tárták fel.
Jeremy Bentham és John Austin a jog és a szabadság (Bentham, 1970; Aus-
tin, 1954), Bernhard Windscheid a jog és a hatalom között tett különbséget
(Windscheid, 1906), Ernst R. Bierling rendszerében pedig már mind a há-
rom fogalom szerepelt (Bierling, 1877). J. W. Salmond ezeket a kötelezett-
séggel és a felelõsséggel kapcsolta össze (Salmond, 1957). 

7.1.1.1. Tárgyi jog és alanyi jog

A német jogtudományban már a múlt században megkülönböztették a tár-
gyi és az alanyi jogot, s e különbségtétel máig szólóan meghatározta fogal-
mainkat. Objektív vagy tárgyi értelemben az érvényes és hatályos jogsza-
bályt mint normát, illetve azok összességét tekintették s tekintjük ma is
jognak, szubjektív vagy alanyi értelemben pedig azt az igényt, amit a tárgyi
jog elismer és megállapít. Mivel e különbségtétel megszületésének idején a
jogpozitivizmus uralkodott, általánosan elfogadottá vált, hogy – a termé-
szetjogi gondolkodás és a történeti jogi iskola feltételezéseivel szemben – e
két jog viszonyában mind idõben, mind tartalmilag a tárgyi jog az elsõdle-
ges. Az alanyi és tárgyi jog viszonya kapcsán az egyik legfontosabb kérdés,
hogy miért válik a tárgyi jog alanyi joggá, s mi az, amit a tárgyi jog elismeré-
se alanyi joggá tesz? E kérdés kapcsán két elméleti irányzat alakult ki: az
akarat- és az érdekelmélet.

Az alanyi jogok akaratelmélete szerint, melynek fõ képviselõje Bernhard
Windscheid volt (Windscheid, 1906), az alanyi jog az a hatalom, amit a jog-
rendszer ad az akaratnak. A tárgyi jog így parancsot bocsát a jogosított ren-
delkezésére, s ezzel lehetõvé teszi neki, hogy eldöntse, kíván-e azzal élni

260

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 260



vagy sem. Ha például valakit kihagynak a választói névjegyzékbõl, eldönt-
heti, hogy felszólal-e ez ellen, s kéri-e a jegyzékbe való felvételét. E kérdés-
ben kizárólag a jogosított elhatározása dönt, a jogosultnak tehát hatalma
van a joggal kapcsolatban álló kötelezettség felett: eldöntheti, hogy kikény-
szeríti-e vagy lemond teljesítésérõl. A jogosultság így az akarat függvénye,
aminek bölcseleti következményét késõbb úgy határozták meg, hogy a jo-
gok az egyéni önkifejezést szolgálják. E felfogás hátránya, hogy elkülöníti a
jogi igényt és annak érvényesítését, aminek következtében nehezen lehet
értelmezni azok jogait (például a gyermekekét), akik valamilyen okból nem
tudják jogaikat érvényesíteni. 

A Rudolf von Jhering által kifejtett érdekelmélet (Jhering, 1871) ezzel
szemben azt hangsúlyozta, hogy amikor a tárgyi jog elismer valamely igényt,
ezzel az egyéni akaratnál magasabb rendû tartalmi célt szolgál; például vala-
milyen szükségletet, elõnyt vagy nyereséget. A jogosultság tehát érdekeket
mozdít elõ. Ennek szellemében hangsúlyozta Jhering, hogy „alanyi jog azo-
nos a tárgyi jog által védett érdekkel”. E tan egyik lehetséges következmé-
nye az, hogy a tárgyi jognak csak akkor kell elismernie egy alanyi jogot, ami-
kor létezik valamilyen védelmezésre érdemes érdek. Ez kétségkívül támad-
hatóvá teszi ezt az elméletet, hiszen ha a jogalkotó nem tekint valamilyen ér-
deket védelmezésre érdemesnek, akkor nem fogja elismerni az ahhoz kap-
csolódó alanyi jogot sem. Sok esetben ráadásul nehéz megkülönböztetni a
közvetlen és a közvetett érdeket, ami további problémákat vethet fel. Lehet-
séges például, hogy valakinek, mondjuk egy korlátozott értelmi képességek-
kel rendelkezõ személynek, közvetlen érdeke egy adott dolog feletti rendel-
kezési jog, közvetett érdeke viszont azt kívánja, hogy ne legyen meg ez a jo-
ga, mert feltételezhetõen rosszul fogja használni azt. A két irányzat között
ún. közvetítõ elméletek is kialakultak (ilyen például Edmund Benarziké), s
többen – így Léon Duguit és Hans Kelsen (Kelsen, 1910, 618–625.) – komo-
lyan bírálták az alanyi és a tárgyi jog megkülönböztetését.

Az alanyi jogok kapcsán a másik kérdés az, hogy miként lesz a tárgyi jog
alanyi joggá. Vagyis mi a feltétele annak, hogy az általános módon fogalma-
zó, általánosan meghatározott jogalanyokra vonatkozó jogszabály az „én
jogszabályommá” legyen? Az alanyi jog megkülönböztetõ ismérvét a leg-
több szerzõ a perelhetõségben, vagyis a bírói védelem lehetõségében látta.
Ez azzal az õsi gondolattal függ össze, hogy jog csak ott van, ahol rendelke-
zésre állnak a jogvédelem eszközei: ubi jus ibi remedium (ahol a jog, ott az or-
voslat, s megfordítva: ahol az orvoslat, ott a jog). Az alanyi jog lényege esze-
rint a kikényszeríthetõség. Ha egy jogszabály elismer valamilyen alanyi jo-
got, de megsértése esetén nem fordulhatunk bírósághoz, úgy sokak szerint
az nem valódi jogszabály (lex imperfecta), az a kötelezettség pedig, amelynek
érvényesítése érdekében nem vehetõ igénybe bírói jogvédelem, nem valódi
jogi kötelezettség, hanem csak természetes kötelem (obligatio naturalis).

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a jogszabályok, különösen a közjog terü-
letén és az ún. szociális kérdésekben, alkalmasint olyan jogi igényeket is
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megfogalmaznak, amelyek bírósági úton nem érvényesíthetõk. Még ennél is
gyakoribbak azok, amelyek elismerik valakinek az igényét, de nem õt hatal-
mazzák fel annak érvényesítésére. Így az alanyi jogokkal kapcsolatos harma-
dik kérdés az, hogy a jogszabályban meghatározott igények minden egyes eset-
ben alanyi jogot jelentenek-e. Erre az alanyi közjogok elmélete válaszol.

7.1.1.2. Alanyi közjogok és reflexjogok

Ha az alanyi jog lényege a bírói úton való kikényszeríthetõség, akkor felvet-
hetõ, hogy lehetnek-e az egyénnek alanyi jogai a tárgyi jogot megállapító és
az alanyi jog érvényesítéséhez bírói segítséget nyújtó állammal szemben.
Hiszen amíg az alanyi magánjogok (vagyis a tárgyi jog által elismert magán-
jogi igények) természetes módon a magánérdeket védik vagy a magánér-
dekkel kombinált egyéni akaratnak adnak hatalmat, addig a közjog terüle-
tén a közérdeknek vagy a közakaratnak kell érvényesülnie, illetve a magán-
érdeknek és az egyéni akaratnak azzal kell kapcsolatban állnia ahhoz, hogy
érvényesülhessen. Ebbõl egyesek arra következtettek, hogy ha az állam nem
perelhetõ, akkor a közjog területén vagy nem létezhetnek alanyi jogok, vagy
a kikényszeríthetõség nem lehet azok feltétele.

A német jogtudomány más képviselõi – így többek között Georg Jellinek
(Jellinek, 1892) – ezzel szemben arra mutattak rá, hogy bizonyos feltételek
megléte esetén a tárgyi jog az állammal szemben is elismerhet egyéni igé-
nyeket. Ilyen feltétel például, hogy az államot jogi értelemben olyan sze-
mélynek tekintsük, melynek hatalma korlátozott, s mint ilyen, korlátozott
hatalomként jogok és kötelességek alanya lehet, továbbá feltétel az is, hogy
az elismert igény egyszerre szolgálja az egyéni és a közérdeket. Az e felté-
teleknek megfelelõ igényt alanyi közjognak nevezzük. Bár egyes szerzõk a pe-
relhetõség mellett az alanyi közjog kritériumaként elfogadták az igény
egyéb eszközökkel való védelmét is (kérelem, panasz, feljelentés, közigaz-
gatási eljárás kezdeményezése stb.), az alanyi közjogok védelmének döntõ
eszközét a legtöbben mégiscsak a bírói úton való érvényesíthetõségben lát-
ták. Ez hozta magával azt a gondolatot, hogy az alanyi közjog csak akkor
lesz egyenrangú az alanyi magánjoggal, ha létezik olyan független, a rendes
bírósági rendszertõl szervezetileg elkülönülõ fórum, amely pártatlanul bírál-
hatja el a szociológiai és politikai értelemben egyenlõtlen felek – ti. az ál-
lam és az egyén – jogvitáit. A jogok érvényesülésének tehát intézményi felté-
telei vannak. E gondolattal született meg a múlt század végén a közigazga-
tási bíróság1 eszméje. Az alanyi közjogok elmélete nagyban hozzájárult
azokhoz a reformtörekvésekhez, amelyek a korábbinál sokkal inkább aláve-
tették az államot a jog uralmának, s így a jogállamiság felé mutattak. 

Az alanyi közjog formális értelemben vett kritériuma tehát a legtöbb
szerzõ szerint a bírói úton való érvényesíthetõség. Hogyan értelmezhetõk

1 Érdemes megjegyezni, hogy a közigazgatási bíróság francia modellje mögött ettõl eltérõ
megfontolások állnak.
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azonban azok a jogszabályban elismert igények, amelyek valaki érdekét szol-
gálják, de amelyek érvényesítése végett õ maga nem indíthat jogi eljárást?
Így ha egy jogszabály – Jhering példájával élve – védõvámokat vezet be vala-
mely iparág területén, mely a hazai vállalkozók és munkásaik érdekét moz-
dítja elõ, de a vámhatóság nem hajtja végre azt, a hazai vállalkozók vagy
munkásaik rendszerint nem fordulhatnak bírósághoz annak érvényesítése
végett. Nincs alanyi joguk az állammal szemben, bár a jogszabály érvényesü-
léséhez érdekük fûzõdik. Ilyenkor – esetleg az õ kezdeményezésükre – az ál-
lam szervei léphetnek fel fegyelmi és egyéb eszközökkel a jogszabály érvé-
nyesítése végett. Az egyéni érdekek ebben az esetben legfeljebb látszólagos
jogokban nyernek elismerést. Ezeket a tárgyi jog által csupán mellékesen vé-
dett egyéni érdekeket Jhering a tárgyi jog reflexhatásainak (Jhering, 1871, III.
351.), Jellinek pedig reflexjogoknak (Jellinek, 1892, 100–110.) nevezte.

Ha az állami szerveknek valamely kérdésben diszkrecionális hatalma
van, akkor ott az egyéneknek rendszerint csak ilyen reflexjogai lehetnek.
Amikor például a jogszabályok nem határozzák meg konkrétan és taxatí-
van, hogy milyen esetekben jár valakinek szociális segély (amint az igen
gyakori), akkor a segélyért folyamodónak nincs arra alanyi joga. A feltéte-
lek pontos megjelölése esetén viszont még akkor is azt mondjuk, hogy a ké-
relmezõnek arra alanyi joga van, ha azt esetleg csak valamilyen hivatalos el-
járás közbejöttével érvényesítheti.2 

A reflexjogoknak különleges szerepe lehet a tárgyi jog alapelvi jellegû
rendelkezései esetén is. Lehetséges például, hogy egy jogszabály rendelke-
zése szerint a parlament bizottsági ülései a sajtó számára nyilvánosak, de
egy adott újság tudósítóját nem bocsátják be arra. Ilyenkor az adott lapnak
nincs alanyi közjoga ezen igény peres úton való érvényesítésére, bár más jo-
gi eszközökkel esetleg élhet, s ezek elbírálása során a szóban forgó reflex-
jogot figyelembe kell venni.3

7.1.1.3. Törvényes jogok

A jogosultság fogalmi jelentésének tisztázására az angol és az amerikai
szakirodalomban egészen más terminológia alakult ki. Ennek keretében a
törvényes jogok fogalmának volt döntõ szerepe. A törvényes jogok mind-
máig legbefolyásosabb elméletét az analitikus iskolához tartozó amerikai
Wesley N. Hohfeld tárta fel klasszikus tanulmányában (Hohfeld, 1964). Ha

2 Az elmúlt két évtized folyamán a hazai jogászi terminológiában az alanyi jogok fogalmát
a klasszikus felfogásnál szûkebb értelemben használják. Alanyi jognak ugyanis manapság
azokat a jogokat nevezik, amelyek esetén a hivatalos szerveknek nincs mérlegelési lehe-
tõségük a tekintetben, hogy döntésükben eleget tesznek-e az érvényesíteni kívánt igény-
nek. 

3 Felvethetõ például az is, hogy ha a szociológiai értelemben „hivatalos lapnak” tekinthetõ Bí-
rósági Határozatok kizárólagos kiadási jogát a Legfelsõbb Bíróság egy magánkiadónak enge-
di át, akkor bizonyos állami szerveknek ún. reflexjoga lesz a Legfelsõbb Bírósággal szem-
ben. Kérdéses persze, hogy egy ilyen jog jogi eszközökkel érvényesíthetõ-e egyáltalán.
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megfigyeljük a jogászok szóhasználatát, akkor azt látjuk, hogy leggyakrab-
ban a „valakinek joga van valamihez” kifejezést használják. Hohfeld számos
bírói ítélet áttanulmányozása után úgy látta, hogy az ilyen – az analitikus
jogelmélet nyelvén fogalmazva: a „P-nek joga van Z-hez” jellegû – kijelen-
téseknek a következõ tartama lehet.

Egy ilyen kijelentés a leggyakrabban arra utal, hogy Y (azaz valaki más, il-
letve mindenki más) köteles hagyni P-t Z megtételében. A hangsúly ilyenkor
nem csupán P valamely lehetõségén van, hanem Y azon kötelességén is, hogy
tegye lehetõvé Z megtételét. A jogokkal ebben az esetben kötelezettségek áll-
nak szemben. P-nek ezért igénye van Y-nal szemben Z-re vonatkozóan. Hohfeld
fogalmi rendjében az efféle jog igényjog. A római jogi megkülönböztetés alapul-
vételével mások különbséget tettek még in personam és in rem igényjogok kö-
zött is (mint amilyen például egy szerzõdésbõl születõ jog és a tulajdonjog) at-
tól függõen, hogy pontosan megjelölhetõ-e a kötelezett személye. 

A „P-nek joga van Z-hez” jelentheti azt is, hogy P szabadon megtehet va-
lamit, vagy tartózkodhat valami megtételétõl. Ezt Hohfeld privilégiumnak
nevezte, késõbb inkább szabadság kifejezéssel jelölték. E jogok egy része va-
lóban szabadságjog, de másfajta jogok is idetartoznak. Ilyen privilégium
vagy szabadság az, ha a kijárási tilalom idején a rendõr az utcán tartózkod-
hat; vagy ha a magzatelhajtás jogi tilalma esetén az anya életének megóvá-
sa végett az orvos végrehajthatja az abortuszt. Ilyen joggal rendelkezik az
angol bíró is, aki hivatalos minõségében eljárva nem követhet el becsület-
sértést, mondjon bármit is. A privilégium esetén a fõ szempont nem az,
hogy Y-nak kötelessége-e megtenni valamit vagy tartózkodni valamitõl, ha-
nem az, hogy a jog alanya sajátos helyzetben van, és ezért lehetõsége van
valami megtételére, ami mások esetében jogellenes.

A „P-nek joga van Z-hez” kijelentés jelentheti azt is, hogy P-nek hatal-
mában áll valamit megtenni, és ezzel változást idézhet elõ a jogok és a kö-
telezettségek rendszerében: a tulajdonos végrendelkezhet, a zálogbirtokos
érvényesítheti a zálogjogát, és ezzel megváltoztathatja egy dolog tulajdon-
jogi helyzetét stb. Az így felfogott jog tehát hatalom vagy képesség, s e jogok-
kal nem állnak szemben kötelezettségek. Kötelezettségek ugyanis az ilyen
jogok gyakorlása következtében születõ igényjogokhoz társulnak.

S végül, a „P-nek joga van Z-hez” jelentheti azt is, hogy senkinek sincs
hatalma P jogi viszonyainak megváltozatására. Ebben az esetben P mentessé-
get élvez, azaz senki nincs olyan helyzetben, hogy változást idézzen elõ jogi
helyzetében. Ilyen például a legtöbb szabadságjog alanyának a törvényhozó-
hoz viszonyított helyzete.

A jogosultságok hohfeldi megkülönböztetését (igény, privilégium, hata-
lom, mentesség) sokan követték és finomították. Természetesen számos bírá-
lat is érte. Felvetették, hogy megkülönböztetései magánjogi jellegûek, a
büntetõjogra azonban nem alkalmazhatóak. Mások azt kifogásolták, hogy
elemzése csak a jogosultságokra terjedt ki, és a kötelezettség fogalmát úgy
kezelte, mintha az egységes lenne. Hohfeld munkája azonban hiányossága
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ellenére is jelentõs mértékben hozzájárult a jogokkal kapcsolatos gondolko-
dás (Flathman, 1976; Wellman, 1985) fejlõdéséhez.

7.1.2. Negatív és pozitív jellegû jogok. A szociális jogok

Az egyén és az állam viszonyával kapcsolatos kérdéseket az újabb – elsõsorban
a politikai eszmék által befolyásolt – szakirodalomban már nem az alanyi köz-
jogok fogalmi körében gondolják végig, hanem pozitív és negatív jellegû jogok
között tesznek különbséget. A megkülönböztetés alapja persze ugyanaz: neve-
zetesen a jogok közhatalmi érvényesítésének módja, illetve lehetõsége.

Egy jogosultság akkor negatív jellegû, ha az államtól csak annyit kíván,
hogy védje meg vagy tartsa tiszteletben. A negatív jogok nem teszik szüksé-
gessé, hogy az állam tevõlegesen, s rendszerint anyagi erõforrások mozgósí-
tásával teremtse meg érvényesülésük gazdasági feltételeit. Ilyen például az
egyesülési jog, a levéltitokhoz való jog és gyakorlatilag a legtöbb ún. klasszi-
kus polgári szabadságjog. A pozitív jellegû jogok ezzel szemben olyan állami
cselekvést kívánnak, ami a jogok védelménél több: az állam aktív társadalmi
szerepvállalását, különbözõ intézmények fenntartását, mûködtetését és így
tovább. Mindez a társadalmilag megtermelt javak újraelosztását kívánja.
A pozitív jogok körébe elsõsorban az olyan gazdasági, társadalmi és kulturá-
lis jogok – összefoglaló elnevezéssel: szociális jogok – tartoznak, mint ami-
lyen az egészségügyi ellátáshoz, a létminimumon való megélhetéshez vagy a
munkához való jog. Lényeges különbség, hogy amíg a negatív jogosultságok-
kal szembeni kötelezettségek alanyai rendszerint magánpolgárok, addig a
pozitív jogokkal szembenieké az állam vagy annak szervei. Ezek teljesítése
végett azonban az államnak bizonyos magatartásokra kell köteleznie a ma-
gánpolgárokat vagy anyagi eszközöket kell tõlük elvonnia.

A negatív jogok hívei (Hayek, 1982; Nozick, 1974) gyakran arra mutat-
nak rá, hogy a pozitív jogok társadalmilag „költségesek”, mert nagy bürokra-
tikus szervezetek fenntartását igénylik, vagy olyan gazdaságpolitikát kíván-
nak, amely nem hatékony. A pozitív jogok képviselõi (Raphael, 1967; Peffer,
1978) ezzel szemben arra utalnak, hogy bizonyos esetekben a negatív jogok
védelme is nagy költségekkel jár, hiszen érvényesítésük érdekében az állam-
nak bûnüldözõ szerveket kell fenntartania, és pártatlan igazságszolgáltatási
intézményeket kell mûködtetnie. A szociális jogok elismerésére továbbá
azért van szükség, hangsúlyozzák, mert a negatív jogok mögötti gazdasági
rend olyan társadalmi egyenlõtlenségeket és feszültségeket hoz létre, ame-
lyek veszélybe sodorhatják a negatív jogokat is. Bizonyos esetekben ugyanis
ez utóbbiak csak az elõbbiek jelentette feltételek megléte esetén tûnnek ér-
vényesítésre méltónak, azaz értékesnek. A szólás- és sajtószabadsághoz való
jogot például rendszerint azok tekintik értékesnek, akik a legalapvetõbb
anyagi szükségletek szintjén nem szenvednek lényeges hiányokat.

A negatív és pozitív jogok kérdésében való állásfoglalás részben világné-
zeti kérdés, hisz az elõbbiek inkább a liberális világképpel, az utóbbiak a
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szociális elkötelezettséggel egyeztethetõk össze. A világnézeti szempont
azonban nem mindig és nem mindenben tekinthetõ döntõnek. Egyrészt
gyakori eset, hogy ugyanannak az igénynek negatív és pozitív vonatkozása
vagy aspektusa is van, ami például egyfelõl élethez való jogként, másfelõl
pedig egészségügyi ellátáshoz való jogként fogalmazódik meg. Másrészt vi-
lágnézeti állásfoglalástól függetlenül is kijelenthetõ, hogy a pozitív (illetõ-
leg a szociális) jogok a hagyományos jogászi gondolkodás számára több ne-
hézséget vetnek fel, mint a negatívak. 

Ilyen például az, hogy nehéz pontosan megállapítani e jogok körét. Ha a
munkanélküli-segélyhez való jog idetartozik, vajon miért ne tartozhatna e
körbe a munkához való jog is? S megfordítva: ha a munkához való jog nem
tartozik ide, miért sorolhatjuk ide a munkanélküli-segélyhez valót? Az ilyen
kérdésekben nehéz elvi következetességgel állást foglalni. Gyakori továbbá,
hogy az ilyen jogokat sokszor nem lehet a bírósági rendszeren keresztül ér-
vényesíteni, azaz e jogok nem alanyi közjogok. Ha egy alkotmány elismeri a
szociális biztonsághoz való jogot, akkor nehéz megmondani, hogy amikor
egy társadalmi csoport szociális biztonsága veszélybe kerül, vajon a kor-
mány, valamelyik minisztere vagy egy helyi önkormányzat ellen kell-e vagy
lehet pert indítani. Ráadásul a pozitív jogok egy része olyan kollektív jog,
amely egyénileg nem peresíthetõ. 

E jogok belsõ rendszere továbbá dogmatikailag kiforratlannak mondható.
Ennek egyik oka az, hogy a pozitív jogoknak egy-egy jogrendszerben elis-
mert formái a jóléti államok gazdasági lehetõségeitõl függõen gyakran vál-
toznak. Ha az állami költségvetés lehetõvé teszi, érvényesülnek, ha pedig
nem, akkor – rendszerint hallgatólagosan – megpróbálják korlátozni azokat.
A dogmatikai kidolgozatlanság másik oka, hogy e jogok – melyeket egyéb-
ként is egy hierarchikus igazgatási szervezet hivatalnokai alkalmaznak –
nem mindig teszik lehetõvé a hajlíthatatlan értelmezést. Nehéz például
meghatározni, hogy konkrétan mit jelent a „szociális biztonság”. A szociá-
lis jogok alkalmazásakor tehát nagy szerepet kaphat a diszkréció.

A negatív és pozitív jogok megkülönböztetése ugyanakkor sok esetben
csak viszonylagos értékû. Az egészséges környezettel kapcsolatos jogok például
sok szempontból negatív jellegûnek tûnnek, de a pozitív jogokhoz hasonlóan
nehéz meghatározni tartalmukat, és érvényesítésük is aktív állami beavatko-
zást kíván. Az állami életben való részvételt biztosító jogokat (például a vá-
lasztójogot) vagy egyes gazdasági szabadságjogokat viszont pozitív jellegûnek
tartjuk, de ezek kapcsán nem kell szembenézni a fenti nehézségekkel.

7.1.3. Egyéni és kollektív jogok

Egy másik megkülönböztetés szerint a jogok vagy az egyéneket, vagy az
egyének csoportjait (például a munkavállaló kollektívákat, a kisebbségeket,
sajátos elvek szerint szervezõdõ egyéb közösségeket) illetik meg. Az elõb-
biek egyéni jogok, az utóbbiak kollektív vagy csoportjogok.
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A kollektív jogok körén belül érdemes megkülönböztetni azokat, ame-
lyek csak valamely közösségi cselekvés során, kollektíve érvényesíthetõk
(ilyen például a sztrájkjog vagy az nemzeti önrendelkezési jog), és azokat,
amelyek az egyént egy sajátos csoport tagjaként illetik meg, de egyénileg
gyakorolhatók (így az anyanyelv használatának joga az állami hatóságok
elõtt). E két csoport között természetesen lehetségesek átmenetek is; pél-
dául a szabad vallásgyakorlás joga általában egyéni jog, egy nemzeti kisebb-
ség által lakott területen viszont az anyanyelven zajló istentisztelet lehetõ-
sége már kollektív jellegû igény.

A megkülönböztetés azért fontos, mert az egyénileg gyakorolható jogok
megsértésének ténye könnyebben bizonyítható, a sérelem áldozatai pedig
könnyebben azonosíthatók. A kollektíve érvényesíthetõ jogok korlátozása
esetén ezzel szemben megeshet, hogy más a sérelem tényleges és lehetsé-
ges áldozatainak köre. E jogokból ezért ritkábban lesznek alanyi közjogok,
s ha érvényesítésük érdekében bírósághoz is lehet fordulni, úgy a különbö-
zõ kollektívák képviselõinek (mint például a sztrájkjog esetén az eltérõ el-
ismertségû szakszervezeteknek) az egymással való versengése is nehezíthe-
ti azok érvényesítését. 

Másfelõl lehetséges, hogy valamely állam vagy jogi kultúra (ilyen például a
francia, a lengyel vagy dán) nem ismeri el ugyan a kollektívákat megilletõ jo-
gok eszméjét, különbözõ jogtechnikai és dogmatikai megoldásokkal azonban
– egyénileg – biztosítja polgárainak az ilyen igények egy részének érvényesíté-
sét. Az is lehetséges, hogy a csak egyéni jogokat elfogadó országok elismernek
bizonyos kulturális vagy területi, illetve közigazgatási autonómiákat.4

7.1.3.1. A kollektív jogok alapja

A kollektív jogok esetében elméleti szempontból külön figyelmet érdemel a
csoportképzõ tényezõ meghatározása. Nevezetesen az a kérdés, hogy a jogal-
kotó milyen szempontokat fogad el egy jogokkal rendelkezõ csoport elisme-
résének alapjaként. E szempontok meghatározásával ugyanis azt állítja,
hogy az ahhoz tartozóknak – az egyéneket egyenlõen megilletõ jogok mel-
lett – sajátos többletjogaik is vannak.

A sajátos többletjogoknak sok olyan formája van, amelyeknél nem be-
szélünk csoportjogokról. Nyilvánvaló például, hogy a mindenkit egyenlõen
megilletõ jogok mellett a hivatalos személyek is sajátos jogosítványokkal
rendelkeznek, mégsem tekintjük õket kollektív jogok hordozójának. Az
ilyen jogok ugyanis rendszerint valamely funkció gyakorlása vagy feladat ellá-
tása érdekében illetik meg a megfelelõ embereket. Ezzel szemben egyes tár-
sadalmi helyzetek történetileg kialakult jellemzõit sokan olyan fontos ténye-

4 A közigazgatási autonómia az államhatalom sajátos megosztása. Nevezetesen az, amikor
a központi vagy a helyi államhatalom döntéshozatali jogokat ad át valamely testület vagy
kisebbség képviselõinek olyan kérdésekben, amelyek az ott élõk, illetõleg a kisebbség ön-
azonosságának megõrzése szempontjából lényegesek.
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zõnek tekintik, amelynek alapján igazolható a mindenkit egyformán megil-
letõ jogok kiegészítése vagy akár azok módosulása is. 

E csoportképzõ tényezõk mibenléte rendszerint állandó viták tárgya.
A viták a 19. század végén, illetõleg a 20. század elsõ harmadában az egyén
szociális helyzete kapcsán vetõdtek fel, s például arra irányultak, hogy a mun-
kavállalói státus alapján megfogalmazhatók-e közös munkavállalói jogok.
Az ilyen jogokat (például a dolgozók kollektív szerzõdéshez való joga, az
üzemi tanácsok létrehozásának joga, sztrájkjog) a fejlett országok jogrend-
szerei ma már többnyire elismerik. A mai viták azon folynak, hogy a kisebb-
ségi lét – azon belül pedig különösen a társadalmilag hátrányos helyzet vagy
az etnikai csoporthoz való tartozás (például az, hogy valaki színes bõrû, nõ
vagy valamely nemzeti kisebbség tagja) – vajon megalapoz-e különleges jogo-
kat, s ha igen, milyen értelemben. Az erre adott válaszok országonként, il-
letve jogi kultúránként változnak, s rendszerint attól függnek, hogy az adott
csoportnak a kérdéses országban milyen történelmi hagyományai vannak,
része volt-e korábban negatív diszkriminációban, milyen az érdekérvénye-
sítõ képessége és így tovább. Ezen elismerésben természetesen döntõ sze-
repe van a többség erkölcsi meggyõzõdésének, valamint az arról alkotott el-
képzeléseknek, hogy a múltban esetleg felhalmozódott társadalmi, gazdasá-
gi vagy kulturális hátrányok ellensúlyozhatók-e jogokkal.

7.1.3.2. Az etnikai kisebbségi jogok

Az európai és a hazai jogi gondolkodás egyik viszonylag új fejleménye a
nemzetiségi vagy etnikai kisebbségi jogok egyre szélesebb körû, bár általá-
nosnak egyáltalán nem tekinthetõ elismerése.5 Emögött jórészt az a felis-
5 A kisebbségi jogokkal kapcsolatos hazai irodalomból lásd Baka András: Nemzetiségi vagy

kisebbségi törvény? Magyar Tudomány, 1990/4. 385–393.; Prugberger Tamás: A kisebbsé-
gi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében. Gazdaság és Társadalom,
1993/4. 77–102.; Bragyova András: Vannak-e kisebbségi jogok? Állam- és Jogtudomány,
1992/34. 153–181.; Kaltenbach Jenõ: A nemzeti kisebbségek jogai mint emberi jogok. In:
Alkotmányfejlõdés és jogállam. Budapest, 1994, 43–51.; Páricsi Viktor: Eretnek vázlat a
nemzeti kisebbségek térségünkbeli helyzetének a megoldására. Jogtudományi Közlöny,
1993/5. 187–192.; Samu Mihály: A kisebbségek kollektív jogai és államalkotó minõsé-
gük. In Samu Mihály (szerk.) A magyar kisebbségi törvény. Püski, Budapest, 1995, 37–56.;
Bíró Gáspár–Taubner Zoltán: A nemzeti kisebbségek jogainak kodifikációs munkálatai az
Európa Tanácsban (1992–1993), Társadalmi Szemle, 1993/11. 24–34. – A magyar kisebb-
ségi törvénnyel kapcsolatos közlemények körébõl lásd többek között Vánkosné Timár
Éva: Gondolatok a kisebbségi jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvény (1993. évi LXXVII. tv.) hatálybalépése kapcsán. Magyar Közigazgatás, 1994/9.
546–556. – A kérdés nemzetközi vonatkozásait tárgyalja Bruhács János–Bokorné Szegõ
Hanna: A kisebbségek védelme és a nemzetközi jog. Acta Humana, 1993/12–13., 64–81.;
Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. Magyar Tudomány,
1990/4. 376–384.; Kardos Gábor: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi kérdései és az át-
alakuló európai biztonság. In: ELTE Acta [1992] 32. 181–186.; Kovács Péter: Nemzetközi
jog és kisebbségvédelem. Osiris, Budapest, 1996; Takács Imre: Nemzetiségi jogok a nemzet-
közi jogban. Gazdaság – politika – jog, 1992/1. 79–91.; valamint Mavi Viktor: A kisebbsé-
gi csoportjogok védelme a nemzetközi jogban. Állam- és Jogtudomány, 1991/1–2. 50–63.
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merés áll, hogy a nemzetállam keretei nem feltétlenül tolerálják az embe-
rek közötti etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási különbségeket. A nemzet-
államok rendszerint a többségi nemzet államai, s a többség gyakran hajlik
arra, hogy elhanyagolja vagy egyenesen elnyomja a kisebbség érdekeit.
A demokrácia e tekintetben nem jelent gyógyírt – legalábbis amíg a „több-
ség uralmaként”, s nem a „kisebbség védelmeként” értelmezik.

A nyugati jogelméleti gondolkodás sokáig idegenkedett, s hagyományo-
san ma is idegenkedik bizonyos etnikai csoportjogok elismerésétõl. Elsõ-
sorban azokétól, amelyek a közös cselekvés lehetõségét az állam közbejöt-
tével kívánják az adott csoportnak biztosítani. Ennek az idegenkedésnek
részben történeti, részben elméleti okai vannak.

A történeti okok körében fontos szerepet játszott az, hogy az etnikai jo-
gok elismerésének követelése immár száz éve elsõsorban a válságövezetek –
egykor például Elzász-Lotaringia, manapság pedig Közép- és Kelet-Európa
– politikai életének állandó kísérõjelensége. E régióban az elnyomott nem-
zetek igen gyakran a nemzeti kisebbségi jogok nyelvén fogalmazták meg
politikai igényeiket. Ezzel azonban számos hatalmi rendszer visszaélt: a
náci Németország például a csehországi németek kollektív jogainak vé-
delmezõjeként lépett fel, s ugyanez ismétlõdött meg egyes jugoszláviai
utódállamok esetében is. Egy másik ok a nyugati gondolkodás jellegzetes
jogfelfogásával függ össze. Eszerint a jogok legfõbb feladata az, hogy korlá-
tozzák a közhatalmat. Az etnikai jellegû csoportjogok egy jelentõs része
viszont – például az anyanyelven történõ oktatáshoz való jog ott, ahol az
oktatási intézmények döntõ többsége állami tulajdonban van – pozitív jog,
s az államhatalomnak a társadalmi viszonyokba való aktív beavatkozását
igényli. 

Az etnikai jogok elismerésétõl való idegenkedésben szerepet játszik e jo-
gok viszonylag tisztázatlan köre is. Általában olyan jogokat sorolunk ide,
mint az oly nehezen meghatározható „népet” vagy „nemzetet” illetõ önren-
delkezési jog; a közigazgatási hatóságok és bíróságok elõtt az anyanyelv
használatának joga; az önszervezõdés joga és a területi autonómiához való
jog. Ezek egy része egyénileg, más része csak kollektív módon gyakorolha-
tó. Idetartoznak bizonyos tilalmak (az etnikai tisztogatás tilalma) és védel-
mek is (például védelem a nem önkéntes asszimilációval szemben). Néhány
nemzeti kisebbségi jog jellegzetesen a kelet-európai viszonyokból nõtt ki,
mint például az anyanyelvi személy- és utcanevek használata, a határokon
átnyúló információs szabadsághoz való jog vagy a nemzeti mûemlékek vé-
delméhez való jog. Az etnikai jogok közül több negatív jellegû (identitásvá-
lasztás joga), míg mások érvényesülése aktív állami közremûködést kíván
(a nemzeti médiák támogatásához való jog, pozitív diszkrimináció a felsõ-
oktatásban). E sokféle igény között egyfelõl jelentõs különbségek vannak a
politikai követelések radikalizmusát illetõen, amit jelez az is, hogy egy-egy
szerzõ még a saját határ rendezéséhez való jogot is idesorolja. Másfelõl úgy
tûnik, hogy az ilyen igények mögött mindeddig nem fogalmazódott meg az

269

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:17  Page 269



270

az egységes és általánosan elismert jogi szervezõ elv, amely egyértelmûvé
tenné összetartozásukat, s kijelölné határaikat.

7.1.3.3. Kisebbségi jogok és a jogegyenlõség

Elméleti szempontból a kisebbségi jogok fõ problémája az, hogy néhányuk
elismerése nehezen egyeztethetõ össze az általános jogegyenlõség tételével.
Nevezetesen: bizonyos – ti. a kollektív és pozitív – kisebbségi jogok elisme-
rése sértheti az általános jogegyenlõség részét képezõ egyenlõ bánásmód (a
törvény elõtti egyenlõség) elvét.6

Egy kisebbség ugyanis a jog terén két követeléssel léphet fel: a diszkri-
mináció megszüntetésének és a számára elõnyös megkülönböztetés megte-
remtésének igényével. Az elõbbi keretében, mely jogi emancipációnak is
nevezhetõ, teljes jogegyenlõséget követel, vagyis meg kívánja szüntetni a
számára hátrányos jogi megkülönböztetéseket (más kifejezéssel: a negatív
diszkriminációt). Az utóbbi keretében viszont olyan jogok elismerését köve-
teli, amelyekkel a többség nem rendelkezik, de meglétük segíti a kisebbség
társadalmilag hátrányos helyzetének megszüntetését. E jogok elismerése a
pozitív, vagyis a kisebbség szempontjából elõnyös diszkrimináció megteremté-
sét jelenti. Sok esetben ez nem sérti a többséghez tartozók jogait s így az
általános jogegyenlõséget, míg máskor a kisebbséghez tartozók elõnyös jo-
gi megkülönböztetése csak azon az áron teremthetõ meg, ha a többséghez
tartozó egyének valamely jogát korlátozzák vagy többletterheket rónak rá-
juk (mint például az állami tulajdonban lévõ nemzetiségi iskolák fenntartá-
sa esetén). 

A negatív diszkrimináció megszüntetésekor tehát a kisebbség nem több
jogot követel, mint ami a többségnek van, a pozitív diszkrimináció megte-
remtésekor azonban igen. E többletjogok három feltétel megléte esetén iga-
zolhatók. Egyrészt akkor, ha elfogadjuk, hogy e jogokkal valamilyen más –
rendszerint már nem jogi, hanem történelmileg felhalmozódott társadalmi,
kulturális vagy gazdasági – hátrányokat ellensúlyoznak. Másrészt és ennek
elõfeltételeként feltesszük, hogy bizonyos jogokkal a nem jogi hátrányok el-
lensúlyozhatók. Harmadrészt pedig akkor, ha a többséghez tartozó egyének
önként vállalják, hogy mások érdekében kivételt tegyenek az általános jog-
egyenlõség elve alól, tehát elfogadják egyes jogaik korlátozását vagy a rájuk
rótt többletterheket. Természetesen egy közösség többsége dönthet – s a
történelem folyamán sokszor döntött is – úgy, hogy valamilyen cél elérése
érdekében (például a kisebbségek múltbeli elnyomásának kompenzálása-
ként) akár ezen az áron is elismer egyes kisebbségi többletjogokat. Az ilyen

6 A törvény elõtti egyenlõségnek számos jelentése lehet. E kifejezésen itt azt értjük, hogy a jog-
alkotó és jogalkalmazó az egyének között nem tehet igazolhatatlan ismérveken alapuló
megkülönböztetéseket. Kisebbségen a polgárok azon csoportját értjük, amely egy társadal-
mi közösségen belül bizonyos közös (a többieknél hiányzó) jellemzõk alapján elkülönült
vagy elkülöníthetõ, és e jellemzõk miatt társadalmilag hátrányos helyzetben van.
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döntéseket azonban semmilyen jogi elv nevében nem lehet kikényszeríteni;
s meghozatalukkor nem jogi, hanem társadalmi, politikai és erkölcsi kérdé-
seket szoktak mérlegelni. Az ennek során elfogadott elvekre olyan kisebb-
ségi jogi intézmények és megoldások építhetõk, melyek jogi elvekkel nem
igazolhatók ugyan, de társadalmilag és erkölcsileg helyesnek fogadhatók el.

7.1.4. A természetes és az erkölcsi jogok

A törvényes jogokat gyakran úgy jellemezzük, mint az állami jogrendszer
által elismert igényeket. A szó szûkebb értelmében ezeket a jogalkotó szer-
vek alkotják meg és teszik a jogrendszer részévé. E jogokat a jogalkotó aka-
ratára és tevékenységére is utalva tételezett, az azokat megjelenítõ jogsza-
bályok rendszerezettségét érzékeltetve s kissé megtévesztõ módon tételes,
az állami jogrendszerben való érvényesíthetõségükre célozva pedig pozitív
jogoknak is mondjuk. Ezekkel gyakran azokat a jogosultságokat állítjuk
szembe, amelyeket az állami jogrendszer nem ismert ugyan el, de a jogi ér-
vényesség valamely kritériuma alapján el kellene ismernie. Például azért,
mert értékesek, tehát érvényességre méltók és érvényesülésre érdemesek.
Ezeknek két fõ formája van: a természetes és az erkölcsi jogok.

7.1.4.1. Természetes jogok

Az érvényességre méltó jogok, valamint az azokat kiegészítõ kötelezettsé-
gek – Rudolf Stammlertõl kölcsönzött (Stammler, 1902), itt azonban sajá-
tos értelemben használt kifejezéssel – összefoglalóan helyes jognak nevezhe-
tõk. Minthogy a helyességnek számos formája van, a helyes jog is sokféle
lehet. Tartalmilag helyesnek tekinthetünk egy jogot azért, mert megfelel va-
lamely általánosan elfogadott értéknek (például az igazságosságnak), mert
ésszerû, mert isteni eredetû, mert elõmozdítja az egyéni szabadságot, az
egyenlõséget, a biztonságot vagy a társadalmi haladást és így tovább. A he-
lyes jog történelmileg legelterjedtebb formája a természetjog. A természet-
jogot vagy a pozitív jog értékmérõjének – Max Weber kifejezésével: a jog jo-
gának (Weber, 1981, 162.) –, vagy a minden nemzetnél megtalálható közös
jognak (jus gentium) tekintjük. 

A természetjog persze maga is összetett, sokféleképpen felfogható jelen-
ség. Ez abból is látszik, hogy idesoroljuk a társadalomfejlõdés kezdeti kor-
szakainak természeti jogát, melyben a „természet” kifejezés még a fizikai kör-
nyezetre utal; az antik és a középkori isteni jogot, amely a helyes rend elve-
it és szabályait egy felsõbb lény törvényhozására vezeti vissza; és az embe-
ri természet törvényszerûségeit hangsúlyozó – valójában egy helyesnek te-
kintett társadalmi és erkölcsi rend jogi következményeit meghatározó –
klasszikus polgári természetjogot is, amelynek egy részét késõbb polgári sza-
badságjogként ismerték el. Ezen túlmenõen a természetjog egy sajátos for-
májának tekinthetõ a német filozófiában kidolgozott észjog is. Az elmúlt
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száz év folyamán a polgári szabadságjogok szociális jogokkal egészültek ki, és
ezeket sokan szintén természetjogias keretben gondolták el. A 20. század-
ban a természetes és a szociális jogokat – bizonyos mértékben módosult fo-
galmi keretben és tartalommal – emberi jogokként fogalmazták meg.

A természetes jogokat legáltalánosabb értelmében úgy határozhatjuk
meg, mint egy erkölcsi elemeket tartalmazó normatív jellegû értékrend –
vagyis a jogokat és kötelezettségeket egyaránt tartalmazó természetjog – ál-
tal elismert igényeket. Ezen túl azonban e jogok mibenlétét illetõen távol-
ról sincs közmegegyezés. A viták egyfelõl azon folynak, hogy a természet-
jog milyen alapon ismer el bizonyos igényeket, másfelõl pedig azon, hogy
pontosan mely igényeket is ismer el. 

A legelterjedtebb felfogás szerint a természetes jogok az embereket mint
emberi lényeket illetik meg, és nem úgy, mint egy társadalmi közösség vagy
valamilyen viszonyrendszer tagjait. E gondolat történetileg elõször John
Locke elméletében jelent meg (Locke, 1954; 1986); késõbb egy egészen
más fogalmi rendben ezt képviselte Immanuel Kant is (Kant, 1991); ma-
napság pedig a locke-i hagyományt felelevenítõ Robert Nozick elméletében
fejezõdik ki leghatározottabban (Nozick, 1974). Ebben az értelemben a ter-
mészetes jogok prepolitikaiak és preszociálisak. A prepolitikai jelleg a nem
idõdimenzióban felfogott, hanem fogalmilag értelmezett államelõttiséget
jelent, a preszocialitás pedig a társadalmi megegyezésektõl, a hagyományok-
tól és konvencióktól való függetlenségre utal. A természetes jogok függet-
lenek az emberek társadalmi helyzetétõl, gazdasági érdekeitõl, hatalmi am-
bícióitól, politikai alkuitól és így tovább. E hagyomány máig szóló – s az
emberi jogok gondolatában is kifejezõdõ – üzenete az, hogy az emberi lé-
nyek attól függetlenül is érvényes igényeket fogalmazhatnak meg egymás-
sal szemben, hogy egy adott erkölcsi, pozitív jogi vagy politikai közösség
tagjai lennének. Ezt pusztán azért tehetik, mert emberi lények. Eszerint a ha-
gyományokon, a megegyezésen vagy az állami döntéseken alapuló szabá-
lyok léte a jogok létéhez, vagyis érvényességéhez képest másodlagos. 

Ezzel szemben egy másik jellegzetes elképzelés szerint – amely történe-
tileg Hugo Grotius (Grotius, 1960) és Samuel Pufendorf (Pufendorf, 1934)
elméletéig vezethetõ vissza – a természetes jogok a társadalmi együttélés
során spontán módon kialakuló szabályok részei. Az ember természete a tár-
sadalmi együttélés meghatározott módjának kialakulásához, s így bizonyos
szabályok elfogadásához vezet. A természetes jogokat ezek az emberi termé-
szeten alapuló és természetes módon kialakuló szabályok alapozzák meg.
E megközelítés mögött az a mély belátás húzódik meg, hogy a jogokra vo-
natkozó állítások normatív kijelentések, és úgy alapozhatók meg, ha elsõsor-
ban a szabályokra hivatkozunk.

Mindkét felfogásban közös, hogy a természetes jogok nem a közhatal-
mat éppen gyakorló törvényhozó által alkotottak, és az egyénekre nem aka-
ratlagos cselekvésekkel – politikai-állami döntések révén – ráruházottak.
Ebbõl az következik, hogy e jogokkal kapcsolatban a kormányzat egyetlen
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lehetõsége azok elismerése és védelme. Aki ezt elfogadja, az feltehetõleg
azt is hozzáteszi, hogy ez az elismerés és védelem a kormányzat mércéje is
lehet. Az egyes államok újabban elterjedt „emberi jogi tesztjei” valójában
ezt a természetjogi hagyományban rejlõ lehetõséget váltják valóra.

7.1.4.2. Erkölcsi jogok

A természetjog 19. századi szélcsendje idején a természetes jogok fogalmát
az erkölcsi jogoké váltotta fel, mely ma is fontos, bár elméletileg meglehe-
tõsen elhanyagolt eleme a jogokról való gondolkodásnak.

Az erkölcsi jog egyrészt azokra a legalapvetõbb igényekre utal, amelyek az
emberek együttélését jellemzõ rend nélkülözhetetlen részei, vagyis amelyek
nélkül nem lehetséges rendezett és kiszámítható társadalmi együttélés. Ezek
gyakran bizonyos várakozások teljesülésével – s így erkölcsi kötelezettségek
teljesítésével – függnek össze. A magánszemélyek között ilyen például az
ígéretek teljesítésével összefüggõ várakozás kapcsán megfogalmazódó jog:
erkölcsi jogunk van arra, hogy mások teljesítsék a nekünk tett ígéreteiket.
E gondolat másrészt kiterjeszthetõ a jog alanyainak és alkotójának viszo-
nyára is. Ezen az alapon szokták erkölcsi jogként védeni az ún. szerzett jo-
gokat, például a politikai és jogrendszerek radikális jellegû megváltozásakor
(így manapság a szociális jogokkal kapcsolatban), vagy valamely terület la-
kosságának egy másik államhoz kerülésekor. Erkölcsi jognak tekinthetõk
harmadrészt azok az igények is, amelyek az ember mint erkölcsi lény szemé-
lyiségének sérthetetlenségével kapcsolatosak (mint amilyen például a katonai
szolgálati kötelezettséggel szembeni lelkiismereti alapú ellenszegülés vagy
a kínzástól való mentesség joga). 

Az erkölcsi jogokat igen gyakran szembeállítják a törvényes jogokkal,
amit különbözõségük bizonyos mértékig indokol is. Akik ezt teszik, azok (a
kanti jogfilozófia legalitás–moralitás ellentétpárjáig visszavezethetõ mód-
szer alapján) a pozitív jogrendszert bírálják, és arra utalnak, hogy egy fon-
tos jog – erkölcsi igazolhatósága ellenére – abban még nem kapott helyet. Az
erkölcsi jogok azonban részei lehetnek a pozitív jogrendszernek is; akár ab-
ban az egyszerû értelemben, hogy az utóbbi már magába építette az elõbbi-
eket, akár pedig úgy (s ez fõleg Ronald Dworkin elméletét jellemzi), hogy
az erkölcsi jogok a törvényes jogok tágabb kereteit és alapját jelentõ, illet-
ve értelmezését lehetõvé tévõ ún. háttérjogok. Ahol a törvénykönyv nem ad
egyértelmû eligazítást az egymással szemben álló felek jogait illetõen, ott a
bírónak e háttérjogok alapján kell értelmeznie a törvény szövegét.

7.2. Feltétlen és alapvetõ jogok

Súlyuk, szerepük vagy más jogokhoz való viszonyuk alapján bizonyos jogo-
sultságok különleges helyet töltenek be a jogokról való gondolkodásunk-
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ban. Ezeket gyakran feltétlen vagy alapvetõ jogoknak nevezzük. A követke-
zõkben ezek legáltalánosabb kérdéseit vizsgáljuk meg.

7.2.1. Jogok és kötelezettségek

A jogok nem általában léteznek, hanem valamely normatív rendszer része-
ként. Amint arra korábban már utaltunk, a jogrendszer esetében ez azt je-
lenti, hogy a jogok általában a kötelezettségek közegében jelennek meg.
Kérdés azonban, hogy ez az általános összefüggés vonatkoztatható-e a
konkrét esetekre is.

Széles körben vallják, hogy a jogok mindig kötelezettségeket feltételez-
nek. Ez kétféle formában állítható. Egyrészt abban a naiv – ideológiai vagy
legalábbis deklaratív – kontextusban, amelyben az egyiket a másik feltéte-
lének tekintik gyakorlásukat illetõen is: „a jogok gyakorlása elválaszthatat-
lan a kötelességek teljesítésétõl” – állítják néhányan. Ez kétségtelenül téves
elképzelés. 

A jogok és kötelességek egymást feltételezõ volta másrészt állítható ab-
ban a római jogászok által is hangsúlyozott értelemben, midõn valaki jogá-
val mindenki más azon kötelezettsége áll szemben, hogy ne sértse meg azt.
Ez utóbbi összefüggés általában véve igaz, bár a tétel alól számos – elméle-
ti megfontolásokra ösztönzõ – kivétel létezik.

Mindenekelõtt vannak olyan helyzetek, mikor a jogosulttal szembeni vi-
szony nem határozható meg a kötelezettség fogalmában. A gondolatok sza-
bad kifejezésének jogát illetõen például kijelenthetõ: a kormányzat szervei
arra kötelesek, hogy ne zaklassák azt, aki e jogával él, a bíróság pedig arra,
hogy megvédje. De az még egy alkotmányos demokráciában sem állítható,
hogy a törvényhozónak is valamilyen kötelessége van e jog alanyaival szem-
ben. Természetesen nem alkothat olyan szabályokat, amelyekkel megsérte-
né a polgárok szólásszabadsághoz való jogát, de helyzete ilyenkor inkább a
jogi akadály fogalmával jellemezhetõ (Hart, 1995; Lyons, 1970), semmint a
kötelezettségével.

Máskor az erkölcsi és a törvényes jogok összeütközése zárja ki a kötele-
zettség megállapíthatóságát. Mondhatjuk például azt, hogy valakinek akkor
is jogában áll lelkiismereti okokból megtagadni a katonai szolgálatot, ha
nem létezik ezt megengedõ jogszabály, vagy ha az állam kifejezetten tiltja
azt. Így viszont arra a – jog erkölcsi alapjait illetõen nagyon is megkérdõ-
jelezhetõ – következtetésre kell jutnunk, hogy „az államnak joga van meg-
büntetni õt azért, amihez erkölcsi joggal rendelkezik”(MacClosky, 1976,
104.). 

Végezetül egy nem lebecsülendõ nehézséggel találjuk magunkat szem-
ben akkor is, ha feltesszük: minden joghoz szükségképpen kapcsolódik va-
lamilyen kötelezettség, mert ebben az esetben sem állítható, hogy minden
kötelezettséggel szemben egy meghatározott személy joga áll. Ez az erkölcsi
kötelességek esetén teljesen nyilvánvaló: bizonyos helyzetekben például er-
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kölcsi kötelességem lehet, hogy jótékony adakozással segítsek a szegénye-
ken, de egy adott személy nem várhatja el, hogy pont neki adjam a pénze-
met. Az efféle nehézségek különösen élesen vetõdnek fel a szociális és az
ún. kollektív jogok esetében is, amikor különbözõ közösségek, intézmé-
nyek és szervezetek ékelõdnek a jogosult és a kötelezett közé.

7.2.2. Feltételes és feltétlen jogok

A jogok és a kötelezettségek összetartozásának vagy viszonylagos különál-
lásának imént jelzett kérdései azért oly fontosak, mert az ezekre adott vála-
szok részben meghatározzák a jogok feltételes vagy feltétlen voltával kap-
csolatos állásfoglalást. A korrelativitás hívei például olykor még azt is felve-
tik, hogy az akár egyetlen jogosultság esetén is megállapítható. Az élethez
való jog – állítják – mások élethez való jogának tiszteletben tartását feltéte-
lezi: aki gyilkolt, annak nincs joga az életéhez. Igen sok esetben azonban azt
látjuk, hogy ez nincs így, és jó érvek szólnak amellett, hogy nem is kell így
lennie. 

Mások ezzel szemben az állítják, hogy bizonyos jogok mindig feltétlenek
(Gewirth, 1981; Nozick, 1974). E feltétlenség mellett természetesen rend-
kívül változatos formákban érvelhetünk. Mint láttuk, korábban azt mond-
ták, hogy e jogok azért feltétlenek, mert természetesek vagy erkölcsiek. Újab-
ban azonban a jogok feltétlensége mellett inkább azon az alapon érvelnek,
hogy olyan értékekkel állnak kapcsolatban, amelyeket semmilyen körülmé-
nyek között sem lehet megkérdõjelezni. Aki ugyanis ezt tenné, az ezzel alá-
ásná az emberek társadalmi együttélésének bizonyos feltételeit. Ilyen érték
lehet például az emberi élet vagy az egyéni szabadság. Amíg az élethez va-
ló jog feltétlensége esetén ez az érvelési mód sokak számára meggyõzõ, ad-
dig a szabadságjogok kapcsán még azok sem mindig tartják elfogadhatónak,
akik úgy vélik, hogy az egyéni szabadság a legfõbb értékek egyike. Hisz mi-
féle értéke lehet például a szólásszabadságnak egy intoleráns társadalom-
ban? – kérdezi Joseph Raz. Ebbõl arra következtet, hogy a jogokkal kapcso-
latos értékek és eszmények bizonyos közjavak lététõl és megõrzésétõl függ-
nek. Ilyen közös jó például a szólásszabadság vonatkozásában egy toleráns
társadalom (Raz, 1984).

Értékek összeütközése esetén ugyancsak megkérdezhetõ, vajon mely ér-
tékhez kapcsolódnak a feltétlen jogok. Ilyenkor rangsorolni kell az értéke-
ket, ami viszont hátrányos elméleti következményekkel jár a jogok feltét-
lenségét illetõen. A modern gondolkodásban ilyen kérdések gyakran vetõd-
nek fel az egyenlõség (s ezzel a szociális jogok) és a szabadság (szabadság-
jogok) kapcsán. Néhányan azt mondják, hogy egy gazdaságilag elmaradott
társadalomban a szabadságjogok sosem lehetnek feltétlenek. Mások viszont
arra hívják fel a figyelmet, hogy gazdag társadalmak csak ott alakultak ki,
ahol azelõtt is elismertek bizonyos szabadságjogokat. Felvetik azt is, hogy
a társadalmi egyenlõséggel kapcsolatos értékek nem fogalmazhatók meg a
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jogok fogalmi keretében, míg a szabadsággal (és a formális egyenlõséggel)
kapcsolatosak igen. 

Az ilyen ellentmondások feloldásának egyik lehetséges módja az, ha ész-
revesszük, hogy a jogoknak saját értékük is van. A nagy szegénység körülmé-
nyei között az emberek nem tekintik értékeseknek a szabadságjogokat (s
közönyüket mások a róluk való lemondásként értékelhetik), míg a szükség-
letek kielégítettségének egy bizonyos pontján túl – jegyezhetjük meg John
Rawls elmélete nyomán (Rawls, 1971) – nem hajlandók feláldozni azokat
jóléti elõnyökért. 

A jogok feltétlensége mellett szólhat, hogy olyan fontos érdeket védenek,
ami minden más érdeknél elõbbre való. A magántulajdonhoz való jogot pél-
dául – mondják néhányan – azért nem lehet semmilyen közösségi érdekre
hivatkozva korlátozni, mert az abban megfogalmazódó érdek fontosabb
minden állítólagos közérdeknél. Másfél évszázaddal ezelõtt ez az érv még a
munkavállalók sztrájkhoz való jogával szemben is kiaknázható volt: a
sztrájk sérti a tulajdonos érdekét, tehát a sztrájkjog korlátozható – állítot-
ták többen is. Ma a tulajdonos érdekeinél néhány esetben fontosabbnak
tartják a munkavállalókét, noha azt is elismerik, hogy bizonyos esetekben
(például a közszolgálati munkavállalók esetén) e jog korlátozható. E példa
azt mutatja, hogy elõbb-utóbb ez a megközelítésmód is az érdekek súlyozá-
sával és rangsorolásával végzõdik, ami meggyengíti a jogok feltétlenségével
kapcsolatos érveket.

Végül az is kijelenthetõ, hogy bizonyos jogok akkor feltétlenek, ha még
a gyakorlati életben követett megfontolásaink határait is kijelölik. Ha az
embernek joga van arra, hogy ne kínozzák meg a testét, akkor még az is
rossz, ha valaki mérlegeli ennek a lehetõségét. Egy ilyen joggal nem állítha-
tó szembe semmilyen érdek, és így nincs mit mérlegelni. Tegyük fel példá-
ul, hogy emberek megkínzásával megakadályozhatók lennének bizonyos
bûncselekmények vagy terrorista támadások. Tegyük fel azt is, hogy egy
terrorcselekmény több száz ártatlan áldozata csak úgy menekülhet meg, ha
megkínoznak egy-két ártatlan embert.7 Ilyenkor az elõbbi érvelési mód hí-
ve azt mondaná: helyezzük egymás mellé az ártatlanul megkínzottak és az
ártatlanul elpusztultak érdekét, s azt látjuk majd, hogy az utóbbi sokkal je-
lentõsebb. Az utóbb említett érvek alapján viszont úgy tûnik, hogy ha a kín-
zástól való mentesség jog, akkor senkinek nem lehet olyan érdeke, ami fel-
tételessé tehetné azt. E jog felfüggesztése azért nem mérlegelhetõ, mert eb-
ben a gondolkodási módban a „rossz” minden körülmények között rossz, s
a „kínzástól való mentesség joga” és a „terrorista támadásoktól való men-
tesség elvárása” mögött ugyanaz a megfontolás áll – miközben semmilyen

7 E példát részletesebben és ettõl eltérõ megvilágításban lásd Alan Gewirth: Are There
Absolute Rights? Philosophical Quarterly, 1981/31. 1–16.; Waldron (szerk.): Theories of
Rights. Oxford, Oxford University Press, 1984. 91–109. Oktatási célból átdolgozott for-
mában lásd Takács Péter: Jogelméleti jogesetek. Budapest, ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti
Tanszék, 1994. 173–177. 
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érdek nem alakítható joggá. E példában a jogok kapcsán láthatók a haszonel-
vû és a kantiánus etikai rendszerek különbségei.

7.2.3. Jogok és következmények

Egyes jogok feltétlenségének tétele mellett felhozható az az érv is, amely
szerint bizonyos érdekekre hivatkozó kormányzati döntések meghozatala
épp a jogosultságok alapján korlátozható. Ronald Dworkin szerint a jogok
arra valók, hogy még akkor is megakadályozzák a közhatalmat bizonyos célok
kitûzésében és követésében, ha a közhatalom – az adott helyzetben helye-
sen – abból indul ki, hogy a közösség mint egész e célok elérése esetén job-
ban járna (Dworkin, 1981). Egy jogosultság olyan dolog, mint egy kártyajá-
tékban az adu: bizonyos esetekben kijátszható, és mivel minden más lapnál
értékesebb, nem lehet felülbírálni. Ha az egyének ilyen jogokkal rendelkez-
nek, akkor elejét vehetik annak, hogy a kormányzat bizonyos irányban te-
vékenykedjen, függetlenül attól, hogy az helyes vagy hasznos-e.

Ez a jogokkal kapcsolatos gondolkodás egyik legtöbbet vitatott kérdését
veti fel: vajon mérlegelni kell-e, s ha igen, mennyiben azt, hogy a jogoknak
milyen társadalmi, gazdasági vagy egyéb következményei vannak. E tekin-
tetben immár két évszázada két jellegzetes, egymással szögesen szemben
álló megközelítésmód uralkodik: a konzekvencionalizmus (illetve az annak
részét képezõ haszonelvûség) és a jogok kantiánus felfogása. A hosszú vi-
tában ezek egyike sem hátrált meg a másik elõtt. 

7.2.3.1. A jogok haszonelvû felfogása

Az ún. konzekvencionalista gondolkodás szerint egy jog elismerése attól
függ, vajon kedvezõek-e a következményei. Ha például egy jogosultság tár-
sadalmilag „túl drága”, akkor nem kell, illetve nem lehet elismerni. Ilyen ér-
vek fogalmazódtak meg például a magyar Alkotmánybíróságnak a személyi
számokkal kapcsolatos határozatával szemben: a nagy költséggel létreho-
zott személyi számos nyilvántartási rendszer leépítése – állították néhányan
– túl nagy ár a döntés által védett jogok védelméért. 

A konzekvencionalizmus leghatározottabb formája az utilitarianizmus,
ami a jogokat annak fényében ítéli meg, hogy elõmozdítják-e a közjót vagy
hasznosak-e társadalmilag. A haszonelvû gondolkodók a közösség jólé-
tének – Jeremy Bentham kifejezésével: „a lehetõ legnagyobb szám lehetõ
legnagyobb boldogságának” (Bentham, 1977, 677–772.) – rendelik alá a jo-
gokat. Ha valamely jog elõmozdítja a jólétet, akkor elismerendõ, ha nem,
úgy nem kell vagy nem szabad elismerni.

A haszonelvûség mint érvelési mód ideológiai szempontból semleges.
Alkalmazzák a zsarnoki rendszerek, a jóléti államok és a liberális jogrend-
szerek alátámasztására is. Az elõbbiek rendszerint a gazdasági hatékonyság
növelésére hivatkozva korlátoznak bizonyos szabadságjogokat. A szocialis-
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ta jogi ideológia keretében például gyakran mondták, hogy „a társadalom
fejlettsége”, a „gazdaság teljesítõképessége” vagy egyszerûen csak „a társa-
dalmi viszonyok adott szintje” még nem teszi lehetõvé valamely jog teljes
körû elismerését. A haszonelvûség ugyanakkor önmagában nem jelenti fel-
tétlenül a szabadságjogok megkérdõjelezését, hisz azok mellett is lehet a
közösség jólétére hivatkozva érvelni. Eszerint például a szólásszabadság jo-
gát nem azért kell elismerni, mert természetes jog, hanem azért – hangsú-
lyozta például John Stuart Mill –, mert az igazság jobban megismerhetõ, ha
mindenki kifejtheti a véleményét, és hozzáteheti a maga igazát a többieké-
hez. A szólásszabadság joga tehát társadalmilag hasznos. 

Az az ellentmondás, hogy a haszonelvûség felhasználható mind a sza-
badságjogok védelme, mind pedig azok korlátozása érdekében, e gondolko-
dásmód belsõ szerkezeti felépítésével függ össze. Nevezetesen azzal, hogy
amennyiben a közösség jóléte növekszik, vagy az mint egész valamilyen
szempontból jobban jár, akkor a haszonelvûség híve nem érdeklõdik e jólét
vagy elõny megoszlása iránt. Azaz a többség jólétének növekedése érdekében
megengedhetõnek tartja, vagy legalábbis nem zárja ki néhány ember jogai-
nak megsértését. E jogsértések szerinte egy társadalmilag hasznos cél eléré-
sének rossz, de szükségszerû eszközei. Bírálói szerint az ilyen gondolkozás-
mód híve bizonyos embereket úgy kezel, mint mások céljainak az eszközét.
Az utilitaristák ezért – mondják többen is Dworkin nyomán – valójában
nem veszik komolyan a jogokat. 

7.2.3.2. A jogok kantiánus felfogása

A kantiánus alapú elméletek fõ tétele szerint egy jog érvényessége nem a
közhaszon elõmozdításának függvénye. Ha valamely jog érvényes, akkor
nem számít, hogy drága-e vagy sem, s hogy elõnyösek vagy hátrányosak-e a
következményei. 

E gondolat legáltalánosabb értelemben Kant általános elméletére vezet-
hetõ vissza. Amikor Kant az ész által posztulált a priori eszmébõl8 – az aka-
raton, illetve a jó akaraton keresztül – levezette a kategorikus imperatí-

8 Amint az közismert, Kant általános filozófiája dualizmusokban mozog (megismerés és cse-
lekvés, van és legyen, a priori és a posteriori és így tovább). A megismerés során az emberi
szellem – a szemlélet és az értelem a priori formáival, illetve kategóriáival mint eszközök-
kel – a létezõk világát kívánja meghódítani, ámbár végsõ soron sikertelenül, hiszen a
„magánvaló dolgok” világába nem jut el. A cselekvést irányító ész azonban eléri, hogy az
ember feltegye: tettei nem a szükségszerûségek hatalma alatt állnak, azaz nem determi-
náltak, hanem szabadok. A szabadság így az ész által posztulált a priori eszme. Például ha
valaki lop, akkor tettére sokféle magyarázatot adhatunk. Mondhatjuk azt, hogy azért lo-
pott, mert éhes volt, mert így nevelték, mert nem ismerte az ezt tiltó normákat és így to-
vább. Tette tehát determinált volt. Akármeddig is elmehetünk azonban e magyarázatok-
kal, mégis megvetjük az illetõt, s ezt azért tesszük, mert feltesszük, hogy cselekedhetett
volna másképpen is. Vagyis a cselekedetét meghatározó tényezõk (a szükségszerûségek)
ellenére feltesszük: megtehette volna azt is, hogy ne lopjon, mert szabad volt. Ugyanez
az elv alkalmazható a zsarnoki rendszerek besúgóira. Mondhatjuk azt, hogy megfélemlí-
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vuszt, akkor azt hangsúlyozta, hogy az erkölcsös cselekvés a jó akarat ered-
ménye, vagyis a cselekvés helyessége inkább belsõ minõség, semmint sikeres-
ségének következménye. A kategorikus imperatívusz azt mondja ki, hogy
„cselekedj ama maxima szerint, melyet követve egyúttal azt is akarhatod,
hogy maximád általános törvény legyen” (illetve: „cselekedj olyan maxima
szerint, amely egyúttal általános törvényként is érvényes lehet”). Egy ilyen
imperatívusz azonban – teszi hozzá – csak akkor szükségszerû, ha „van va-
lami, aminek létezése önmagában abszolút értékkel bír, ami mint önmagában
vett cél, meghatározott törvények alapja lehet”. Ez azzal függ össze, hogy
egy imperatívusz csak akkor lehet feltétlen (kategorikus), ha nem érdeken,
hanem valamilyen önmagában vett célon alapul. Ilyen önmagában vett cél az
ember maga, miközben minden másnak csak feltételes értéke van: „Az em-
ber és általában minden eszes lény – mondja Kant – öncélként létezik, s
nem pusztán eszközként, mely egy másik akarat tetszés szerinti használa-
tára szolgál.” Az embert így nem szabad puszta eszközként felhasználni va-
lamilyen más cél eléréséhez. A kategorikus imperatívusz egy további meg-
fogalmazása ezért: „cselekedj úgy, hogy az emberiségre mind a saját szemé-
lyedben, mind bárki máséban mindenkor mint célra, sohasem mint puszta
eszközre legyen szükséged” (Kant, 1991, 52., 60., 62. és 319.). A jogok
kantiánus felfogása tehát Kant etikáján alapul, s csak másodsorban követ-
kezik jogelméletébõl. Mindazonáltal ez utóbbinak is szerepe van benne,
hisz szerinte erkölcsi parancs, hogy „a jogszerû cselekvést tegyem
maximámmá”. A moralitás világát jellemzõ kategorikus imperatívuszt ezért
egy általános jogi törvény (jogi imperatívusz) egészíti ki: „Cselekedj úgy,
hogy önkényed [akaratod] szabad használata általános törvény szerint ösz-
szeférhessen bárki szabadságával.” Ennek, illetve a jog fogalmi meghatáro-
zásának alapján állítja Kant, hogy „jogos az a cselekedet, amelynek vagy
maximájának nyomán bárki önkényének [ti. akaratának] szabadsága vala-
mely általános törvény szerint együtt állhat fenn bárki más szabadságával”
(Kant, 1991, 326.).

Mindezekbõl az következik, hogy a kanti elmélet alapján egy egyéni jog
annak ellenére is érvényes lehet, hogy a közösség esetleg jobban járna, ha
nem létezne. Ezt a felfogást modernizálja és politizálja át Dworkin, aki sze-
rint „az embert erkölcsi jog illeti meg az állammal szemben, ha az állam va-
lamilyen okból rosszat tenne azzal, hogy egy bizonyos módon kezeli õt, bár
az az általános érdeket szolgálná” (Dworkin, 1977, 138–139.). Például le-
hetséges, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok megsérté-
sével növelni lehetne az adóbevételeket (ami egy méltányos elosztási rend-
szer esetén a közösség egésze számára kedvezõ lehetne), de ha a személyes
adatok védelme jog, akkor annak alanya vétót emelhet az ezt célzó politika
ellen.

tették, kényszerítették, megzsarolták õket; az irányukban érzett megvetés azonban arra
utal, hogy ennek ellenére is feltesszük: minden kényszerítõ körülmény ellenére dönthet-
tek volna másképp is, azaz szabadok voltak, s döntésükért felelõsséget kell vállalniuk.
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Dworkin e tétele persze egyrészt csak bizonyos politikai irányok kizárá-
sát jelenti, s nem azt, hogy a politikai döntéseket pozitíve is a jogosultsá-
goknak kellene meghatározniuk. Másrészt a vétó jellegû jogok csak az élet-
viszonyoknak azon körében igazán fontosak, ahol helyes, ha a polgárok még
akkor is biztos garanciákkal rendelkeznek, ha az társadalmilag vagy gazdasá-
gilag költséges. 

7.2.4. Alapvetõ jogok

Ilyen rendkívüli befolyással nyilvánvalóan csak bizonyos – nevezetesen az
alapvetõ – jogok bírhatnak. Melyek ezek? Az ezt tárgyaló irodalomban igen
sok válasz létezik. Egyesek az élethez, mások a szabadsághoz vagy a magán-
tulajdonhoz való jogot tekintik alapvetõnek, de vannak olyanok is, akik a
közösségi életben való részvételre vonatkozó, vagy a kínzástól való mentes-
ség jogát teszik a fõ helyre (MacCloskey, 1975; Nozick, 1974; Stackhouse,
1984; Nickel, 1982). E változatos lehetõségek körében a jogok mellett moz-
gósított érvek jellege és az azokkal kapcsolatba állított értékek mibenléte szem-
pontjából megfigyelhetõ néhány fõ irány. 

Az egyik álláspont szerint a legalapvetõbb jog az egyenlõ emberi méltóság-
gal áll kapcsolatban. Aki komolyan veszi a jogokat – állítja Dworkin –, annak
el kell fogadnia az emberi méltóság és a politikai egyenlõség eszméit. A leg-
alapvetõbb politikai jog így a kormányzat azon kötelezettségével függ össze,
hogy kezelje egyenlõen és egyenlõ méltósággal a polgárokat. Ezzel kapcsolatos az
a fentebb említett tétel, mely szerint a lényeges helyzetekben az egyének le-
gyenek képesek megakadályozni az államot bizonyos dolgok megtételében.
A méltósághoz való jog elismerésének elméletileg az kétségtelen elõnye,
hogy ez az egyetlen olyan jog, amely érvényesítése során nem kerülhet ellent-
mondásba önmagával. Amíg ugyanis az egyes szabadságjogok összeütköz-
hetnek, mert az egyik ember konkrét szabadsága csakis a másik ugyanilyen
szabadságára tekintettel érvényesíthetõ, addig lehetetlen, hogy valaki méltó-
sághoz való jogának elismerése sértse mások méltóságához való jogát. E jo-
got tehát sosem kell korlátozni, s ezért a jogok rendszerének alapja lehet.

Az immár hagyományosnak nevezhetõ elméletek alapján a legalapve-
tõbb jog az ember szabadságra való joga. Erre helyezte a fõ hangsúlyt sok
természetjogi elmélet, ezt az álláspontot képviselte Kant, s ez tûnik elõ a
régi és modern liberális elméletekbõl is. Pályafutásának kezdetén még Her-
bert Hart is úgy vélte: „ha egyáltalán léteznek erkölcsi jogok, akkor ebbõl
az következik, hogy létezik legalább egy természetes jog, mindenki egyenlõ jo-
ga arra, hogy szabad legyen” (Hart, 1984, 75.). Kissé kantiánus érveléssel úgy
látta, hogy ez a következõket jelenti: minden választásra képes felnõtt em-
beri lénynek (a) joga van arra, hogy – a kényszer és a korlátozás megakadá-
lyozását kivéve – mindenki más tartózkodjon vele szemben a kényszerítés-
tõl és a korlátozástól, és (b) szabadságában áll megtenni bármit, amivel
nem kényszerít, korlátoz vagy károsít másokat. 
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A szabadságra hivatkozó érvelés sokak szemében azért meggyõzõ, mert
tekintettel van a jogok érvényesítése során felvetõdõ erkölcsi szempontok-
ra is. Nevezetesen arra, hogy amikor egy jogot érvényesítünk, akkor ezzel
bizonyos dolgok megtételére kényszerítünk, tehát szabadságukban korláto-
zunk másokat. Mások kényszerítése azonban erkölcsileg csak akkor fogad-
ható el, ha igazolható. A szabadságjogokkal kapcsolatban e lehetõség fenn-
áll, hiszen az ilyen korlátozás mindenki egyenlõ szabadságát célozza. Így
ezeket alapvetõnek tekintve jól látható, hogy a jogosultság olyan eszme,
amelyben benne rejlik érvényesítésének, vagyis az esetleg erõszakot is al-
kalmazó kikényszerítésének erkölcsi megengedhetõsége. Jogos igényeink telje-
sítése ezért nem függ mások jóindulatától, s ha eleget tesznek azoknak,
azért nem kell hálásnak lennünk. 

A jogok más szempontból is összefüggésben állnak az erkölcsökkel. Egy
újabban elterjedt nézet szerint a legalapvetõbb jog az emberi autonómiával,
az individuum önmeghatározási képességével, illetõleg e képesség aktuali-
zálásának lehetõségével függ össze. Teljes és erkölcsös életet csak akkor él-
hetünk, ha vannak választási lehetõségeink (hisz kényszerhelyzetekben so-
sem lehet felelõsségteljesen dönteni), s módunkban áll életünk folyamán
önmagunk választotta célokat követni (Raz, 1986, 369–430.). Ehhez lénye-
gi, egymásra épülõ és hosszú távú választási lehetõségekkel kell rendelkez-
nünk, amit csakis a jogok biztosíthatnak. Így felfogva a jogok az erkölcsös
élet elõfeltételei. 

7.3. A szerzett jogok

A szerzett jogok problémája talán a legnehezebben megválaszolható, mert
elméletileg sem kielégítõen kidolgozott és gyakorlatilag mindig ellentmon-
dásos megoldásokat hozó kérdés. Ezek legáltalánosabban a jogszerû – nem
jogellenes – szerzés és ennek kitüntetett alapformája, a tulajdonjog közötti
feszültségmezõben helyezhetõek el. A jogelmélet általánosítási szintjén, a
jogok rendszertanában a legerõsebbnek az alkotmányos alapjogok tekinthetõ-
ek, mert azokat a törvényhozó nem vonhatja el, nem korlátozhatja. Alapjo-
got csak alapjog felõl, a szükséges – más alapjoggal való összeütközés ese-
tén – és csak arányos mértékben lehet korlátozni. Az alapjogokat a tulajdon-
jog mint kitüntetett alanyi jog követi, míg a szerzett jogok ezután, de a törvény-
hozó által adott („sima”) jogokat, törvényes jogokat megelõzõen következnek. 

Szerzett jogainknál alapkérdés, melyek lehetnek a szerzés legitim jogcí-
mei, elvonhatja, korlátozhatja-e törvényhozó és milyen körülmények között
ezeket. A szerzés jogcíme és más konstrukciós elemek, jogi tények kihat-
nak-e a jogosultság korlátozhatóságára? Az érvényesen szerzett jogok érint-
hetetlenek-e? A szerzett jogok terminológia sokértelmûsége és bizonyta-
lansága mellett akkor sem mehetünk el, ha történetesen arra a kérdésre,
hogy a jogbiztonság jogszabályi állandóságon túli rétege mi, kidolgozott fogal-
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mi válaszunk van. Ugyanis e ponton egyetértve Hayekkal azt mondhatjuk:
„A jogállamnak éppen a hatalom által elõzetesen rögzített és nyilvánossá
tett szabályokon kell alapulnia, amelyek lehetõvé teszik az államot alkotó
polgároknak, hogy kiszámíthassák cselekedeteik jogi következményeit, s a
jogrenddel kalkulálva tervezhessék életvitelüket, cselekedeteiket.” Azaz
úgy kell változtatni a jogrendben, hogy a váltás kiszámítható legyen. Azon-
ban ezután is tisztázandó maradt, hogy a lezárt jogviszonyok lezártsága jogel-
méleti szinten mit jelent.

A kérdés elméleti megválaszolásához, annak talán elsõ teoretikusa, a
„tulajdonságokkal megvert” ember, Ferdinand Lassalle óta (Das System der
erworbenen Rechte, 1861) csak bátrak és óvatosan nyúlnak. Nem ok nél-
kül. Hiszen a szerzett jogok többféle jogalapon létrejövõ jogosultságok, igé-
nyek, várományok (de az is biztos, hogy nem azon alkotmányos alapjogok
vonatkozásában vetõdnek fel, melyeket egyébként is különleges védelem il-
let meg). A következõkben Tamás András nyomán (é. n. 63–64.) az általá-
nos norma–egyedi norma kelseni megkülönböztetését alapul véve tárgyal-
juk a nehéz kérdést, amely lehetõvé teszi, hogy a legkevésbé és a leginkább
védett pólusokat, illetve közöttük a fogalom specifikus értelmét megragad-
hassuk. E jogok jogszabályi alapon, absztrakt jogviszonyként a legsebezhe-
tõbbek, hiszen a jogszabályváltozás megszüntetheti a jogosultság jogalap-
ját. Korábban jogszerûnek minõsülõ szerzést jogalap nélkülivé tehet vagy
egyenesen jogellenessé minõsíthet a jogszabályváltozás. (Hát még, ha egy
új alkotmányos helyzetet sértõnek minõsül ez a régi jogszabályi alap.) Ezért
ezen a szinten, a jogszabályok absztrakt, és nem konkrét jogviszony-elmé-
leti szintjén azt kell mondanunk, hogy egy új jogi szabályozásnak – a jóhisze-
mûen szerzett alanyi jogok védelmének okán – lehetõleg kerülni kell a korábbi szer-
zett jogok jogalapjának eltörlését, megváltoztatását. Ebben az értelemben is
fennáll a szerzett jogok problémája, amennyiben ezek tiszteletben tartása
az alanyi jogok folyamatos érvényesülésének biztosítéka, s megszüntetésük
ellenérzést vált ki az állampolgárokból. Ez történt a gazdasági stabilizációs
törvénycsomag kapcsán is, jó néhány szerzett jog esetében. Mivel a jogsza-
bályi alapú jogosultság, alanyi jog, mint szerzett jog jogszabályváltozással
megszüntethetõ, s ha nincsenek bizonyos egyéb feltételek, plusz „tényállá-
si” elemek az absztrakt jogosult oldalán, akkor nincs akadálya a szerzett jog
korlátozásának, megszüntetésének. Ha viszont a jogszabályok állandóságá-
ba vetett bizakodás mellett az absztrakt jogviszony külön tényállási, konst-
rukciós elemmel egészül ki, például a jogosult tesz is valamit azért, hogy
várománya realizálódjon, akkor a szerzett jogok korlátozásának komoly
akadályai lépnek fel. (Ezért legalábbis vacatio legis beiktatása indokolt.) Tu-
lajdonjogi erõsségû, abszolút szerkezetû védelmet ilyenkor sem jelenthet a
szerzett jog, de az a konkrét jogviszonyt feltételezõ jogosultság, amely ellen-
szolgáltatáson alapul (például tb-járulék fizetése), vagy amelyre egzisztenciális
döntést alapítottak (pl. anyaság vállalásában belejátszó anyasági támogatás,
váromány mint etikai kötõdés), s ennyiben bizalom is társult a jogszabályi
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jogosultság állandóságához, mindenképpen jobban védendõ, mint ahol
ilyen körülmények nem állnak fenn. Szorosabb, specifikus értelemben ez a
szerzett jogok problémája. A bizalomvédelmet persze lehet tisztán – a szer-
zett jogi konstrukciós tényállás elemétõl függetlennek tekinteni – méltá-
nyosságnak felfogni, s nem a szerzett jogok védelme esetkörének. Minden-
esetre a Gst. kapcsán éppen ez a kérdéskör vált a legizgalmasabbá. Csak a
magyar ÁB – ellentétben lengyel társának a kérdésben elfoglalt pozíciójával
(vö. Jogtudományi Közlöny, 1998/6, 191.) – éppen nem az alanyi jogosultsá-
gok sajátos eseteiként foglalkozott a kérdéssel, hanem egy annál alacsonyabb
védelmi szintre telepítette a problémát. Ugyanis, mint érintettük, csak a szo-
ciális biztonsághoz való jogot, azaz a minimális ellátás szintjét ismerte el
alanyi jognak. 

Áttérve most már a felosztásunk szerinti egyedi normák, konkrét aktu-
sok területére, a bírói ítéletek, a hatósági határozatok és a szerzõdések (jog-
ügyletek) eseteire, itt most elég, ha a jogerõs bírói ítéletekkel, mint a szerzett
jogok legfontosabb esetével foglalkozunk. Ezek ugyanis a legtartósabb, leg-
jobban védett szerzett jogaink. A jogszabályokon alapulóak, láttuk, hogy vál-
toztathatóak, de itt egy jogerõs bírói ítéletnek az „anyagi jogerõ”, a konkrét
jogviszony jogosultságai és kötelezettségei tekintetében is olyan kötõereje
van, hogy egy azon ügyben, ugyanazon jogalanyok között kizárt az újabb el-
járás. Tehát jogerõs bírói ítéletbõl eredõ, azzal védett alanyi jogosultság
nem változik akkor se, ha a jogszabályok módosulnak. Csak a forradalmak
vis maior erejû társadalmi változásai tehetik túl ezen magukat. Ha ugyanis
nem ismernénk el a legitimitásváltásnak a legalitásra gyakorolt hatását, ak-
kor úgy kellene tennünk, mint Friedrich Julius Stahlnak, aki a feudális elõ-
jogok 1789-es eltörlését a szerzett jogok Szent Bertalan-éjének tartotta.

7.4. Az emberi jogok

A tételes jog mûvelõje az emberi jogok kapcsán indokoltan kérdezheti: mi-
féle jogokra utal e kifejezés, hiszen valójában minden jog emberi, legalább-
is abban az értelemben, hogy emberek alkották és alkalmazzák, emberek
követik vagy sértik meg. E kérdésre csak azzal válaszolhatunk, hogy az em-
beri jog a jogok sajátos fajtája, melynek jelzõje eredeti jelentésében nem fe-
jezi ki annak valódi sajátosságait.

7.4.1. Az emberi jogok fogalma és jelentésének változása

Az emberi jog jellegzetesen modern kifejezés. Bár az alapeszme sosem volt
teljesen ismeretlen, ilyen jogokra csupán a 18. századtól találunk hivatko-
zásokat, rendszerint a természetes jogok helyett. A „jogi pozitivizmus év-
századában” az emberi jogok fogalma is háttérbe szorult, s csak a 20. szá-
zad második felében terjedt el újra. A közismert történelmi körülmények
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eredményeként – melyek közül itt csak a totalitárius államok kegyetlensé-
geire és a második világháború embertelenségeire utalunk – az emberi jog
fogalma a jogokról folytatott tudományos és politikai diskurzus bevett ele-
mévé vált. Ma már általánosan elfogadott, hogy az „emberi” jelzõ a jogok egy
önálló csoportjának megjelölésére is használható. A szóhasználat ezen in-
gadozásait a fogalom ugyancsak korszakonként módosuló jelentésének válto-
zása kísérte (Ritter, 1964).

Az újkor elõtti gondolkodásban az emberi jogok elõzményének tekintett
igények rendszerint a humanisztikus társadalmi elképzeléseket megfogalma-
zó tanokban bukkantak fel. A 18. században születõ kifejezés magába ol-
vasztotta ezeket, s ugyanakkor – a természetes jogok örököseként – egyér-
telmû politikai jelentésre tett szert, és a szolgai alávetettség nélküli együtt-
élésrõl alkotott elképzelésekben játszott fontos szerepet. Így használták azt
a francia felvilágosodás képviselõi, ilyen értelemben beszélt róluk Thomas
Paine, s ekként foglalták e jogokat különbözõ dokumentumokba az ameri-
kai gyarmatokon, majd a francia forradalom idején. A franciák ugyanakkor
nem csupán az ember, hanem az ember és polgár jogait deklarálták, ami a
fogalom fejlõdésének újabb állomását jelzi. Nevezetesen azt, hogy a társa-
dalmi és gazdasági tartalommal telített polgári jogok – elsõsorban a tulaj-
donnal és a gazdasági élet szabadságával kapcsolatos igények – is az embe-
ri jogok részévé váltak. E polgári és politikai jogokat azután a 19. század al-
kotmányaiban állampolgári jogokként fogalmazták meg. A társadalmi igaz-
ságosság eszméjével összefüggõ szociális jogok a 20. században váltak az
emberi jogok elismert részévé. Az emberi jogok fogalma természetesen ma
is változik.

Az emberi jogok fogalmának e változatos jelentései körében határozott
választóvonal húzható a hagyományos 18–19. századi és a mai felfogások
közé. E kifejezéssel ugyanis a 20. század elõtt még egyértelmûen a születés-
sel megszerezhetõ jogokra, vagy azok elidegeníthetetlenségére utaltak. Azaz
nem volt jelentõs különbség a természetes és az emberi jogok között. Aki vi-
szont az államok által alkotott pozitív jog hideg világával szemben ma már
nem a természetes, hanem az emberi jogokra hivatkozik, az ezzel – a nyil-
vánvaló történeti gyökerek ellenére9 – nem feltétlenül fogadja el a természe-
tes jogok tanát. 

De nemcsak az emberi jogok fogalma különbözik a természetes jogoké-
tól, hanem azok elméletei is eltérnek az utóbbiakra vonatkozó tanoktól.

9 Az emberi jogok mai fogalma a természetes jogokéból alakul ki, noha néhány úttörõ jel-
legû tanulmánytól eltekintve szinte teljesen feltáratlan az a folyamat, amelynek során ez
az átalakulás végbement. Lásd ezzel kapcsolatban például Castberg, R.: Natural Law and
Human Rights: An Idea-historical Survey. In: A. Eide & A. Schou (szerk.): International
Protection of Human Rights. Inerscience, New York, 1968. 13–34.; A hazai szakirodalom-
ból lásd Péteri Zoltán: Az állampolgári jogok és a természetjogi elmélet. In: Halász I.–Ko-
vács I.–Szabó I. (szerk.): Az állampolgárok alapjogai és kötelességei. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1965.; lásd még Husson, L.: Contenu et signification des notions de morale
naturelle et de droit naturel. Archives de Philosophie, 1982/45., 529–548.
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A természetjogi elméletek azt hangsúlyozzák, hogy az általuk megfogalma-
zott jogok a közösségi együttélés alapját jelentik, s azokból minden, vagy
legalábbis igen sok tételes jogi szabály levezethetõ. Az emberi jogok elméle-
tei viszont – kifejezetten vagy hallgatólagosan – úgy vélik, hogy az általuk
megfogalmazott jogokat mintegy befogadják a jogrendszerbe, vagyis azon
belül elismerik.

Az emberi jogok elméleteit továbbá rendszerint nem szerzõdéselméleti ke-
retben fejtik ki. Ez azzal függ össze, hogy a jogok mibenlétének megállapítá-
sa vagy védelme ezekben az elméletekben nem konszenzus kérdése. A klasz-
szikus természetjogászok szerint minden jogszerû, amiben a racionális és ér-
dekvezérelt emberi lények megegyeztek, noha nem egyezhettek meg bármiben.
A természetes jogok az utóbbiak körébe tartoznak. Az emberi jogok hívei vi-
szont inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy az egyes jogrendszerek érvelõ
meggyõzés alapján ismerik el az embert mint erkölcsi lényt megilletõ jogokat.
Természetesen az emberi jogok sem alku tárgyai, de elismerésükben – külö-
nösen nemzetközivé válásuk óta – szerepet játszik a megegyezés. 

S végül bármennyire is sokfélék és sokszínûek a természetjogi elméle-
tek, szinte minden változatuk határozott filozófiai alapokon nyugszik. Egy-
egy emberi jogi elmélet viszont gyakran sokféle filozófiai rendszerrel is ösz-
szefér. Mi több, manapság kimondatlan konszenzus létezik a tekintetben,
hogy az emberi jogok bölcseleti megalapozása mindeddig nem járt sikerrel
(Feinberg, 1973, 90.). Ezen alapok hiánya két tényezõvel függ össze. Egy-
részt azzal, hogy az emberi jogok fogalma egymással ellentétes irányba ha-
tó elemeket foglal magába: az európai kultúra fejlettebb jogrendszereiben
már pozitiválódott (törvényes) és még csak igényelt, de el nem ismert (er-
kölcsi vagy természetes) jogokat. Összességükben tekintve az emberi jogok
egyszerre tételes és természetes jogok, s ez szinte lehetetlenné teszi az egy-
séges elméleti megalapozást. Másrészt az emberi jogok fogalmát, illetve
magukat az egyes jogokat sokféle kultúra értékrendszerével kell össze-
egyeztetni, s ennek érdekében el kell hagyni az ezeknek ellentmondó ele-
meket. Úgy tûnik, hogy az emberi jogok hívei a gyakorlati kompromisszum
érdekében hajlandók lemondani a következetes elméleti alapok kifejtésérõl.

7.4.2. Az emberi jogok általános jellege

Az emberi jogok általános jellegét illetõen a szakirodalomban három nézet
létezik. A kisebbségi álláspont szerint, melyet például Jacques Maritain
képviselt ma már klasszikusnak számító írásában (Maritain, 1947), az em-
beri jogok gyakorlatilag természetes jogok, csupán más az azokat alátámasz-
tó érvek rendszere. Egy szélesebb körben elterjedt felfogás szerint az embe-
ri jogok valójában erkölcsi jogok. „Egy emberi jog úgy határozható meg –
mondja Maurice Cranston –, mint egy egyetemes erkölcsi jog; mint valami
olyasmi, amivel minden embernek, mindenütt és mindig rendelkeznie kel-
lene; valami, amitõl senkit sem lehet megfosztani anélkül, hogy súlyosan
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meg ne sértenék az igazságosságot; s ami minden emberi lényt pusztán
azért illet meg, mert ember.” (Cranston, 1973, 36.) Végül egy harmadik ál-
láspont szerint az emberi jogok a jogok önálló csoportját alkotják, melyben
a természetes és az erkölcsi jogok egyes elemei csak kiegészítõ szerepet ját-
szanak. 

Abban a kérdésben viszont, hogy mi is a jogok ezen önálló típusának a
fõ jellemzõje, már távolról sem egységesek a vélemények. Néhányan azok
politikai, olykor deklaratív elemeire helyezik a hangsúlyt, mások pedig úgy
látják, hogy nemzetközi jellegük az igazán fontos. Vannak, akik szerint az
emberi jogok a belsõ pozitív jogrendszer részévé is válnak vagy kell válni-
uk, s így csak fontosságuk vagy nemzetközi jogi hátterük alapján különböz-
tethetõk meg a jogrendszer más szabályaitól. Ezt tükrözi a német mintákat
követõ hazai szóhasználat is, melyben az alkotmányban is elismert emberi
jogokat alapjogoknak nevezzük.

Amikor azt állítjuk, hogy az emberi jogok a jogok önálló csoportját alko-
tó sajátos jogok, akkor elképzelhetõnek tartjuk az egyes kritériumok együt-
tes és egymásra tekintettel lévõ alkalmazását. Vagyis az emberi jogokat ter-
mészetük szerint vegyes jellegû jogoknak tekintjük. Az emberi jogi igények
egy része a helyes jog körébe tartozó erkölcsi, politikai és társadalmi követe-
lés, s ennyiben deklaratív jellegû, míg más részük az elmúlt kétszáz év so-
rán számos ország jogrendszerében – elsõsorban alkotmányaiban és alkot-
mányerejû törvényeiben – pozitiválódott, azaz törvényes joggá vált. Az embe-
ri jogok fogalmában összefoglalt jogosultságok e két fõ típusa közötti hatá-
rok történelmileg állandóan változnak, s az utóbbi csoportba tartozók köre
folyamatosan bõvül. A kettõs jelleg azonban ezzel nem szûnik meg, mert az
emberi jogok pozitiválódásával párhuzamosan állandóan új igények szület-
nek és nyernek emberi jogi státust. 

Az emberi jogok vegyes jellegûek abban az értelemben is, hogy egy ré-
szüket a belsõ állami jog, míg más csoportjaikat – különösen századunk
második felében – a nemzetközi jog fogalmazza meg és annak intézmény-
rendszere érvényesíti. A határok e vonatkozásban is képlékenyek, rugalma-
sak és történelmileg változók. E jogok Janus-arca akkor látható igazán, ha
áttekintjük azt a történelmi folyamatot, amelynek keretében létrejöttek és
fejlõdtek.

7.4.3. Az emberi jogok eredete

Az emberi jogok kialakulásának társadalmi, gazdasági és politikai hátterét
a modern polgári fejlõdés teremtette meg. Ennek során az egyéneknek és kö-
zösségeiknek egyre nagyobb mértékben állt módjában az önmeghatározás,
kiterjedt és új – többek között jogi – formákat öltött az emberek közötti
egyenlõség, s az egyén a korábbiakban ismeretlen mértékben függetlened-
hetett a közösségektõl. Ez a fejlõdés Nyugat-Európa egyes országaiban kü-
lönbözõ körülmények között, változó ütemben és intenzitással a 15. és a
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19. század között ment végbe. Súlypontja az emberi jogok szemszögébõl a
18. századra esett, s így jelentõs szerepet játszhatott benne az Európától
függetlenedõ Amerika is. 

7.4.3.1. Eszmetörténeti elõzmények 

Az emberi jogok kialakulásának eszmei elõzményét a társadalmi szerzõdés el-
méleteivel összekapcsolódó természetjogi tanok, a francia felvilágosodás fi-
lozófiája, a fiziokraták elmélete, az angol-amerikai puritanizmus valláser-
kölcsi nézetei és az emberi egyenlõséggel kapcsolatos demokratikus esz-
mék jelentették. 

A természetjogi tanokból származik az a gondolat, hogy a társadalmi kö-
zösség alapja és végsõ vonatkoztatási pontja az egyén, akinek önálló szemé-
lyisége van, mellyel – pusztán megszületése okán – jogok kapcsolódnak ösz-
sze. Ugyancsak a természetjogi elméletek hangsúlyozták elõször, hogy bi-
zonyos jogok nemcsak egymással szemben illetik meg az egyéneket, de ér-
vényesek, illetve érvényesíthetõk a közösséggel vagy az azt képviselõ állam-
mal szemben is. Hiszen e jogokat, minthogy örök és változtathatatlan jelle-
gûek, az állam nem adja, hanem csak kinyilvánítja vagy elismeri. Sõt, az álla-
mok kötelessége, hogy védjék e jogokat, s hogy ezt megteszik-e, az tevé-
kenységük értékelésekor vizsgálható. Már a természetjogászok is hangsú-
lyozták továbbá az emberek közötti jogegyenlõség megteremtésének, illet-
ve kiterjesztésének fontosságát, s körükben is akadtak olyanok, akik rend-
kívül fontosnak tartották a szabadság intézményi védelmét, s ezzel összefüg-
gésben a polgári biztonságot. 

A fiziokraták – akik egyébként nemcsak közgazdasági elméletet fejtettek
ki, de határozott és néhány kérdésben a természetjogi iskola tanait követõ
elképzeléseket is megfogalmaztak a társadalom szervezettségét illetõen – jó
gyakorlati érzékkel a polgári szabadság intézményi biztosítékaira, elsõsor-
ban a magántulajdonra és a gazdasági szabadságra helyezték a hangsúlyt.
A francia felvilágosodás filozófus képviselõi leginkább azzal járultak hozzá
az emberi jogok megszületéséhez, hogy kidolgozták az ember elvont fogalmát:
azon emberét, akinek a történelmi és társadalmi körülményektõl függetle-
nül is lehetnek jogai. Elvont emberfogalmak természetesen korábban is lé-
teztek, így elsõsorban a sztoicizmusban és a keresztény bölcseletben, a
franciáké azonban különbözött ezektõl, mivel õk azt hangsúlyozták, hogy
az ember – elsõsorban értelme révén – önmagában hordozza boldogulásá-
nak titkát, s lényegének kibontakoztatásához csak arra van szükség, hogy
eszmeileg (például vallásos hitét illetõen) és politikailag szabad legyen. Ha
e feltétel adott, az ember bármilyen körülmények között boldogul. Ez az el-
vont emberfogalom tette – s teszi ma is – lehetõvé, hogy a jogok ne vala-
mely történetileg létezõ közösség tagjához, ne csupán a polgárhoz vagy va-
lamely uralkodó alattvalójához, hanem általában a szabad emberhez legye-
nek hozzárendelve. 
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A reformáció, s azon belül elsõsorban a puritanizmus tanainak az embe-
ri jogok szempontjából annyiban volt jelentõsége, hogy középpontba állí-
totta a vallásszabadság, illetõleg az állam és az egyház szétválasztása eszméjét,
rámutatott a demokratikus egyházszervezeti megoldások állami intézmény-
rendszerre való alkalmazhatóságára, és erkölcsi megfontolásokat nyújtott
az emberi egyenlõség, illetve az egyenlõség által adott emberi méltóság
megalapozásához is. A 18. században születõ modern demokratikus esz-
mék jelentõsége – a természetjogban gyakran már igazolt jogegyenlõség
gondolatának megerõsítésén túl – abban állt, hogy rámutattak az emberek
közötti társadalmi egyenlõség megteremtésének és védelmének intézményi
feltételeire. Ezzel az emberi jogok gondolatát az állam szervezetével és mû-
ködésével kötötték össze.

7.4.3.2. Jogi elõzmények

A modern emberi jogok jogi elõzményei körében a szakirodalomban rend-
szerint három fõ forrásra utalnak, bár ezek szerepét és súlyát illetõen távol-
ról sincs egyetértés: az angol szabadságok kiterjesztése során alkotott jogi
dokumentumokra, a függetlenedõ amerikai államok jognyilatkozataira és
az emberi jogok francia deklarációjára.

Az angol billek körében – melyek sorát a visszatekintõ (s ennek kereté-
ben a jelen álláspontját gyakran a történelemre visszavetítõ) elemzések
gyakran a Magna Charta Libertatummal kezdik – olyan dokumentumokat ta-
lálunk, mint a Petition of Rights, a Habeas Corpus törvények és a Bill of Rights.
E törvények és jognyilatkozatok kétségkívül hozzájárultak a polgári szabad-
ság kiterjesztéséhez, ám legfeljebb elõrevetítették, s nem elõkészítették az
emberi jogokat. Hiszen, elõször is, az emberi jogokra jellemzõ egyetemesség
gondolatának e törvényekben még nyoma sincs. E dokumentumok nem ál-
talában az emberek, hanem az angolok jogait kívánták rögzíteni, s körük-
ben is elsõsorban a szabad polgárokét, akiknek köre jóval szûkebb volt,
mint az angol társadalom. Másodszor, e jogi szövegek érvrendszerébõl az
tûnik ki, hogy szerzõik nem addig ismeretlen jogokat kívántak megállapíta-
ni vagy deklarálni, hanem az „õsi jogokat és privilégiumokat” akarták újó-
lag biztosítani vagy helyreállítani. A retorika mögött persze valójában nem
a jogvédelem, hanem az angol jogtörténetbõl jól ismert fokozatos jogkiter-
jesztés gyakorlata húzódott meg. Harmadszor, a jogkiterjesztés külsõ formá-
ját a személyek, illetve csoportok közötti megállapodások és szerzõdésszerû
okiratok jelentették, s ez ugyancsak különbséget jelentett az emberi jogok
személyekhez nem kötött deklarációihoz képest.

Az emberi jogok egyik legfontosabb közvetlen elõzményét az amerikai
jognyilatkozatok jelentették. E dokumentumok körébe sorolható már a phi-
ladelphiai kongresszus által kiadott jognyilatkozat (Declaration of Rights) is;
a legismertebb és a legnagyobb hatású azonban a virginiai jognyilatkozat
(Virginia Bill of Rights) volt, mely a virginiai alkotmány bevezetõje lett.
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A Függetlenségi nyilatkozat ugyancsak tartalmaz emberi jogi elemeket, s az
egyes államok önálló alkotmányai közül több (például Maryland,
Massachusetts, Pennsylvania, Vermont) szintén kinyilvánított ilyen jogo-
kat. E dokumentumok már számos mai értelemben vett emberi jogot meg-
fogalmaztak. Szövegezésük módja egyértelmûen arról tanúskodik, hogy
megalkotóik szerint e jogokat nem valamilyen földi hatalom adományozza,
s azok tekintetében nincs helye semmiféle megállapodásnak vagy szerzõ-
désnek: a deklarációk pusztán kinyilvánítják e jogokat. A szövegezés módja
ellenére ugyanakkor az amerikai deklarációk csupán megfogalmazták az
emberi jogi szemléletre oly jellemzõ egyetemességi igényt,10 de nem garan-
tálták azt. Így az Egyesült Államok eredeti, 1776-os alkotmánya és annak az
alapvetõ szabadságokra vonatkozó I–X. számú kiegészítései (Bill of Rights,
1791) még elismerték a rabszolgaság intézményét. Az emberi jogok ameri-
kai dokumentumai csupán az újabb alkotmánykiegészítésekkel (XIII. és
XV.; 1865, 1870), illetve a polgári jogokról szóló törvénnyel (Civil Rights
Act, 1866) lettek teljesek, amelyek eltörölték a rabszolgaságot és a fekete
bõrû amerikaiak számára is biztosították a polgári jogokat. Az amerikai jog-
nyilatkozatok azonban annyiban tekinthetõk a modern emberi jogi doku-
mentumok elsõ formáinak, hogy megfogalmaztak sok olyan politikai és
kormányzati elvet is (például a politikai hatalom és a népszuverenitás ösz-
szekapcsolását, az államhatalmi ágak megosztását stb.), amelyek nélkül az
emberi jogok nem érvényesülhetnek.

7.4.3.3. A francia deklaráció

Az emberi jogok kialakulásának folyamatában a döntõ áttörést az Emberi és
polgári jogok deklarációja (Déclaration des droit de l’homme et du citoyen,
1789) hozta meg. 

A francia deklaráció egy modern polgári társadalomfelfogás tömör kife-
jezõdése volt. Középpontjában a másokkal egyenlõ és szabad egyén állt, aki-
nek csak jogait – s nem kötelezettségeit – kell kinyilvánítani. Az emberi jo-
gok eszerint egyéni jogok. A deklaráció mai értelemben vett emberi jogi do-
kumentum abban a tekintetben is, hogy az emberek együttélésével kapcso-
latban számos társadalmi, politikai és jogi alapelvet fogalmaz meg. Az angol
billekhez hasonlóan tartalmaz büntetõjogi elveket, az amerikai jognyilatko-
zatokra emlékeztetõen pedig megfogalmaz néhány államszervezeti megol-
dást is. Fõ jellemzõje a deklaratórikus szemlélet (a jogok ünnepélyes formá-
ban való kinyilvánítása), néhány esetben azonban azt is sejteti, hogy a ki-
nyilvánított jogok érvényesüléséhez garanciák is kellenek. Éppen ezért nem
10 „Minden ember, a természet rendje szerint, egyenlõen szabad és független, s mindenkinek

bizonyos veleszületett jogai vannak” – szól a virginiai jognyilatkozat I. pontja. In: Kovács
István–Szabó Imre (szerk.): Az emberi jogok dokumentumokban. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1976. 606. „Minden ember egyenlõnek születik. A Teremtõ elide-
geníthetetlen jogokkal ruházta fel õket; elsõsorban az élet, a szabadság és a boldogság jo-
gával” – hangsúlyozza a Függetlenségi nyilatkozat. (Uo. 609.) 
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véletlen, hogy az elsõ forradalmi alkotmány bevezetõje lett, miként az sem,
hogy a 19. század folyamán fokozatosan kiszorult az alkotmányszövegek-
bõl. Ez utóbbi helyzeten csak 20. századi rehabilitációja változtatott. A dek-
laráció sorsa e tekintetben szimbolikus, s ez egyben az emberi jogokat ki-
nyilvánító dokumentumok paradoxonára is rámutat. Az ilyen dokumentu-
mok ugyanis rendszerint olyan jogi elveket fogalmaznak meg, amelyek a
törvényi joggá válás igényével lépnek fel. Amikor azonban ez megtörténik,
vagyis az elveket alkotmányok és törvények konkretizálják, az elvek ünne-
pélyes kinyilvánítása sokak szemében már feleslegesnek tûnhet.11

A francia deklaráció a polgári szabadságjogokat klasszikusan fogalmazza
meg, amennyiben kinyilvánítja a szabadsághoz és az egyenlõséghez való jo-
got, a tulajdonhoz, a biztonsághoz és az elnyomással szembeni ellenállás-
hoz való jogot, a közhivatalok képesség alapján való betöltésének jogát, az
ártatlanság vélelmét és a büntetések törvényhez kötöttségének elvét, a gon-
dolatok szabad kifejezésének jogát, a vallási meggyõzõdés szabadságát és
így tovább. E jogokat (kiegészítve néhány más klasszikus szabadságjoggal;
például a magánélet körébe tartozóan az információk védelmével kapcsola-
tos jogokkal, a lakóhely szabad megválasztásának jogával stb.) újabban –
Karel Vasak kifejezésével – elsõ generációs jogoknak nevezzük.

A francia deklaráció eredetiségét többen kétségbe vonták, s ez az emberi
jogokra vonatkozó elmélet történetének híres vitájához vezetett. A korabeli
általános meggyõzõdés szerint e deklaráció volt az elsõ, s ilyen értelemben
eredeti emberi jogi dokumentum, mely a francia géniusz nagyságát tükrözte.
Georg Jellinek vitatta ezt, mert szerinte az amerikai jognyilatkozatok hatásá-
ra készült, illetve azok nyomait viseli magán, mi több, azok utánzata. Értel-
mezését szövegszerûen is igyekezett bizonyítani: párhuzamba állította az
amerikai jognyilatkozatokat és a deklarációt, s arra mutatott rá, hogy az
utóbbi egyetlen olyan jogot sem fogalmaz meg, amely ne lenne benne az
elõbbiekben (Jellinek, 1895). A francia szerzõk – különösen Emil Boutmy
(Boutmy, 1902), késõbb pedig szinte minden francia alkotmányjogász – he-
vesen vitatták Jellinek nézetét. Szerintük a deklaráció a 18. századi francia
felvilágosodás terméke. Bár a vita tudományos keretekben zajlott, mégsem
volt mentes a nemzeti elfogultságoktól és a politikai felhangoktól.

Egy dolog azonban bizonyos: a deklaráció a modern emberi jogok elsõ
klasszikus megfogalmazása. Egyrészt azért, mert az abban kinyilatkoztatott
elvek az alkotmánytörvények és a rendes törvények közvetítésével döntõ

11 E paradoxon ideológiai célokból jól kiaknázható. Szemléletes e tekintetben Szabó Imre
késõi, a szocialista jogelméletet döntõ módon meghatározó, s a hazai jogbölcseleti és al-
kotmányjogi szakirodalomban sajnos még ma is tetten érhetõ érvelése. Eszerint az em-
beri jogok csupán politikai és erkölcsi követelmények, s amíg nincsenek törvénybe fog-
lalva, addig nem részei a pozitív jognak. Ha viszont törvénybe foglalják az ezen elvek ál-
tal jelzett igényeket, akkor állampolgári jogokká válnak. Vagyis az emberi jogok emberiek
ugyan, de nem jogok, ha pedig jogokká válnak, már nem emberiek, hanem állampolgáriak
(Szabó, 1968, 1987). A bírálat alapjaként lásd Zombor Ferenc: Az emberi jogok természete.
Bibó-füzetek 2. Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium, Miskolc, 1992. 75–88.
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módon meghatározták az európai jogrendszerekben elismert szabadságjo-
gokat, valamint az állam felépítését, mûködését és intézményi kereteit. Eb-
ben az értelemben a deklaráció teremtette meg a mai európai államokban
érvényesülõ új közjog alapjait. Másrészt jelentõs szerepe volt abban is, hogy
a 19. században visszavonhatatlanul átértelmezõdött az államnak az egyén-
hez való viszonya. Megfogalmazta a legfontosabb egyéni szabadságokat, s
ezzel párhuzamosan leszûkítette az állam feladatkörét. E tekintetben az
emberi jogok késõbbi fejlõdése döntõ változást hozott.

7.4.4. Az emberi jogok 20. századi fejlõdése

A 20. században az emberi jogokról folyó gondolkodás számos kérdésben
lényegesen megváltozott. Így mindenekelõtt kibõvült az e körbe sorolható
igények köre; az emberi jogok érvényesülése és érvényesítése nemzetközi
kérdéssé vált; s általánosan elfogadottnak mondható az a gondolat, hogy az
emberi jogokat az alkotmányokban kell elismerni, védelmük érdekében pe-
dig különbözõ alkotmányos intézményeket kell kiépíteni.

7.4.4.1. A szociális jogok mint emberi jogok

Az emberi jogok 20. századi fejlõdése során a leglátványosabb változás e jo-
gok ún. második generációjának elismerése, illetve a harmadik generáció körébe
sorolható igények megfogalmazódása volt. 

A második generációs emberi jogok megszületése azzal függött össze,
hogy a hagyományos polgári társadalom alapszerkezetében és mûködés-
módjában bekövetkezett lényeges változások századunkban új feladatok elé
állították az államokat. E feladatok megkövetelték, hogy a kiegyensúlyozott
gazdasági fejlõdés érdekében aktív szerepet játsszanak a társadalom hagyo-
mányosan magánjellegûnek tekintett területein. Általánosan elfogadottá
vált, hogy ennek keretében az államnak nem csupán a magángazdaságot kell
irányítania, hanem orvosolnia kell az e gazdaság által létrehozott szociális
problémákat is. Ez a megtermelt javak egyre nagyobb hányadának állami új-
raelosztását, s persze a magángazdaság résztvevõinek politikai-jogi eszkö-
zökkel való egyenlõsítését jelentette. E történelmi helyzetben születtek és
nyertek elismerést azok a gazdasági, társadalmi és kulturális igények, ame-
lyeket szociális jogokként foglalunk össze. Ily módon az ún. második generá-
ciós emberi jogok körébe sorolható a megélhetéshez vagy az emberhez mél-
tó megélhetéshez való jog (más megfogalmazásban és némileg más tarta-
lommal: a nemzeti jövedelembõl való részesedés joga), a szociális biztonság-
hoz és a munkához vagy a munkanélküli-segélyhez való jog, az egészségügyi
ellátáshoz való jog, a pihenéshez (pontosabban a fizetett szabadsághoz való)
jog és a mûvelõdéshez, konkrétan pedig az oktatáshoz való jog. 

Az ilyen igények jogokként, majd pedig emberi jogokként való megfo-
galmazása csaknem egy évszázados fejlõdés eredménye volt, s bizonyos ér-
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telemben ez a fejlõdés még ma sem tekinthetõ befejezettnek. A fentebb jel-
lemzett gazdasági és politikai folyamatok ugyanis a 19. század végén és a
20. század elsõ felében, vagyis a természetjogi és az emberi jogi gondolko-
dás szélcsendje idején zajlottak. Ezért az elsõ generációs jogokkal ellentét-
ben a szociális jogok közül többet már elismertek az alkotmányokban és a
jogszabályokban, mielõtt emberi jogi státusra tettek volna szert.

A gazdasági, társadalmi és kulturális jogok eszmei elõzményét a szocia-
lista, illetve a szocialisztikus tanok jelentették. Ezek az elméletek – például
a munkásszocializmus, a keresztényszocializmus és az e tekintetben hozzá-
juk csatlakozó szociális liberalizmus – a javak elosztására helyezték a hang-
súlyt. A társadalmi igazságosság nevében azt követelték, hogy az állam közha-
talmi eszközökkel nyújtson kárpótlást a piacgazdaság keretei között hátrányt
szenvedett csoportoknak. E tanok természetjogias keretben is megfogalma-
zódtak: többen úgy vélték, hogy a dolgozóknak joga van a munkához, a lét-
minimumhoz és a teljes munkahozadékhoz. A szocialisztikus eszmékhez
társuló politikai és jogelméletek (mint például L. Duguit elmélete) ezt az-
zal egészítették ki, hogy e jogok az állam szempontjából kötelességeket jelen-
tenek, vagyis az államnak gondoskodnia kell e jogok érvényesülésérõl, s
hogy közülük néhány kollektív jellegû.

Alkotmányjogi területen elsõsorban a weimari alkotmány (1919) járult
hozzá a szociális jogok általános elfogadásához. Ez az alkotmány egyértel-
mûen kimondta: „a gazdasági életet az igazságosság elveinek megfelelõen
úgy kell megszervezni, hogy mindenki számára biztosítva legyen az ember-
hez méltó megélhetés”, és rendelkezett a szociális partnerség (például a
munkástanácsok) megteremtésérõl is: „A munkásoknak és az alkalmazot-
taknak egyenlõ alapon kell együttmûködniük a bérek és a munkafeltételek
megállapításánál.” A szociális jogok alkotmányos alapjogként való elisme-
résében szerepe volt más alkotmányoknak is: így a mexikói (1917), a spanyol
köztársasági (1931) és a szovjet alkotmánynak (1936). Ez utóbbi és a nyo-
mában kibontakozó hatalmas propaganda annak ellenére is befolyásolta a
nyugati gondolkodást (például a munkához való jog kapcsán), hogy magát
az alkotmányt a legnagyobb törvénytelenségek idején fogadták el. Végül a
20. század második felében megvalósuló nyugati jóléti államok alkotmá-
nyos joggá tettek számos szociális igényt, így többek között az egészségügyi
ellátáshoz való jog valamilyen formáját.

Az alkotmányokban már rögzített szociális alapjogok a második világhá-
ború után váltak emberi jogokká. A döntõ áttörést az Egyesült Nemzetek
Szövetsége által kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) je-
lentette, mely már kifejezetten szociális jogokat is megfogalmazott (lásd
különösen a 22–27. cikkelyeket). Ezt a Polgári és Politikai Jogok Nemzet-
közi Egyezségokmánya párjának tekintett nemzetközi egyezmény, a Gazda-
sági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
(1966/1976) egészítette ki és tette teljessé. 
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Összefoglalásul azt mondhatjuk, hogy amíg az emberi jogok elsõ gene-
rációjába tartozó szabadságjogok az egyén védelmében korlátozni kívánták
az államot, addig a szociális jogok aktív cselekvést kívántak tõle (Forsythe,
1982; Henkin, 1981). E jogok tehát pozitív jellegûek. 

7.4.4.2. Az emberi jogok nemzetközivé válása

A 20. század „emberi jogi forradalmának” másik vonatkozása az emberi jo-
gok nemzetközivé válása a második világháború után (Nelson–Green,
1980). Bizonyos jogok nemzetközi elismerésére már a népszövetségi rend-
szerben is sor került, az Egyesült Nemzetek Szövetségének megszületése és
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, illetve a két egyezségokmány-
nak az elfogadása azonban e tekintetben új korszakot nyitott. A regionális
emberi jogi egyezmények – például az európai (1950, 1963), az amerikai
(1948, 1969, 1988) és az afrikai (1981) – tovább erõsítették e tendenciát.

Az „új korszak” kifejezés több okból is indokolt (Kardos, 1995). Elõször
is, e deklarációk összefüggõen és egységesen kezelték az emberi jogokat, s ezen
az sem változtatott, hogy az egyezségokmányok mögött eltérõ politikai cé-
lok álltak, vagy hogy a csatlakozás lehetõsége – a keleti és a nyugati államok
második világháború utáni szembenállásának is köszönhetõen – alternatív
jellegû volt. Másrészt azért, mert a nemzetközi szervezetek keretében olyan
intézményeket és eljárásokat alakítottak ki (bizottsági rendszer, jelentéstétel,
helyszíni vizsgálat), amelyek ellenõrzik az államok tevékenységét, és lépése-
ket tehetnek az emberi jogok érvényesülése érdekében. Ezek körében külö-
nösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának van kitüntetett szerepe, mely-
nek döntései kötelezõek az annak joghatóságát elismerõ államokra. Ez so-
kak szemében azt jelenti, hogy megtették az elsõ lépéseket az állami szuve-
renitás hagyományos fogalmának leépítése felé. Rendkívül jelentõs változás
az is, hogy bizonyos feltételekkel az egyének is fordulhatnak e bírósághoz,
s e megoldással az emberi jogok érvényesítésének egyik leghatékonyabb jo-
gi eszköze teremtõdött meg. 

A nemzetközi jogi szabályozás körébe vont emberi jogok harmadik fõ
jellemzõje, hogy az összefüggõen és egységesen kezelt jogok mellett egyre
nagyobb szerepet játszanak azok, amelyek az emberek sajátos jellemzõkkel bí-
ró csoportjainak – például a színes bõrûeknek – az egyenlõséggel kapcsola-
tos igényeit ismerik el, vagy a hagyományos emberi jogokat konkretizálva fo-
galmaznak meg kötelezettséget az államoknak (például a rabszolgaság tilal-
ma, 1926, 1953, 1956; a kényszermunka tilalma, 1930, 1957; a kínzás és a
kegyetlen büntetések tilalma, 1984). Ezek körébe tartozik a genocídium ti-
lalma is (1948), melynek kapcsán úgy tûnik, hogy a nemzetközi büntetõjog
megteremtésére tett második világháború utáni kezdeményezések a jugo-
szláviai háború kapcsán napjainkban folytatódnak.
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7.4.4.3. A harmadik generációs jogok

Az utóbbi évek leglátványosabb fejleménye az emberi jogok harmadik
generációjába12 sorolt igények megfogalmazása. Ezek az ún. globális problé-
mákkal – a környezetszennyezéssel, az északi és déli országok roppant gaz-
dasági különbségeivel s utóbbiak fejlõdési nehézségeivel, az éhezéssel és a
háborúkkal – függnek össze. A szakirodalomban rendszerint a következõ
igényeket sorolják ide: békéhez való jog, az egészséges és kiegyensúlyozott
környezethez való jog, a humanitárius segélyhez való jog természeti ka-
tasztrófák esetén, a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális önmegha-
tározáshoz való jog, a gazdasági és társadalmi fejlõdéshez való jog, valamint
az emberiség közös örökségében való osztozás joga (ideértve a tudományos
információkat, a kulturális tradíciókat és mûemlékeket, valamint a világûrt
mint teret is). E „jogok” közül néhány a harmadik világ országainak azon
törekvéseit tükrözi, hogy elérjék a különbözõ értékek és javak globális újra-
elosztását, mások pedig azzal kapcsolatosak, hogy a modern nemzetállamok
nem képesek hatékonyan megoldani bizonyos problémákat. Egyesek úgy
vélik, hogy ilyen harmadik generációs jog a nemzetközi kommunikáció jo-
ga, s hogy a kisebbségi jogok egy része is idesorolható. 

E jogok többsége a népeket, illetve a közösségeket illeti meg, s így kol-
lektív, vagy az abban foglalt erkölcsi tartalom alapján ennél pontosabban:
szolidaritási jogoknak tekinthetõk. Jogként való megfogalmazásuk az elmúlt
két évtized folyamán – Karel Vasak elmélete nyomán – sokakban azt a meg-
gyõzõdést alakította ki, hogy az emberi jogok egyes csoportjait a nagy for-
radalmak nyomán ismerik el: a polgári forradalmakat a szabadságjogok meg-
születése kísérte, a szocialista forradalmak a szociális jogok elismerésével jár-
tak, a második világháború utáni gyarmati forradalmak (vagyis az ún. felsza-
badító mozgalmak) pedig a szolidaritási jogok megszületéséhez vezettek.

A szakirodalomban ugyanakkor többen vitatják, hogy ezek az igények
beilleszthetõk lennének az emberi jogok hagyományos fogalmi keretébe.
Felvetik például, hogy többségük esetében nem határozható meg pontosan
a jogosultság alanya (ti. a nép vagy a kisebbség), a kötelezett személye (pél-
dául azon államok köre, amelyeknek meghatározott magatartást kell tanú-
sítaniuk) és annak tartalma (vagyis az a konkrét igény, amelynek érvénye-
sítése e jogok elismerése esetén elvárható). A bírálatok célja annak kimuta-
tása, hogy az ilyen jogok még nemzetközi jogi értelemben is csak nehezen,
a belsõ állami jog vonatkozásában pedig alig pozitiválhatók, s ez alól csak
az egészséges környezethez való jog jelent kivételt. E jogok hívei ugyanak-
kor arra mutatnak rá, hogy a mai globális problémák nem oldhatók meg va-

12 A kifejezés a szlovák származású francia gondolkodótól, Karel Vasaktól származik (Va-
sak, 1977). A hazai szakirodalomból lásd még Mavi Viktor: Szolidaritási jogok avagy az
emberi jogok harmadik nemzedéke. Állam- és Jogtudomány, 30. 1–2., valamint Kardos Gá-
bor: Emberi jogok egy új korszak határán. T–Twins Kiadó, Budapest, 1995. 28–82.; az „em-
beri jogok generációi” kifejezéssel kapcsolatban lásd uo., 37–38.
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lamennyi nemzet összehangolt erõfeszítése, következésképpen az ilyen igé-
nyek elismerése nélkül. 

A harmadik generációba sorolt emberi jogok tulajdonképpen egy sajátos
közös emberi érdekekre alapozott utópiát hirdetnek meg – az utópikus gon-
dolkodás minden elméleti korlátjával és erkölcsi erejével együtt. Az embe-
ri jogok fejlõdésének egyik tanulsága az, hogy e fontos értékeket megfogal-
mazó jogok rendszerint akkor nyertek elismerést, amikor többé-kevésbé ki-
érlelõdtek az elvek valamilyen módon érvényesíthetõ igényekké alakításának
feltételei. Az emberi jogok hívei mindig azt állították, hogy e feltételek az
általuk javasolt jogok kapcsán már megérlelõdtek, ellenzõi pedig tagadták
ezt. Ennek fényében e jogok jövõbeni sorsa Vasak expresszív fordulatával
példázható: az emberi jogok elsõ generációja a francia forradalom jelszavai
közül a szabadságot valósította meg, a második az egyenlõséget tûzte zászlajá-
ra, a harmadik pedig a szolidaritást kívánja érvényesíteni. Ezt persze nem árt
a természetes kétely hangjával kiegészíteni: hogy e szolidaritási jogok is ál-
talánosan elismertté válnak-e majd egykor, az a jövõ kérdése, egy ilyen kér-
dés pedig, mint köztudott, tudományos módon nem válaszolható meg.
A jelenlegi tendenciák legalábbis ellentmondásosnak tekinthetõk.

7.5. Az emberi jogok egyetemessége 

Az emberi jog meglehetõsen szerencsétlen kifejezés, hisz roppant sok félre-
értésre ad okot. A kifejezés mindkét eleme problémákhoz vezet. Hiszen
megkérdezhetõ, hogy milyen értelemben és milyen mértékben emberiek,
vagyis egyetemesek e jogok? S felvethetõ az is, hogy az idesorolt igények
mennyiben jogi jellegûek, vagy jogok-e egyáltalán? A következõkben e két
kérdést vizsgáljuk meg.

Az emberi jogok egyetemességén rendszerint azt értjük, hogy a bennük
foglalt igények mindig és mindenütt érvényesek. Például az embereket soha és
sehol nem szabad megölni, megkínozni vagy a javak elosztása során a bõ-
rük színe alapján megkülönböztetni. Aki azonban az emberi jogok egyete-
messége mellett érvel, az ezzel nem állítja azt, hogy az ilyen jogok mindig
és mindenütt érvényesülnek vagy érvényesíthetõk is. Pusztán azt hangsú-
lyozza, hogy e jogokra – a történeti és társadalmi körülményektõl függetle-
nül – vitathatatlan általános normatív kijelentések alapozhatók; tehát valami-
lyen okból minden állami és egyéb közösségnek el kell ismernie azokat. Pél-
dául az emberek mindig és mindenütt jogot formálhatnak arra, hogy ne
pusztítsák el õket, ne kínozzák meg testüket, és a bõrük színe alapján ne te-
gyenek közöttük megkülönböztetéseket. Ha bizonyítható, hogy e kijelenté-
sek helyesek, akkor az emberi jogok valóban egyetemesek. E bizonyítás azon-
ban korántsem egyszerû feladat.13

13 Az emberi jogok elméleti megalapozásának kérdéseivel kapcsolatban lásd mindenekelõtt
A. Gewirth (szerk.): Human Rights: Essay on Justification and Applications. University of Chi-
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Az emberi jogi igények érvényességéhez egyrészt azt kell bizonyítani,
hogy e jogokkal vagy azok valamelyikével minden emberi lénynek rendelkez-
nie kell, másrészt pedig mindenkinek mint emberi lénynek kell rendelkez-
nie velük, tehát nem azért, mert valamilyen sajátos társadalmi vagy politi-
kai pozíciót foglal el, például mert szülõ, választópolgár vagy köztársasági
elnök. A jogok mai felfogása alapján ez kiegészíthetõ az arra vonatkozó bi-
zonyítás szükségességével is, hogy a kérdéses jogban az emberi lényeknek
egyenlõen kell részesülniük.

Az ennek bizonyítására irányuló érvek gyakorlatilag a természetjogi el-
méletek mintáit követik. Egyesek ma is azt kívánják bizonyítani, hogy az
embernek mint természeti lénynek azért kell bizonyos jogokkal rendelkez-
nie, mert születése okán igénye lehet a létezéshez. Így megalapozható
ugyan néhány jog (például az önfenntartáshoz vagy a megélhetéshez való),
ámbár éppen nem azok, amelyek az emberi jogi elméletek számára a legfon-
tosabbak. Mások úgy vélik, hogy az ember mint társadalmi lény értékek meg-
teremtõje vagy hordozója, s ezért nemcsak a létezésre lehet igénye, de a meg-
határozott jellegû vagy tartalmú létezésre is (például szabad egyénként a
polgári létezésre és így tovább). Így könnyen eljuthatunk ugyan a klasszi-
kus emberi jogokhoz (jog az élethez, a tulajdonhoz stb.), de szinte észre-
vétlenül kultúrafüggõvé tettük az érvelést, mert vagy elfogadtuk az ember
mint társadalmi lény által teremtett értékek érvényességét, vagy mi ma-
gunk rendeltünk ilyen értékeket az ember fogalmához. 

Innen már csak egy lépés annak elismerése, hogy az értékek és az érték-
rendszerek történelmileg és társadalmilag – vagyis kultúránként – változ-
nak. Ez a kulturális relativizmus álláspontja (Herskovits, 1972; Teson, 1984),
mely csak egyes kultúrákban ismeri el az emberi jogok érvényességét. Leg-
ismertebb formája az az állítás, amely szerint az emberi jogok egy adott kul-
túra – a modern európai civilizáció – termékei, s az ezzel kapcsolatos kije-
lentések igazsága az ebben elfogadott értékeken (szabadság, egyenlõség,
emberi méltóság) alapul. Ezek az értékek és a velük kapcsolatban álló érde-
kek meghatározzák az emberek társadalmi együttélésének módját, ami bizo-
nyos szabályok elfogadásához, ennek keretében pedig meghatározott igények
elismeréséhez vezet. E szabályoknak így az európai kultúrában az emberi
jogok is részei. A kulturális relativizmus képviselõje például azt kérdezi: ha
az antik görög civilizáció nem ismerte az ember egyetemes fogalmát és a sza-
badság modern eszméjét, akkor honnan tudhatta volna például Arisztote-
lész, hogy egyesek rabszolgasága helytelen? Vagyis szerinte a normatív ki-
jelentések tartalmilag attól a társadalmi kontextustól függnek, amelyben

cago Press, Chicago and London, 1982; Berman, H.: Are human rights universal?
Interculture, 1984/17.2. 53–60. és Orwin, C., & Pangle, T.: The philosophical Foundations
of Human Rights. In.: M. F. Plattner (szerk.): Human Rights in our Time: Essays in Memory
of Victor Bras. Westview Press, Boulder and London, 1984, 1–22.; kritikai álláspontként a
hazai szakirodalomból lásd Sajó András: Az „emberi jogok” jogi haszontalanságairól és
lehetetlenségeirõl. Világosság, 1990/8–9. 573–579. 
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megfogalmazódnak. Ez az álláspont tehát, végül is, lemond az emberi jogok
egyetemes elméleti megalapozhatóságáról. 

Maga a kulturális relativizmus nem jelenti feltétlenül az emberi jogok
megalapozhatóságának teljes tagadását (Henkin, 1979; Renteln, 1990), mi-
vel e szemléletmód egyik változata alapján az is kijelenthetõ, hogy a külön-
bözõ kulturális rendszereknek vannak olyan közös értékeik – mint például az
élet vagy a biztonság –, amelyekre jogi igények alapozhatók. Sok szempont-
ból úgy tûnik, hogy a mérsékelt kulturális relativizmus egy következetesen
végigjárható igazolási lehetõséget nyújt, noha kétségtelen, hogy viszonylag
szerény azoknak a közös értékeknek a köre, amelyre alkalmazható.

Egy másik lehetõség annak kijelentése volna, hogy az emberi jogok nem
univerzálisak ugyan, azaz általános elvek alapján nem igazolhatók, s ezért
nem mindig és mindenütt érvényesek, de univerzálhatók, vagyis kiterjeszt-
hetõk. E szemléletmód különösen az amerikai gondolkodásban, s annak
nyomán az emberi jogokról folytatott nemzetközi diskurzusban népszerû.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának bevezetõjében már maga az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének Közgyûlése is egy olyan közös eszmény körvo-
nalait fogalmazta meg, „amelynek elérésére minden népnek és nemzetnek
törekednie kell”. Ha azonban e közös eszmény az európai és az amerikai
kultúra terméke, akkor az univerzálhatóság gondolata kifejezetten veszé-
lyes is lehet. A emberi jogok politikai értelemben vett kiterjesztése ugyanis
az azok mögött meghúzódó államszervezési elveket – vagyis az európai po-
litikai rendszereket – alátámasztó értékek expanzióját is jelentheti a harma-
dik világ országai felé. Századunk világpolitikai összefüggéseinek – többek
között a világméretû háborúk és a nemzetközi szervezetek által irányított
fejlesztési programoktól való függõség – eredményeként persze a legtöbb
fejlõdõ ország deklarálja az emberi jogokat, sõt sokan kifejezetten azt állít-
ják, hogy az emberi jogok szervesen következnek a saját kultúrájukból vagy
a körükben általánosan elfogadott vallásból. Kimondva vagy kimondatlanul
azonban gyanakvással is tekintenek e jogokra, mert attól tartanak, hogy a
mögöttük rejlõ értékrend felbomlaszthatja a tradicionális kultúrát vagy val-
lási rendet. Sõt néhány fejlõdõ ország vezetõje szemében az emberi jogi
gondolat a fejlett északi országok dominanciáját szolgálja, ezért egy olyan
trójai falónak tartják, amelyben európai és amerikai intézmények rejtõznek.
Számukra az emberi jogok legfeljebb abban az értelemben egyetemesek,
mint a Coca-Cola.14 Ezzel talán azt akarják mondani, hogy e jogok annyiban
egyetemesek, amennyiben érvényesíthetõségük társadalmi feltételei is
azok.

14 A hasonlattal kapcsolatban lásd Goenavan, M.: Coke, and Human Rights, which is the real
thing? Idézi Badó–Loss–Szilágyi–Zombor: Jogszociológia. Bíbor, Miskolc, 1997. 129.
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7.6. Az emberi jogok jogi jellege

Az emberi jogok jogi jellegével kapcsolatban a szakirodalomban nagyok a
véleménykülönbségek. Az egyik szélsõséges nézet szerint az emberi jogok
ugyanolyan jogok, mint bármely más törvényes jog, s csupán fontosságuk
különbözteti meg õket; a másik szerint pedig egyáltalán nem is jogok, ha-
nem erkölcsi elvek vagy jogilag értelmezhetetlen és érvényesíthetetlen po-
litikai deklarációk. 

E vita kapcsán mindenekelõtt az emberi jogok vegyes jellegére, illetve Ja-
nus-arcára emlékeztetünk. Mint láttuk, a deklaratív szemlélet, az etikai be-
állítódás és a politikai nézõpont hangsúlyozott jelenléte valóban rányomta
bélyegét az emberi jogi gondolkodás történetére. Az ennek keretében meg-
fogalmazott jogok jelentõs része azonban az idõk folyamán mégiscsak
pozitiválódott, vagyis az állami jogrendszerek részévé vált. Ennek fényében
az emberi jogok jogi jellegét illetõen is csak felemás, olykor kifejezetten el-
lentmondásos következtetésekre juthatunk.15

Elõször is arra utalunk, hogy e jogok jogi jellegével kapcsolatos viták ke-
reszttüzében gyakran az emberi jogok számszerû sokasodása áll (Sajó,
1990). Az emberi jogi gondolkodás egyik meghatározó belsõ tendenciája,
hogy egyre több igényt ismer el, illetve kíván elismertetni emberi jogként.
A jogérvényesülés szempontjából azonban vélhetõen több kárt okoz, mint
amennyi haszonnal jár az, ha emberi joggá nyilvánítják a házasságkötés és
a válás jogát, az üdüléshez való jogot, az eutanázia lehetõségét, az állami
szolgáltatásokhoz való egyenlõ hozzáférést, a kulturális gazdagodásra vo-
natkozó igényt és a sztrájkjogot. E jogok ugyanis nem emberi minõségük-
ben, hanem egy meghatározott társadalom sajátos jellemzõkkel rendelkezõ
tagjaként (polgárként, munkavállalóként stb.) illethetik meg az egyéneket.
Elismertetésükhöz tehát a legtöbb esetben alapul szolgálhat e meghatáro-
zott társadalom sajátos értékrendszere is. E tendencia mögött nyilvánvaló-
an az áll, hogy a jogokról folyatatott vita kommunikatív terét a második vi-
lágháború óta az emberi jogi retorika uralja, s az egyes igények elismerteté-
se sikeresebb, ha emberi jogként mutatják fel azokat. E törekvés képviselõi
arra számítanak, hogy – az emberi jogokat is tagadó totalitárius államok ke-
gyetlenségeire való tekintettel – nem illik megkérdõjelezni a valamilyen
szempontból fontos igények emberi jogi jellegét. Pedig életünkben számos
fontos és védelemre méltó dolog létezik, ami nem emberi minõségünkbõl
következik. Ez az eljárás tehát nemcsak elméletileg téves, hanem kártékony
is, hisz elértékteleníti az emberi jogok eszméjét.

E módszer ellenkezõje az, amikor csak egy emberi jogot ismernek el. Ez
rendszerint a szabadsághoz vagy az emberi méltósághoz való jog. Az utóbbi két-
ségtelen elõnye, hogy – amint már említettük – érvényesítése során nem ke-

15 A kérdéskörrel kapcsolatban lásd Donnelly, J.: Human Rights as Natural Rights. Human
Rights Quarterly, 1982/4. 391–405.; Drost, P.: Human Rights as Legal Rights. A. W. S.
Uitgeversmi, Leiden, 1951.
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rülhet ellentmondásba önmagával: amíg az egyes szabadságjogok összeüt-
közhetnek, addig a méltósághoz való jog bármilyen mértékû elismerése
nem sértheti mások ugyanilyen jellegû jogát. 

Másodszor, ha elfogadjuk, hogy csupán a legalapvetõbb – az embert em-
beri minõségében megilletõ – jogok tekinthetõk emberi jognak, akkor e jo-
goknak lehet bizonyos rendezõ szerepük is. Kellõ elméleti megalapozás és al-
kotmányos megfogalmazás esetén ugyanis alkalmasnak tûnnek arra, hogy
kijelöljék az egyéb jogok határait és körvonalazzák azok belsõ rendszerét.

Harmadszor, a jelenleg általános – bár természetesen bírálható – jogtu-
dományi meggyõzõdés szerint e jogok önmagukban nem mindig alapoznak
meg bíróságon érvényesíthetõ egyéni igényeket. A bírósági érvényesíthetõ-
ség érdekében nemzetközi szerzõdésekben kell megfogalmazódniuk, alkot-
mányos alapjoggá kell válniuk, vagy egyéb állami jogszabályokban kell
konkretizálódniuk. A jogoknak azonban lehetnek egyéb funkcióik is: példá-
ul szolgálhatnak a jogrendszereket is alakító, illetve azok tartalmát megha-
tározó politikai mozgalmak, társadalmi érdekérvényesítési törekvések és
erkölcsi meggyõzõdések alapjául. Ebbõl a szempontból az emberi jogok leg-
fõbb jogi funkciója kritikai és jogfejlesztõ jellegû.

Kritikai annyiban, hogy értékeket közvetít az érvényes állami jogrendszer
felé. Ezen értékeket elõször jogi és államszervezeti elvekké alakítja, vagyis
jogilag értelmezhetõvé teszi, majd pedig az egyes jogrendszerek által elis-
mert igények – például alkotmányos alapjogok és törvényes jogok – formájá-
ban beemeli a jogrendszerbe. Gyakori, hogy valamely emberi jog – ünnepé-
lyes kinyilvánítása után közvetlenül – bíróságon még nem érvényesíthetõ,
de megalapoz egy ún. másodlagos jogot, ahogyan például a munkához való
jog megindokolhatóvá teszi a munkanélküli-segélyhez vagy az átképzéshez
való jogot.

Az emberi jogok hatásmechanizmusa hosszú történelmi folyamat ered-
ményeként alakult ki. Az már a 19. században is elfogadott volt, hogy e jo-
gokat nem elég alkotmányos elveket rögzítõ deklarációkban kinyilvánítani,
hanem magukban az alkotmányokban kell szabályozni. A 20. századi fejlõ-
dés ezt azzal egészítette ki, hogy az alkotmányos és az azt követõ törvényi
szintû szabályozás mellett meg kell teremteni hatékony védelmük eszköz-
rendszerét is. 

Negyedszer, az emberi jogok védelmének eszközrendszerét elsõsorban
az alkotmányos eljárások és technikák jelentik, s a hagyományos jogorvos-
latoknak e tekintetben jóval szûkebb tere vagy csak másodlagos szerepe
van. Ilyen védelmi eszköz az emberi jogokra vonatkozó alkotmányi rendel-
kezések megváltoztatásának korlátozása. A német alaptörvény például ki-
mondja, hogy a legfontosabb emberi jogokat tartalmazó cikkelye nem mó-
dosítható. A jogalkotónak persze elvileg még így is megvan a lehetõsége ar-
ra, hogy megváltoztassa az egész alkotmányt, gyakorlati (politikai) okokból
azonban valószínûleg komolyan mérlegeli majd, hogy megéri-e megtenni
ezt a lépést. Hasonló védelmi eszközt jelentenek a sajátos jogalkotási eljá-
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rások is; például az emberi jogok ún. sarkalatos vagy kétharmados törvények
körébe sorolása. A legfontosabb védelmi eszközt természetesen a jogvédel-
mi intézmények, vagyis a bíróságok jelenthetik, melyek körében az alkot-
mánybíróságok szerepe kiemelkedõ, hiszen a törvényhozói akarattal szem-
ben is képesek megvédeni az alkotmányokban pozitiválódott emberi jogo-
kat.

Ötödször, az emberi jogok jogi jellegének megítélése során a legtöbb
problémát a szociális jogok vetik fel, hiszen pozitív jellegû jogokként mind
világnézeti alapon, mind pedig a hagyományos jogászi szemlélet alapján sok
szempontból bírálhatók. Az ezzel kapcsolatban korábban kifejtetteket szük-
ségesnek látszik kiegészíteni egy további szemponttal. A szociális emberi
jogok kapcsán általánosan elfogadott, hogy önmagukban nem tekinthetõk
alanyi közjogoknak. Azaz további kógens szabályozás hiányában nem teszik
lehetõvé a peres úton való érvényesítést. Ha azonban az ügyvédek nem is
tudnak velük mit kezdeni, alkotmányos megfogalmazásuk azért nem telje-
sen felesleges. Elsõsorban azért, mert egyfajta deklaratív kötelezettségvállalást
jelentenek arra nézve, hogy az állam meghatározott irányban tevékenyke-
dik. Azaz olyan politikát folytat, olyan jogszabályokat alkot és olyan intéz-
ményeket tart fenn, amelyek biztosítják e jogok érvényesülését. Ilyen érte-
lemben általános államcélnak vagy állami cselekvési programnak tekinthetõk.
Jogi jellegük nem bírósági érvényesíthetõségükben rejlik, hanem abban áll,
hogy nyilvánosan és az állam részérõl is elismert igények, melyek – a gaz-
dasági feltételek megléte esetén – politikai eszközökkel és jogalkotási úton
fokozatosan érvényesíthetõk. 

Jellemzõ e tekintetben a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmányának megfogalmazása: „Az egyezségokmányban
részes valamennyi állam kötelezi magát arra, hogy ... minden megfelelõ eszköz-
zel, ideértve különösen a jogszabályi intézkedéseket, fokozatosan biztosítja
az egyezségokmányban elismert jogok teljes gyakorlását.”16 Ha egy állam
nem így járna el, a bírósági rendszeren keresztül természetesen nem kény-
szeríthetõ erre, s e tekintetben még az alkotmánybíróságok is meglehetõ-
sen tehetetlenek. Az ilyen jogok törvényi elismerésének azonban talán nem
is az a célja, hogy bíróilag érvényesíthetõ igényekre bátorítsák a polgárokat,
s ez esetleg árthat is a jogok hagyományos eszméjének. Céljuk inkább az,
hogy a jogrendszerben is megjelenítsenek bizonyos szociális eszményeket.
Így alkotmányos rögzítésük hivatkozási pont lehet azon politikai, társadal-
mi és erkölcsi törekvéseknek, amelyek a társadalmi igazságossággal össze-
függõ szociális eszményeket kívánják megvalósítani, s amelyeket a jogászok
is gyakran csak közéleti szerepet vállaló magánpolgárként támogathatnak.

16 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. I. rész, 2. cikk; lásd
Bokor-Szegõ Hanna–Mavi Viktor (szerk.): Emberi jogok a nemzetközi jogban. Alapvetõ okmá-
nyok gyûjteménye. Emberi Jogok Magyar Központja, Budapest, 1994.
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8. JOG ÉS IGAZSÁGOSSÁG

8.1. Az igazságosság jelentései 301 8.2. Igazságosságfelfogások 302 8.2.1. Osztó
igazságosság 302 8.2.2. Kölcsönös igazságosság 303 8.2.3. Formális és eljárási
igazságosság 304 8.2.4. Társadalmi igazságosság 305 8.2.5. Megtorló igazságosság
306 8.3. Természetjog – pozitív jog – igazságosság 306 8.4. A jog igazságossága
308 8.4.1. A jog igazságosságának mércéi 308 8.4.2. A törvények igazságtalansá-
ga 313 8.5. A jogalkalmazás igazságossága 315 8.6. Az igazságosság és a jogi érté-
kek 319 8.7. Be kell-e tartani az igazságtalan törvényeket? 324

A jog és az igazságosság viszonyának megítélésekor különös ellentmondás
jellemzi a jogászi gondolkodást. Hiszen a legtöbb jogász büszkén vallja,
hogy munkája az igazságszolgáltatással áll kapcsolatban, mely fölött Iustitia
õrködik. Ugyanakkor azonban sokan kételkednek az igazságos jog lehetõsé-
gében. Azt mondják, hogy a jog sosem lehet igazságos, vagy legalábbis nem
lehet teljesen az. Ehhez néha még azt is hozzáteszik: nem is fontos, hogy
az legyen. A következõkben az ilyen ellentmondások okaira is rámutatva te-
kintjük át a jog és az igazságosság fõbb kapcsolódási pontjait.

Mindenekelõtt két elõzetes kérdést kell tisztáznunk. Az egyik az, hogy
mit jelent az igazságosság, a másik pedig, hogy e jelentést melyik jogfoga-
lommal kell vagy lehet kapcsolatba hozni. Ezután azt vizsgáljuk meg, hogy
milyen feltételek teljesülése esetén tekintik igazságosnak a jogot. E kérdés
gyakran a megalkotandó, vagy a már létezõ, de igazságtalannak ítélt, s ezért
megváltoztatandó törvényekre vonatkozik. Lényegesen különbözik ettõl az
a kérdés, hogy mikor alkalmazzák igazságosan a már megalkotott jogszabá-
lyokat. A két kérdés természetesen összefügg, hisz felvethetõ az is, vajon
lehet-e igazságosan alkalmazni az igazságtalan törvényeket. Megvizsgáljuk
azt is, hogy a jogi értékek világában az igazságosságnak vannak-e „vetély-
társai”, s ha igen, vajon ezek fölébe kerekedhetnek-e. Végül pedig annak a
kérdésnek a megválaszolásához nyújtunk szempontokat, hogy be kell-e tar-
tani az igazságtalan törvényeket.

8.1. Az igazságosság jelentései

Az „igazságos” kifejezéssel bizonyos esetekben a társadalmi, jogi vagy poli-
tikai rend helyes rendjére utalunk, és azt – rendszerint kritikai szándékkal –
egy létezõ renddel vetjük egybe. „Ahogy a gondolatok rendszereinek az
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igazság, a társadalmi intézményeknek az igazságosság a legfontosabb eré-
nye. Bármilyen kifinomult vagy gazdaságos is egy elmélet, ha nem igaz, el
kell vetnünk vagy meg kell változtatnunk. Így van ez a törvények és az in-
tézmények esetében is: nem számít, hogy mennyire hatékonyak vagy meny-
nyire fejlettek, ha igazságtalanok, meg kell reformálnunk vagy el kell töröl-
nünk õket” – írja John Rawls (Rawls, 1997, 3.). Így felfogva az igazságos-
ság meghatározott eszményt jelent, amelynek fényében értékelhetõ a való-
ság. Az „igazságos” kifejezéssel máskor sajátos erkölcsi elvekre és szabályokra
hivatkozunk. Nevezetesen azokra, amelyek hozzájárulnak az emberi együtt-
élés helyes rendjének kialakításához. Valamely magatartást akkor nevezünk
igazságosnak, amikor megfelel e szabályoknak és elveknek. Valószínûleg
erre utalt Arisztotelész is (Arisztotelész, 1969, 1129b), amikor az igazságos
embert „törvényszeretõnek”, az igazságtalant pedig „törvényszegõnek” ne-
vezte. Végül a kifejezés gyakran az emberi lélek valamilyen összetevõjére,
illetve állapotára is utal: az igazságosság érzésére (Mill, 1980, 334.), vagy egy
sajátos lelki alkatra (Tamás, 1994, 58a) és így tovább.

Az „igazságosság” tehát sokjelentésû fogalom. A jelentések e sokfélesé-
ge nem csupán azzal függ össze, hogy az igazságosság a társadalmi rendre,
a jogra, a politikai berendezkedésre vagy az emberek személyes kapcsolata-
ira vonatkozik-e, hanem azzal is, hogy milyen világnézeti keretben közelí-
tik meg. Ez leginkább azon igazságosságfelfogások esetén látható, melyek
nem csupán a különbözõ elméletek kidolgozásához, hanem a jogalkotáshoz
és a joggyakorlathoz is kiindulópontot adnak.

8.2. Igazságosságfelfogások

8.2.1. Osztó igazságosság

Az egyik legelterjedtebb nézet szerint az igazságosság abban áll, hogy min-
denkinek megadjuk, ami megilleti, ami neki jár, amihez joga van, vagy amit meg-
érdemel. Az így értelmezett igazságosság olykor egyéni cselekedetekre vagy
lelki beállítódásokra vonatkozik, olykor pedig a társadalmi, jogi, illetve po-
litikai rend valamely formájára utal. Az igazságosságelméletek történetében
e felfogásra építette elméletét Platón, Arisztotelész és Aquinói Szt. Tamás,
s ez õrzõdött meg – természetesen módosult tartalommal – a társadalmi
igazságosság modern elméleteiben is.

Az ilyen értelmezést az osztó igazságosság felfogásának nevezzük. E sze-
rint ugyanis az igazságosság szabályozza azt, hogy miként osszák el a kö-
zösség tagjai között a különbözõ javakat (anyagi eszközöket, erkölcsi meg-
becsülést, jogokat, hatalmat, befolyást, hivatalt), illetve terheket (például
kötelezettségeket). E felfogás szerint az igazságos magatartás, törvény vagy
politikai rend a különbözõ javak és terhek megoszlásának egy még nem léte-
zõ eszményi rendjét valósítja meg. Az osztó igazságosságról alkotott egyes
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elképzelések abban különböznek egymástól, hogy mit tekintenek az elosz-
tás kívánatos szempontjának. A leggyakoribb szempontok a következõk: ér-
dem (eszerint igazságos mindenkinek megadni azt, amit megérdemel), a
hasznosság (igazságos mindenkinek megadni azt, ami neki vagy közösségé-
nek leginkább hasznára van), a szükséglet (igazságos mindenkinek megadni
azokat az eszközöket, amelyekkel kielégítheti legalapvetõbb szükségleteit)
és a jogosultság (igazságos mindenkinek megadni azt, amihez joga van).
Nyilvánvaló, hogy az e szempontok által jelzett követelmények további
meghatározást kívánnak: mindig vitatható például, hogy mi tekinthetõ ér-
demnek, jogosnak, legitim szükségletnek, ráadásul sokszor ellentmonda-
nak egymásnak. Az érdemek szerinti elosztás például, akármit tekintsünk
is érdemnek, a közösség szempontjából nem mindig a leghasznosabb, a
szükségletek szerinti elosztás pedig kedvezhet az érdemtelennek, ezért
nem legitim és így tovább.

Az igazságosságot gyakran nem egy sokféleképpen értelmezhetõ elosz-
tási szempont alapján, hanem valamilyen tartalmilag meghatározott értékre
figyelemmel határozzák meg. Az újkorban a két leggyakrabban hivatkozott
érték a szabadság és az egyenlõség. Egyesek szerint például a jogrend akkor
igazságos, ha elõmozdítja a társadalmi egyenlõséget, míg mások szerint ak-
kor, ha biztosítja az egyéni szabadságot. A legújabb elméleteket az jellem-
zi, hogy a szóban forgó értékek és eszmények szintézisére törekednek. Eb-
ben a vonatkozásban az elmúlt évtizedek legnagyobb szabású vállalkozása
John Rawls elmélete.

Az osztó igazságossághoz egyes elméletekben a kiigazító igazságosság el-
képzelése társul, mely értelmezhetõ úgy is (például Arisztotelész mûvei
alapján), mint a javak már helyesen kialakított, de megsértett elosztási rend-
jének helyreállítása; és úgy is – fõleg a modern gondolkodók nézeteit követ-
ve –, mint annak egy másik „elosztási szempont” alapján való módosítása.
Egy másfajta fogalmi rendben (Tamás, 1994, I. 58., 5–7.) az osztó igazsá-
gosságot az egyetemes egészíti ki. Amíg az elõbbi azt jelöli, hogy a közös ja-
vakból kit mi illet meg, addig az utóbbi arra utal, ami a közösséget illeti,
vagyis amivel az egyén tartozik a közösségnek.

8.2.2. Kölcsönös igazságosság

Az osztó igazságosság ellentéte a kölcsönös igazságosság. A hangsúly itt azon
van, hogy sajátos módon „igazítsák egymáshoz” az egyes emberi magatar-
tásokat. E sajátos mód sok mindent jelenthet, de mindegyik kölcsönösség-
re épülõ felfogás a javak és a terhek valamilyen már létezõ megoszlási rend-
jének elfogadását, jogszerûként való elismerését és védelmét feltételezi.
A társadalmi életben az egyes cselekedetek kölcsönös egymáshoz igazított-
ságát elsõsorban negatív jelleggel lehet megvalósítani. Erre utal az ismert
mondás: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris (ne tedd azt mással, amit nem
kívánsz magadnak).
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A kölcsönösségre épülõ felfogás szerint az igazságosság abban áll, hogy
a különbözõ javak épp létezõ megoszlását nem szabad – pontosabban: nem
szabad önkényesen és bizonyos területeken – felülvizsgálni. Ez azt jelenti,
hogy bizonyos javak tulajdonjogilag is rögzített megoszlását még az érde-
mek vagy a szükségletek alapján sem szabad megkérdõjelezni. Az igazságos
cselekvés, jogszabály vagy társadalmi berendezkedés legfõbb elve eszerint
az, hogy mások javait kölcsönösen tiszteletben kell tartani. Bár a kifejezés
Aquinói Szt. Tamástól származik, az igazságosság kölcsönösségre épülõ fel-
fogása rendszerint az újkori társadalom-, politika- és jogelméletek kiindu-
lópontja. Ilyen jellegû elméletet fejtett ki Hugo Grotius, Thomas Hobbes és
David Hume, manapság pedig ez jelenti a liberális igazságosságelméletek
kiindulópontját.

Az osztó és a kölcsönös igazságosság sok szempontból ellentétes egy-
mással. Az elõbbi szerint az igazságossághoz elsõsorban adni kell (ti. min-
denkinek azt, ami õt megilleti, legyen az bármi is), az utóbbi szerint pedig
az igazságos magatartás vagy törvény az, ami nem vesz el. Az elõbbi kereté-
ben rendszerint a javaknak az egyenlõség, a szükségletek vagy az érdemek
szerinti kívánatos elosztására figyelnek, az utóbbi fogalmi körében pedig e ja-
vak (s elsõsorban a tulajdon vagy a szabadság) már létezõ megoszlására. Az
elõbbibõl inkább a tégy jót erkölcsi elve következik, az utóbbiból pedig az,
hogy ne árts. Az osztó igazságosságról alkotott felfogás centrumában egy
eszményi rend elképzelése áll, és annak mércéi szerint ítélik meg az intéz-
ményeket; míg a kölcsönösségre épülõben a már létezõ rendet nyilvánítják
jónak, és azt mondják, hogy azt nem szabad megsérteni.

A kölcsönösség bizonyos módosulásokkal más felfogásokban is érvény-
re jut. Ilyen például a formális és az eljárási igazságosság.

8.2.3. Formális és eljárási igazságosság

A formális igazságosság azt jelenti, hogy ugyanazokra az esetekre ugyanaz a
szabály vonatkozik, vagy az azonos osztályokba tartozó emberekkel azonos
módon kell bánni. A formális igazságosság az egyenlõséget erõsíti, hiszen
azt követeli, hogy az azonos csoportokba (ti. az azonos kategóriákba, osz-
tályokba) tartozókkal ugyanolyan módon bánjanak; ámbár nem mond sem-
mit arról, hogy miféle egyenlõséget pártol. Erre utalt már Arisztotelész is a
joggal kapcsolatban, amikor kissé homályosan azt mondta: „Egyesek azt
tartják, hogy a jog: egyenlõség, és valóban az, csak éppen nem mindenki-
nek, hanem csak az egyenlõknek, [s] az egyenlõtlenséget is szokták jognak
tekinteni, és valóban az, csak éppen nem mindenkinek, hanem az egyenlõt-
leneknek...” (Arisztotelész, 1969, 1280a). A formális igazságosságot fejezi
ki a „hasonló eseteket kezeld hasonlóan” elve, aminek tartalmát a jogelmé-
let terén legrészletesebben Herbert Hart fejtette ki.

Ha a formális megítélés követelményét nem a szabályok megfogalmazása
elõtt vetjük fel, hanem a már megalkotott szabályok alkalmazására vonatkoz-
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tatjuk, akkor eljárási igazságosságról beszélünk. Az eljárási igazságosság fõ kö-
vetelménye az, hogy az egyes szabályokat az azok alá sorolható összes eset-
ben pártatlanul alkalmazzuk. Az ilyen igazságosság a jog esetében a jogalkal-
mazás igazságosságának is nevezhetõ, s alább részletesebben is kitérünk rá.

8.2.4. Társadalmi igazságosság

A 20. század legbefolyásosabb s egyszersmind legvitatottabb elképzelése a
társadalmi igazságosság. E kifejezést többféle értelemben is használjuk.

Egyrészt azt értjük rajta, hogy a társadalom egészének vagy a modern pi-
acgazdaság elõnyeit élvezõknek kárpótolniuk kell azokat, akik a gazdasági
rend kényszerei miatt kárt szenvedtek, például elvesztették munkahelyüket,
egészségüket vagy vagyonukat. Ebben az értelemben igazságos az, ha a gaz-
daságilag sikeresekre magasabb adókat vetnek ki, s az így elvont anyagi esz-
közökbõl szociális vagy munkanélküli-segélyt fizetnek, kiépítik és fenntart-
ják az ingyenes gyógykezelés, illetõleg az oktatás intézményeit és így to-
vább.

Egy másik felfogás szerint a társadalmi igazságosság arra az igényre utal,
hogy a társadalom (az állami intézményrendszeren keresztül) mindenkinek
biztosítsa a megélhetés minimális feltételeit; például garantálja a létminimu-
mot, a „legalapvetõbb szükségletek” kielégítését lehetõvé tévõ javakhoz va-
ló hozzájutást, lehetõvé teszi a közös javakból való viszonylag egyenlõ ré-
szesedést.

Gyakran társadalmi igazságosságnak nevezik azt is, ha egy közösségben
nincsenek túl nagy (például az egyéni önmegvalósítást akadályozó) vagyo-
ni egyenlõtlenségek; ha a közös terheket viszonylag egyenlõen osztják el;
vagy ha megvalósul az esélyegyenlõség valamilyen formája. Az igazságosság
és az esélyegyenlõség eszméinek összekapcsolódását az alapozza meg, hogy
a mindennapi életben rendszerint helyesnek tartjuk, ha a kiválóság és az ér-
dem akkor is megkapja jutalmát, amikor a közösségnek kell viselnie az ez-
zel járó terheket.

A jogász szemszögébõl a társadalmi igazságosság azt is jelentheti, hogy
a kárfelelõsség elvét nem az egyének közötti ügynek tekintik, és azt mond-
ják: bizonyos tevékenységek esetén (pl. a különösen veszélyes gazdasági
üzemek kapcsán) a „társadalom érdeke” közös teherviselést kíván. E közös te-
herviselés állhat például egy különleges felelõsségi formában vagy egy sajá-
tos (például a gépjármû-tulajdonosok esetén: kötelezõ) felelõsségbiztosítá-
si rendszer kialakításában is.

A társadalmi igazságosság jellegzetesen 20. századi fogalom, s fõleg a
szociálisan érzékeny gondolkozást jellemzi, noha ma már független az azon
belüli ideológiai irányzatoktól. A társadalmi igazságosság egyik legismer-
tebb elméletét Leonard T. Hobhouse fejtette ki.
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8.2.5. Megtorló igazságosság

S végül, az igazságosság egyik sajátos formája a retributív vagy megtorló
igazságosság. Eszerint azt, aki valamely közösség normáit vétkes módon
megsérti, a tettel arányos mértékben feltétlenül meg kell büntetni. Egy ilyen
igazságosságfelfogás részben osztó jellegû, hiszen azt mondja: mindenki
kapja meg, amit megérdemel; részben pedig formális, hisz annak alapján a
megsértett szabály szankcióját mindig és minden normasértõvel szemben
alkalmazni kell. A büntetést eszerint úgy kell felfogni, mintha a bûnös „le-
róná azt az adósságot”, ami a bûn elkövetésével keletkezett. A retributív
igazságosság egyik legbefolyásosabb elméletét Immanuel Kant alkotta meg.

8.3. Természetjog – pozitív jog – igazságosság

Mivel a természetjog esetében eleve feltételezzük annak igazságosságát, a
jog és az igazságosság összekapcsolásakor leggyakrabban a pozitív jogra
gondolunk. A pozitív jog központi szerepe azonban többféleképpen lehet
meghatározó.

Az egyik eset az, amikor az igazságosságot, illetve annak elveit a pozitív
jog értékmérõjévé tesszük – vagy közvetlenül (például erkölcsi elvek, szociá-
lis és politikai eszmények formájában), vagy a természetjog közvetítésével.
Az ilyen értékmérõnek megfelelõ jog esetében magától értetõdõ, hogy az
– Grotiust idézve – „igazságos, vagy legalábbis nem igazságtalan” (Grotius,
1960, I., 171.). Grotius megfogalmazásából részben arra következtethe-
tünk, hogy a jog esetében gyakran azzal is beérjük, ha nem igazságos ugyan,
de legalább nem igazságtalan. Ez azért van így, mert úgy gondoljuk, hogy a
jogban – túl az erkölcsileg semleges normákon (például a technikai szabá-
lyokat rögzítõ jogszabályokon) – az „igazságos” és az „igazságtalan” között
egy meghatározatlan harmadik terület is létezik. E területeken elfogadjuk,
hogy az igazságosság sokféleképpen értelmezhetõ, és egyik felfogás sem
tarthat igényt kizárólagosságra. Van azonban a jognak egy olyan területe is,
ahol az igazságosság követelményei feltétlen érvényességet igényelnek ma-
guknak, s ahol nem vagyunk hajlandóak elfogadni bizonyos normatartalma-
kat. Ezeket késõbb részletezzük. A grotiusi megfogalmazás továbbá arra is
rámutat, hogy a pozitív jog értékelésének igen sok szempontja lehet, és az
igazságosság csupán ezek egyike. E szempontok között azonban mégis ki-
tüntetett, hiszen a legsúlyosabb bírálatként egy törvényrõl vagy egy jog-
rendszerrõl rendszerint azt mondjuk, hogy igazságtalan.

A pozitív jog és az igazságosság összekapcsolásának egy másik módjára
az a felfogás nyújt példát, amely nem ismeri el a törvényhozó alkotta joggal
szembeállítható természetjogot vagy azt, hogy az erkölcsi elvek egy ilyen
természetjogban összefoglalhatók. E felfogásban az lesz magától értetõdõ,
hogy „semmiféle törvény nem igazságtalan” (Hobbes, 1970, 293.). E gondolat
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csak egy olyan elméleti rendszerben alapozható meg, amelyben a törvénynek
egészen sajátos jelentése van, vagy amelyben nem szükségszerû, hogy egy
erkölcsi normarend támogassa a jogot. Ez a jogi pozitivizmus egyik fõ téte-
le.

Ennél következetesebben védhetõ az a pozitivista gondolat, amely sze-
rint a jog sajátosságait szem elõtt tartó elméleti rendszerben, mint például
a tiszta jogtanban, a jog vagy egy jogszabály igazságossága nem vethetõ fel.
Hans Kelsen szerint a jog egy ilyen fogalmi rendben sem nem igazságos, sem
nem igazságtalan. Az igazságosságnak a pozitív jog jogászi elméletében tu-
lajdonképpen nincs is helye. Kelsen a következõképpen támasztja alá e té-
telét. Elõször is, az igazságosság tartalmát a tiszta jogtan azért nem állapít-
hatja meg, mert az olyan „irracionális ideál”, mely „túl van minden tapasz-
talaton... [és] az emberi megismerés számára nem hozzáférhetõ” (Kelsen,
1988, 7–9.). Hasonló álláspontot képvisel a kérdésben Alf Ross, a skandi-
náv jogi realizmus képviselõje is: „Az igazságosságra hivatkozni nem más,
mint az asztalra csapni: olyan érzelmi megnyilvánulás ez, amely az ember
követelését feltétlen posztulátummá teszi. ... Az igazságosságra hivatkozó
emberrel lehetetlen racionális vitát folytatni, mert nem mond semmi olyas-
mit, ami mellett vagy amely ellen érvelni lehet.” (Ross, 1958, 274.) Másod-
szor, egy jogközösség tagjai sok, egymástól eltérõ vagy egymásnak ellent-
mondó dolgot tartanak igazságosnak, a jog esetében azonban az ilyen bi-
zonytalanság nem engedhetõ meg. Kelsen továbbá felveti, hogy mivel a jog
mint norma értéket tételez, s így az egyéni magatartásokat értékeli, érvé-
nyességének megkérdõjelezése nélkül nem lehet tovább értékelni. Ha ez az
elképzelés egy jól megválasztott axiómákon nyugvó elméleti rendszeren be-
lül esetleg védhetõ is, azon kívül semmiképp.

Kelsen ugyanis nemcsak az igazságosságnak a jogon belüli szerepét kér-
dõjelezi meg, hanem minden értéket számûzni kíván a jogászi gondolko-
dásból. Így azonban el kell ismernie, hogy a törvényhozó bármit a jog tar-
talmává tehet – akár önkényes módon is: „Minthogy a pozitív jog normáit
emberi lények akarati aktusai alkotják, e normák önkényes módon változ-
tathatók...” (Kelsen, 1981, 287.). A tapasztalat ugyanakkor azt mutatja,
hogy sokan még akkor sem fogadják el az igazságosság és egyéb értékek
nélküli jogrend gondolatát, ha a pozitív jogot minden más elé helyezik.

Ennek a mindennapi gondolkodásban gyakori beállítódásnak az eredmé-
nye a megkettõzött igazságosságfogalom. Ennek alapján például egy bírói ítélet-
rõl még akkor is kijelenthetõ, hogy igazságtalan, ha jogszerûsége teljesen
nyilvánvaló. Ilyenkor a jogszerintiségként elgondolt „jogi igazságosságot” el-
választják az igazságosság egyéb formáitól, például az „erkölcsi igazságos-
ságtól”. Az igazságosság így két különbözõ szabály vagy szabályrendszer
kollíziós viszonya lesz, amelynek az a szerepe, hogy jelezze azok különbsége-
it. A megkettõzött igazságosságfogalomra épülõ elképzelések tehát az igaz-
ságtalan jog fogalmának kimondatlan elfogadásával, illetve az igazságos jog le-
hetõségérõl való hallgatólagos lemondással járnak. Ezért aztán, bár a ké-
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telyre és a rezignációra hajló gondolkozásban gyakran felbukkannak, elmé-
letileg nem különösebben termékenyek.

8.4. A jog igazságossága

A szkeptikusok szerint a jog sosem lehet igazságos. Ezt részben azzal tá-
masztják alá, hogy a jog többféle igazságossági eszményt is szolgálhat, s
ami az egyik alapján igazságos, a másik alapján már nem az. Máskor azt
mondják, gyakorlatilag Thraszümakhosz nyomán (Platón, 1984, II.
338c–339a), hogy a törvények az államhatalom közbejöttével bizonyos ér-
dekekhez kötõdnek, és a „hatalmasok” a jog révén saját igazságosságukat
kényszerítik rá másokra.

Ugyanezen megfontolások figyelembevételével azonban az is kijelenthe-
tõ, hogy a jog többféleképpen is igazságos lehet, s a politika- és jogtörténet-
ben arra is akadnak példák, hogy a jog védelmet jelenthet a hatalmi pozí-
cióból kiinduló nyers érdekérvényesítéssel szemben.

E kétféle ítélet mögött nyilvánvalóan komoly szemléletbeli különbségek
húzódnak meg. Ezért a következõkben elõször az igazságos jog lehetõsége-
inek mérlegelése során szerepet játszó három legfontosabb szempontra –
azok kapcsán pedig a jog igazságosságával kapcsolatos kételyek három leg-
fontosabb forrására – utalunk, majd pedig az igazságtalan törvény fogalmát
vesszük szemügyre.

8.4.1. A jog igazságosságának mércéi

Amikor azt mérlegeljük, hogy egy jogrendszer vagy egy jogszabály igazsá-
gos-e, leggyakrabban azt tekintjük kiindulópontnak, hogy mennyire felel
meg az osztó, illetve a kölcsönös igazságosság követelményeinek, hogy mely
területen fogalmaz meg tevõleges, illetve tartózkodó magatartásra vonatko-
zó kötelezettségeket, s hogy mennyiben szolgálja az egyenlõség eszméjét.

Elosztás és kölcsönösség. Gyakran attól függõen tartunk igazságosnak vagy
igazságtalannak egy törvényt, hogy az általa szabályozott kérdés kapcsán in-
kább az osztó vagy inkább a kölcsönös igazságosságfelfogást pártoljuk-e, s
azon belül melyik elosztási szempontot (érdem, egyenlõség stb.), illetve
melyik kölcsönösségi formát (eljárási, formális stb.) részesítjük elõnyben.
Mint jeleztük, az osztó és a kölcsönös igazságosság követelményei sok
szempontból ellentétesek. Mivel a jog általában mindkettõt megpróbálja ér-
vényre juttatni, ezért az igazságosságával kapcsolatos viták gyakran abból
fakadnak, hogy egy adott esetben melyik elosztási elvet helyes érvényesíte-
ni; hogy a kölcsönösségi követelményeknek milyen legyen a viszonya; vagy
hogy azok mely jogi területen érvényesüljenek és milyen mértékben.

Az osztó igazságosságnak megfelelõ jogszabályok kapcsán a legnagyobb
nehézséget az jelenti, hogy a jog elvileg szinte mindegyik elosztási elv érvé-
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nyesítésére alkalmas, gyakorlatilag azonban nem feltétlenül. Ez egyrészt az-
zal jár, hogy sokszor vitatható, vajon az elosztandó javakat (például a vala-
mihez való jogot) pontosan azon elv szerint kell-e a jogközösség tagjai között
szétosztani, amely a kérdéses törvény alapjául szolgál. Ha egy jogot az érde-
mek alapján osztanak el, akkor az egyenlõség hívei tiltakoznak, ha pedig az
egyenlõség alapján, akkor néhányan biztosan az érdemek alapján való elosztást
követelik. Ilyen viták elõször a jogalkotási folyamat keretében zajlanak; bi-
zonyos esetekben (pl. a jogszabály bizonytalan fogalmazásmódja esetén) a
jogalkalmazás során is felvetõdnek, és sokszor elkerülhetetlenül folytatód-
nak az érvényes jog megítélésekor is. A fontos kérdések esetén gyakori,
hogy e vitákat a társadalmi erkölcsökben bekövetkezett részleges változá-
sok idézik elõ, s csupán az erkölcsi rend teljes átalakulása oldja fel õket.

Vegyük példaként a választójogot, s azon belül is a szavazati jog elosztá-
sát. Ma azt mondjuk, hogy a választójog akkor igazságos, ha mindenkinek
egy, s így egyenlõ szavazati jogot biztosít. Az újkor elõtti gondolkozásban
és a 19. századi politikai viták során, Magyarországon pedig még a század-
fordulón is sokan az érdem szerinti elosztás alapján azt tartották igazságos-
nak, ha a „kiválóbbak” (például a mûveltebbek, a nagyobb adót fizetõk vagy
a sajátos vezetõi képességûek) nagyobb mértékben szólhatnak bele a kö-
zösség ügyeibe, mint a kevésbé „kiválóak” (az írástudatlanok vagy a tulaj-
donnal nem rendelkezõk). A választójog cenzusos elosztása vagy a
virilizmus intézménye mellett tehát elvileg ugyanúgy szólhatnak igazságos-
sági érvek, mint az ellenkezõje mellett.1 Amikor azonban ma az egyik esz-
ményt követõ jogi szabályozást igazságosnak mondjuk, a másikat pedig
igazságtalannak, akkor ezt azért tesszük, mert az elmúlt száz évben az ál-
lamvezetési ügyekbe való beleszólást illetõen az európai társadalmak erköl-
csi és politikai meggyõzõdése teljesen megváltozott.

A nehézséget másrészt annak meghatározása okozza, hogy melyek azok
a javak (jogosultságok) és terhek (kötelezettségek), amelyeket a jog révén
nem lehet vagy nem szabad újraosztani – ahol tehát a kölcsönös igazságos-
ságnak kell érvényesülnie. Itt is igaz, hogy a jogi eszközökkel elvileg az épp
fennálló rend minden egyes jogosultsága védhetõ. Ennek gyakorlati megva-
lósítása azonban nem lehetséges, és sokszor nem is kívánatos. Amikor azo-
kat a jogosultságokat és kötelezettségeket kell meghatározni, amelyeket
nem szabad jogi eszközökkel elosztani vagy újraosztani, akkor itt is azt ta-
pasztaljuk, hogy a jogalkotói döntések az adott társadalomban létezõ erköl-

1 A nehézségeket ilyenkor az egyenlõségelv okozza. Azt ugyanis általánosan elfogadjuk,
hogy igazságosság „valamiféle egyenlõség” (Arisztotelész, 1969, 1282b), de hogy miféle,
abban már nincs közmegegyezés. Egyenlõ az elosztás akkor is, amikor mindenki egyegy-
ségnyivel részesül az elosztandó javakból (jelen esetben a szavazati jogból), mert „száma
szerint” egynek számít. Az arisztotelészi fogalomrendszerben ez a szám szerinti egyenlõség.
De egyenlõ az az elosztás is, amikor az, aki valamilyen szempontból több, mint más (pél-
dául több adót fizet; tehát többel járul hozzá a közösség fennmaradásához), többet kap
az elosztandó javakból is. Ezt nevezi Arisztotelész érdem szerinti egyenlõségnek.
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csi, politikai, vallási meggyõzõdések alapján születnek. Mivel azonban ezek
nem egységesek, a jogalkotói döntések sok esetben vitathatók. Az épp fenn-
álló rendben létezõ jogosultságok és kötelezettségek újraosztásának igazsá-
gosságával kapcsolatos viták középpontjában leggyakrabban a tulajdonjog és
az ahhoz kapcsolódó jogok feltétlensége áll. Azt általánosan elismerik, hogy
a tulajdonjog megsértésének legdurvább esetei még akkor is igazságtalan-
ságot jelentenek, ha azt jogi formában követik el, mint például a politikai
okokból hozott államosítási törvények, vagy az azonnali, feltétlen és teljes
kártérítés nélküli kisajátítás esetén. Abban azonban nincs közmegegyezés,
hogy a nagyobb jövedelmek egy részének elvonása – így például maga a
progresszív jövedelemadó2 – vajon igazságos-e vagy igazságtalan. Sõt külö-
nös módon gyakran a társadalmi igazságosság nevében védik azt.

Ugyanilyen véleménykülönbségek léteznek abban a kérdésben is, hogy
az állam kötelezhet-e valakit bizonyos szerzõdések megkötésére (szerzõ-
déskötési kötelezettség), vagy arra, hogy a saját tulajdonát képezõ egyes tár-
gyakra vonatkozóan ne köthessen szerzõdést (szerzõdéskötési tilalom, illet-
ve korlátozás). Ehhez hasonló az a kérdés is, hogy egy jogrendszernek a
munkához, illetve a munkanélküli-segélyhez való jogot kell-e elismernie,
akár a tulajdonjog feltétlenségének korlátozása árán is, vagy inkább azt kell
kimondania, hogy mindenkinek joga van a tulajdonhoz, de a munkához már
nem feltétlenül.

A magatartások szabályozásának jellege. Az elõzõ problémák azzal is össze-
függnek, hogy a helyesnek tartott magatartások jellemzõi az egyes igazsá-
gosságfelfogások szerint igen különbözõk, sõt néha egymással ellentétesek.
Ezért az azt elõíró törvényekkel szemben is különbözõ, sõt olykor ellenté-
tes elvárások fogalmazhatók meg. Ez két olyan nehézséghez vezet, amely
komoly szerepet játszik a jog igazságosságának megítélése során.

Az egyik az, hogy a jognak inkább tevõleges magatartásokat kell-e elõír-
nia vagy inkább a bizonyos dolgoktól való tartózkodást; illetve melyiket, mi-
kor? Nyilvánvaló, hogy az emberi magatartás irányítása során egyik sza-
bálytípus sem nélkülözhetõ, s a Ne ölj! mellett ezért mindenütt megtalálha-

2 Amikor a jövedelemadó valamely rendszerének igazságosságát ítéljük meg, akkor a köve-
tendõ elvekkel kapcsolatos közmegegyezés hiánya teljesen nyilvánvaló. Néhányan ugyan-
is szinte biztosan azon a véleményen lesznek, hogy a proporcionális adó igazságos, mert ez
áll összhangban a tulajdonjog feltétlenségével és a kölcsönös igazságossággal, a progresz-
szív adó pedig igazságtalan (hiszen a nagyobb jövedelembõl, pusztán azért, mert az na-
gyobb, többet von el, s így a többet teljesítõt tulajdonképpen „megbünteti”). Mások ez-
zel szemben a progresszív adót tartják igazságosnak, mert annak révén segíthetõk a hátrá-
nyos helyzetûek és elõmozdítható a társadalmi igazságosság, a proporcionálist pedig igaz-
ságtalannak, hisz akinek nagyobb a jövedelme, az a köz bizonyos szolgáltatásaiból is na-
gyobb arányban részesül. Az elvek helyességének megítélését természetesen gyakorlati
szempontok is befolyásolják: ahogy a proporcionális jövedelemadó hívei sem helyeselné-
nek egy egységesen 80%-os adót, úgy a progresszív adóztatás pártolói sem fogadnák el,
ha a progresszivitás skálája 0-tól 80%-ig terjedne. Az elvi véleménykülönbségek így nap-
jainkban (vagyis az ún. jóléti állam általánossá válása után) abban a gyakorlati kérdésben
összegzõdnek, hogy milyen legyen a progresszivitás mértéke.
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tó az Adós, fizess! vagy a Segíts azon, akinek az élete veszélyben van! Egy jog-
rendszer egészét illetõen azonban mindig felvethetõ, hogy abban melyik
szabálytípus legyen a jellegzetes.

Mind az ún. negatív, mind pedig a pozitív szabályozásnak megvannak a
maga elõnyei és hátrányai. A negatív szabályozás elõnye az, hogy az ilyen sza-
bályok által körülhatárolt magánszférában a jog alanyai szabadon választ-
hatják meg és követhetik céljaikat, és senkinek sem kell feláldoznia magát
valamilyen erkölcsi vagy politikai cél érdekében. Mivel az ilyen szabályokra
épített jogrendszer nem igényli a „jó szándékra” épülõ természetes erkölcs
támogatását, az érdekvezérelt és önzõ emberek világában is képes rende-
zettséget teremteni. Egy csupán negatív szabályokból álló jogrendszer két-
ségtelen hátránya viszont az lenne, már amennyiben ilyen egyáltalán létez-
hetne, hogy a törvényeknek sok esetben nélkülözniük kellene az erkölcsi
szabályok jelentette támogatást. Az ilyen jog ugyanis – mivel nélkülözné a
természetes erkölcs pozitív elõírásait – egy erkölcs nélküli szabályrendszer-
hez hasonlítana, és a jogközösség a legcsekélyebb mértékben sem lehetne
erkölcsi jellegû. Az ún. pozitív szabályozásnak ezzel szemben éppen az az elõ-
nye, hogy a törvények élvezhetik a természetes erkölcs támogatását. Egy
olyan rendszer viszont, amely csak ilyen szabályokból állna, a jogrendet
egyetlen erkölcsi rend függvényévé tenné, és annak érvényesítése érdeké-
ben elnyomna minden más erkölcsi meggyõzõdést.

Természetesen egyetlen jogrendszer sem állhat csak tevõleges vagy csak
tartózkodó magatartásokat elõíró szabályokból; a pozitív, illetve negatív
szabályozás kérdése így azok arányára vonatkozik, vagy az egyes határhely-
zetekben való gyakorlati állásfoglalást könnyíti meg.

Felvethetõ például, hogy igazságos-e, ha a jog is elõírja a segítségnyújtá-
si kötelezettséget, s ha igen, akkor ez az erkölcsi kötelezettség jogi eszkö-
zökkel milyen életviszonyok körében és milyen elvárhatósági mértékkel ér-
vényesíthetõ. Ugyanígy kérdéses lehet, hogy jogi kötelezettségévé tehetõ-e
a haza védelme annak, akinek kormányzata nem ismeri el a legalapvetõbb
emberi jogokat, megakadályozza azok gyakorlását, vagy lehetetlenné teszi
számára az emberhez méltó életet.

A szabályozás jellegével kapcsolatos kérdések közül egy másik is szere-
pet játszik abban, hogy miként vélekedünk a jog igazságosságáról. Ez az
igazságos, illetve a jogszerû magatartáshoz megkívánt szubjektív tényezõkre
vonatkozik. A nehézség forrása itt az, hogy az igazságos magatartásnak bi-
zonyos esetekben a „jó szándék”, a „helyes beállítódás” vagy az „igazságos
lelki alkat” az elõfeltétele. A külsõ cselekvést szabályozó jog azonban csak
korlátozott mértékben képes figyelembe venni e szubjektív tényezõket. Az
ilyen esetekben a kérdéses magatartás kötelezõvé tétele jogilag – túl azon,
hogy technikailag lehetséges-e – ellentétbe kerülhet a társadalom egyes cso-
portjainak erkölcsi vagy politikai elveivel.

Egyenlõség és igazságosság. Az igazságosság és az egyenlõség általában is
összefügg, kapcsolatuk azonban a „formális igazságosság” és a formalizált
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jog esetében a legszorosabb és legnyilvánvalóbb. A formalizált jogban az
igazságosságnak az az alapelve, hogy az azonos csoportba tartozó személyekre és
az azonos helyzetekre vonatkozzon azonos szabály. Ehhez természetesen meg
kell határozni azt, hogy kik és mely esetek tartoznak azonos csoportba.

Az igazságosságot és a jogot tehát ilyenkor két dolog kapcsolja össze. Az
egyik az az állandó elv, amely szerint az azonos csoportba tartozókra ugyan-
annak a szabálynak kell vonatkoznia. A másik pedig egy történetileg és tár-
sadalmilag változó kritérium, ami azt határozza meg, hogy az emberek mely
csoportjai tartoznak ugyanabba a csoportba (Hart, 1995, 184–195.). E két
fogalmi elem közül mindkettõ vitatható. Az elõbbit inkább politikai alapon
szokták megkérdõjelezni. Amikor azt mondjuk, hogy az azonos csoportba
tartozókra vonatkozzon azonos szabály, akkor felvethetõ, hogy az azonos
csoportot valamilyen formális kritérium alapján hozták létre, és az abba tar-
tozók egy vonatkozásban hasonlítanak ugyan egymáshoz (például árukat
eladni, venni vagy cserélni akaró szerzõdõ felek), az összes többiben azon-
ban különbözõk. E különbözõség felfogható egyenlõtlenségként is. Ha ezt
tesszük, akkor a fenti állandó elv úgy értelmezhetõ, hogy az azonos jogi ka-
tegóriába tartozó, de társadalmilag egyenlõtlen embereket azonos szabály
(vagyis azonos mérce) alapján ítélik meg. Ebbõl származik az a radikális –
például a marxi elméletben is megfogalmazott (Marx, 1977) – kritikai gon-
dolat, amely szerint nem vezet igazságos eredményre az, ha az egyenlõtlen
embereket egyenlõ mércével mérik.

A bírálat éle itt a formalizált jog ellen irányul, s gyakorlatilag a formális
jogi egyenlõség értékét kérdõjelezi meg. Mintegy a jogon kívüli világból ar-
ra szólít fel, hogy mérjék egyenlõ mércével az azonos csoportba tartozókat,
és különbözõ mércével az egyenlõtleneket. E nézet bírálói arra mutatnak rá,
hogy a formális egyenlõség mindenféle más igazságosságnak az elõfeltéte-
le. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a gondolat különbözõ kerülõ
utakon a modern jogfilozófiába is átkerült, és az ún. pozitív vagy fordított
diszkrimináció igazságosságával kapcsolatos megfontolások alapja lett.

Ennél gyakoribb az, hogy a fenti állandó elv érvényességét elismerik és
a változó kritériumot vitatják. Ilyenkor ugyancsak a tételezett jogon kívüli
megfontolásokból (például politikai, erkölcsi, gazdasági elvekbõl) kiindul-
va, de azokat a jog nyelvére fordítva azt mondják: valamely megkülönbözte-
tésnek az adott törvény által szabályozott kérdésben nincs jelentõsége. Az így
megfogalmazott bírálat elismeri a jog formális jellegét, de vitatja, hogy az
„azonos csoportokat” létrehozó megkülönböztetés igazságos eredményhez
vezet.

Az újkori társadalmak jogfejlõdése számtalan példát nyújt az ilyen viták-
ra. Egy-egy privilégium eltörlése például ebben a fogalmi keretben úgy ér-
telmezhetõ, hogy ellenzõi sikeresen elvitatták az emberek közötti megkü-
lönböztetés kérdéses formájának jogi jelentõségét. A faji vagy vallási érte-
lemben diszkriminatív jogszabályok hatályon kívül helyezése ugyanígy azt
jelenti, hogy a jogalkotó elismeri: a bõr színének, az etnikai hovatartozás-
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nak vagy a vallási meggyõzõdésnek egy adott jogosultság elismerése szem-
pontjából nincs jelentõsége. Olykor az igazságosság nevében nem valamely
megkülönböztetés eltörlését követelik, hanem egy új kritériumot kívánnak
bevezetni. Például azt mondják: az adott kérdésben jelentõsége van annak,
hogy a jog alanya férfi-e vagy nõ, van-e gyermeke vagy nincs, s e csoport-
képzõ tényezõnek meg kell jelennie a törvényi rendelkezésben is. A vitatott
kérdésekhez ilyenkor az vezet, hogy a változó kritérium mibenlétével kap-
csolatban a jogalkotók álláspontja nem egyezett meg valamely csoport véle-
ményével, vagy e kritérium jogi meghatározása óta a társadalom erkölcsi
meggyõzõdése megváltozott.

Mindhárom vonatkozásban azt látjuk tehát, hogy a jog vagy az egyes tör-
vények igazságosságának kérdésében sokféle álláspont létezik, s szinte
mindegyik a társadalmi erkölcsöknek és a jog természetérõl alkotott vélemények-
nek a függvénye. Ebbõl azonban még nem következtethetünk arra, hogy az
igazságosság elérhetetlen eszmény. Sokkal inkább arról van szó, hogy az
igazságosság jelöli ki azokat a határokat, amelyeket a jog alkotója az új nor-
matartalom megfogalmazása során nem léphet át.3 E határokon belül azon-
ban az igazságosságnak kétségtelenül korlátozott szerepe van, ezért elmé-
lete ilyenkor csak vezérfonalat adhat az egyes esetek megítéléséhez, és arra
hívhatja fel a figyelmet, hogy milyen szempontokat kell vagy lehet figyelem-
be venni.

8.4.2. A törvények igazságtalansága

De vajon nem jutnánk-e ennél határozottabb megállapításokhoz, ha nem a
jog igazságosságát vizsgálnánk, hanem a törvények igazságtalanságát?

A jogi törvények sokféleképpen lehetnek igazságtalanok, s e kérdésben
legcélszerûbb John Finnis Aquinói Szt. Tamás elméletéhez visszanyúló ti-
pológiájából kiindulni (Finnis, 1980, 352–354.). Finnis szerint az igazságta-
lan törvényeknek négy fõ típusa van. Az egyik a szándék, a másik a szerzõ, a
harmadik a forma súlyos fogyatékosságával függ össze, a negyedik pedig tar-
talmi értelemben vett helytelenségükre (erkölcstelenségükre) utal.

A törvényekrõl rendszerint a következõ esetekben mondjuk azt, hogy
igazságtalanok. Elsõsorban akkor, ha a jogalkotó nem a közjó érdekében al-
kotja meg a kérdéses törvényt, hanem kizárólag saját javát vagy egy szûk
csoport érdekét mozdítja elõ, esetleg szeszélyét vagy rosszindulatát éli ki.
Igazságtalannak tekintjük, másodszor, az olyan jogszabályokat is, amelyek
megalkotója – visszaélve hatalmi helyzetével – túllépi a számára adott felha-

3 Ha például társadalmilag elfogadott, hogy az étteremtulajdonosok a tulajdonjog alapján
nem korlátozhatják szolgáltatásaikat a vendégek bõrének színe szerint, akkor igazságta-
lan az a jogszabály, amely ezt lehetõvé teszi. S ugyanígy, ha a társadalmi elvárások sze-
rint bizonyos újságok tulajdonosai nem korlátozhatják bármilyen mértékben a náluk dol-
gozó újságírók véleménynyilvánítási szabadságát, akkor igazságtalannak tartható az a
szabály, amely a tulajdonjog alapján megengedi ezt.

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:18  Page 313



314

talmazást, vagyis semmibe veszi hatalmának korlátait. Harmadszor, ha a
törvény olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem biztosítják minden-
ki számára egyenlõen a jog megértésének és követésének a lehetõségét, vagy-
is a jogalkotó figyelmen kívül hagyja, hogy csak az olyan magatartás tanú-
sítása várható el, ami teljesíthetõ.

A törvények igazságtalanok lehetnek tartalmi okokból is. Ilyen például
az – mondja Finnis –, amely az emberek egy olyan csoportjának juttat vala-
mit a közös javakból, akiknek ahhoz az osztó igazságosság valamely éssze-
rû kritériuma alapján nincs joga;4 vagy úgy ró terheket bizonyos emberekre,
hogy másokat bármilyen igazságos kritérium nélkül felment alóluk.5 S vé-
gül, a kölcsönös igazságosság szempontjából igazságtalannak tartjuk azt a
törvényt, amely valakitõl vagy mindenkitõl megtagad egy feltétlen emberi jo-
got vagy egy olyan emberi jogot, amelynek a gyakorlása az adott körülmé-
nyek között összeegyeztethetõ lenne a közrend ésszerû követelményeivel.

A törvények tartalmi értelemben vett erkölcstelenségének megítélése
sok esetben az ítéletalkotó értékrendjének függvénye; s ha valamely kérdés-
ben már vagy még nincs társadalmi közmegegyezés, akkor e negyedik kri-
térium csak korlátozottan alkalmazható. A feltétlen emberi jogokat semmibe
vevõ törvényeket nyilvánvalóan az e jogokat elismerõ érték- és erkölcsi rend
hívei tekintik igazságtalannak. Ugyanígy: egy demokratikus értékrend alap-
ján kijelenthetõ, hogy igazságtalan az a törvény, amely megtiltja és büntet-
hetõvé teszi egy jogszabály vagy az egész jogrendszer nyilvános megvitatását
és bírálatát (Heller, 1990, 202.). Az emberi szabadságot és autonómiát tisz-
telõ értékrendben pedig hasonlóképpen igazságtalan az a törvény, amely le-
hetõvé teszi mások önkényes kényszerítését vagy arra való kényszerítését, hogy
egy harmadik személynek ártsanak. Idesorolható továbbá az olyan törvény
is, amely valakit anélkül, hogy közösségének vagy embertársainak ártott
volna, megpróbál elpusztítani mint polgárt (például vagyonának elvétele ré-
vén), mint állampolgárt (elismert és fontos politikai jogainak korlátozása, il-
letve tagadása révén), vagy mint embert (életének kioltása révén).

Az ilyen törvényeket már csak azért is igazságtalannak tekintjük, mert
megingatják bennünk azt a meggyõzõdést, hogy az igazságosság – mint
olyan erény, amely különösen illik a joghoz, s egyszersmind a leginkább jo-
gi szellemû – egyesítheti a jogot és az erkölcsöt.
4 Példaként szolgálhat erre az a mára már hatályon kívül helyezett jogi rendelkezés, amely

szerint az egyetemi felvételi során azonos pontszám megszerzése esetén elõnyben kell ré-
szesíteni azt a jelentkezõt, akinek szülei bizonyos érdemérmekkel rendelkeznek. Ugyan-
így az osztó igazságosság kritériumának ésszerûségét vitatják manapság azok, akik az
Egyesült Államokban meg akarják szüntetni a színes bõrûek azonos teljesítmény esetén
való elõnyben részesítését az egyetemi felvételik során.

5 E kérdés bizonyos esetekben úgy vetõdik fel, hogy igazságtalan-e az a jogszabály, amely
egy jogközösség minden tagjának vagy valamennyi, meghatározott jellemzõkkel bíró tag-
jának rosszabbá teszi a helyzetét. Példaként lásd ezzel kapcsolatban a magyar Alkotmány-
bíróság 32/1991. (VI. 6.) AB határozatának indokolását és a különvéleményeket; megje-
lent: Sólyom László–Holló András (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai 1991. Triorg,
Budapest, 1992, 129–148., különösen 147–148.
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8.5. A jogalkalmazás igazságossága

A jogalkalmazás igazságossága az eljárási igazságosság egyik formája, neve-
zetesen az, amikor a már megalkotott jogszabályokat helyesen alkalmazzák.
Ilyenkor azt mondjuk, igazságot szolgáltatnak. Az igazságos jogalkalmazás
kérdése elsõsorban jogviták eldöntésekor vetõdik fel, míg a közigazgatási dön-
tés helyes meghozatala esetén inkább azt mondjuk: jogszerûen jártak el. Ez
azzal is összefügg, hogy az ítélkezés elsõsorban a már elismert jogosultsá-
gokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos, a közigazgatás pedig többnyire
valamilyen közösségi cél elérésével és annak eredményességével. Az ítélke-
zés a törvényességet és a jogbiztonságot mozdítja elõ, míg a közigazgatás –
a törvényesség általános keretein belül – a hatékonyságot és a gyors döntést
segíti.

A jogalkalmazás igazságossága kapcsán az elsõ kérdés az, hogy ki szol-
gáltasson igazságot. A különbözõ jogrendszerekben e funkciót rendszerint
a következõ szervek látják el: a legfõbb jogalkotó szerv sajátos tanácsa vagy
ülése (ezt az intézményi megoldást õrzi a modern jogokban néhány archa-
ikus szabály; például az államfõ felelõssége kapcsán); a közigazgatási szer-
vek keretében létrejött ideiglenes vagy állandó döntõbizottságok (ami az
angol-amerikai jogrendszerben gyakori); az állami bíróságok és a választott
döntõbíróságok. Természetesen mindegyik megoldásnak megvannak a ma-
ga elõnyei és hátrányai (Pound, 1951, 62–92.), a modern jogi kultúrákban
azonban – néhány kivételtõl eltekintve – az igazságosság kritériumának te-
kintjük azt, hogy olyan szervek döntsék el a jogvitákat, akik nem vettek
részt a döntés alapjául szolgáló jog megalkotásában; s megfordítva, hogy a
törvény alkotója ne ítélkezzen az általa alkotott jog alapján. 

Igazságos jogalkalmazáson rendszerint a következõ követelmények
megvalósulását értjük: 1. Az érvényes jogszabályokat alkalmazzák mind-
azokra, akik hatályuk alá tartoznak. 2. Valamely jogi rendelkezésben meg-
szabott joghátrányt ne alkalmazzanak olyanokkal szemben, akikre az adott
rendelkezés nem vonatkozik. 3. A jogi rendelkezéseket részrehajlás nélkül ér-
vényesítsék. A részrehajlásmentes jogalkalmazás, mely bizonyos értelem-
ben magában foglalja az elsõ két követelményt is, tulajdonképpen pártatlan-
ságot jelent. Vagyis azt, hogy a bíró a vita során körültekintõen állapítsa
meg és vegye figyelembe valamennyi érintett fél érdekeit, igényeit, illetve
törvényes jogait és erkölcsi méltóságát. Ehhez az szükséges, hogy ne enged-
je érvényesülni azokat a tényezõket, amelyek a felek szempontjainak, igé-
nyeinek és jogainak figyelembevételétõl eltéríthetik. Vagyis zárja ki az ügy
természetével összeegyeztethetetlen világnézeti, erkölcsi és politikai meg-
gyõzõdését; a lehetõ legteljesebben szorítsa háttérbe a felekkel kapcsolatos
személyes érzéseit (ellenszenveit vagy rokonszenveit); az eljárás során ne
éljen vissza a bírói tisztséggel együtt járó hatalmi helyzetével; s végül, ne
döntsön szeszélyesen. A jellegzetes bírói erények – úgymint „pártatlanság
és semlegesség a lehetõségek áttekintése során, a döntéssel érintett vala-
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mennyi fél érdekeinek a figyelembevétele, törekvés arra, hogy a döntés ész-
szerû alapja valamilyen elfogadható általános elv legyen” (Hart, 1995, 237.)
– e követelmények teljesülését kívánják elõmozdítani.

Ha a jogalkalmazó eleget tesz e követelményeknek, akkor azt mondjuk,
hogy nem döntött önkényesen. S ezt nemcsak azért tartjuk fontosnak, mert
a jog csupán így lehet kiszámítható, hanem azért is, mert az igazságosság
lényegét gyakran épp az önkény kizárásában látjuk. Iustitiát azért ábrázolják
oly gyakran kendõvel bekötött szemmel, mert a jog lényegéhez tartozik,
hogy alkalmazója pártatlan legyen. A mérleg pedig arra utal vagy azt felté-
telezi, hogy a jogalkalmazás során elõzetesen megalkotott szabályokhoz
kell mérnie a magatartásokat.

Bármily fontosnak tekintsük is azonban a jog részrehajlásmentes alkal-
mazását, látnunk kell, hogy az bizonyos mértékben olyan eszmény, amely-
nek megvalósítására törekedhetünk és törekednünk is kell, de sosem érhet-
jük el teljesen. E megközelítõ jelleg több problémát is felvet. Ezek egyike
úgy fogalmazható meg, hogy az elfogulatlanság gyakran kevés. A jogalkalmazó
által vállalt „önkorlátozás”, vagy az e célból kialakított intézményi és eljá-
rási biztosítékok (például bírói függetlenség, összeférhetetlenség, „hallgat-
tassék meg a másik fél is”, „senki ne legyen bíró a maga ügyében”) ugyan-
is csupán a helyes döntés minimumát biztosítják. Az igazságos jogalkalma-
zás ugyanakkor bizonyos esetekben épp a személyes tényezõk jelenlétét kí-
vánja meg. Az elvontan fogalmazott vagy a keretjellegû jogszabály egyedi
esetre való alkalmazása például a körülmények mérlegelését teszi szükségessé,
egy-egy jogi rendelkezés szigorú jellege pedig a méltányosság gyakorlását kö-
vetelheti. Iustitia szemét tehát nem mindig lehet bekötni, s ezt a festõk és
szobrászok is gyakran tudtunkra adják. Ilyenkor azonban a kérdés mindig
az – s ez a képzõmûvészeti alkotásokból nem derül ki –, hogy hol vannak
azok a határok, ameddig a személyes tényezõk jelenléte a helyes döntés ér-
dekében kívánatos. E határokat rendszerint a méltányosság jelöli ki.

A másik probléma bizonyos értelemben ennek az ellenkezõje. Amikor
azt mondjuk, hogy a jogot ne alkalmazzák önkényesen vagy részrehajló mó-
don, akkor ezzel nem csupán a rosszindulatú részrehajlást zárjuk ki, hanem
a jóindulatút is. Ha a jog alkalmazója nem lehet elfogult, akkor a feleknek
nem csupán ártani, de segíteni sem tud, hiszen erkölcsileg jó célok érdeké-
ben sem térhet el a szabálytól. Erre utal az igazságosság egyik fõ elve: fiat
iustitia, pereat mundus (legyen igazságosság, még ha el is pusztul a világ). És
ezért mondják néhányan, hogy a jogalkalmazás igazságossága valami for-
mális dolog: hideg erény, mely olykor akár kegyetlen is lehet.6 Ez sok eset-

6 Jól érzékelteti ezt a formális igazságosság kapcsán Heller Ágnes. „Az igazságosság hideg-
ségét, sõt akár kegyetlenségét érzi minden tanár, aki már buktatott meg diákot, minden
szülõ, aki már megbüntette gyermekét, s egyáltalán mindenki, aki valaha is rangsorolt,
osztályozott, igazságot osztott és ítéletet alkotott. ... A fiat iustitia az igazságosság formá-
lis fogalmának feltétlen imperatívusza, még ha a pereat mundus kiegészítést nem is kell fel-
tétlenül hozzátenni.” (Heller, 1990, 23.)
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ben kétségtelenül így van, bár figyelembe kell vennünk két kiegészítõ szem-
pontot is.

Egyfelõl a méltányosság jelentõs mértékben enyhítheti a strict normák-
hoz való ragaszkodás hidegségét vagy kegyetlenségét. A méltányosság e te-
kintetben a diszkrecionális jogalkalmazás egyik esete. Gyakorlására akkor
kerül sor, amikor a jog strict jellege ellentétbe kerül az igazságosság vala-
mely általános parancsával, és a döntés – a jogszerûség, illetve az érintettek
érdekeinek jelentõs sérelme nélkül – képes kielégíteni a joggal kapcsolatos vá-
rakozásokat, például az eseti igazságosság követelményét. Másfelõl a jogal-
kalmazói döntés elõzetesen közzétett normákhoz való kötöttsége úgy is ér-
telmezhetõ, hogy ez az ára annak a kiszámíthatóságnak és biztonságnak,
amelyet a rugalmasan alkalmazható szabályrendszerekkel szemben csak a
feltétlen rendelkezéseket tartalmazó és hajlíthatatlan alkalmazást kívánó
jog képes nyújtani.

Bizonyos esetekben nem azért támadnak kételyek, mert valamely jogsza-
bálynak egy adott esetre való alkalmazása egy másik normarendszer alapján
megkérdõjelezhetõ eredményhez vezet, hanem azért, mert a szabály igazsá-
gossága önmagában is vitatható. A jogalkalmazás igazságosságának fenti
kritériumai azonban azt is jelentik, hogy a jog alkalmazója ilyenkor sem vizs-
gálhatja felül a szabály elõírásait. Ez két közismert paradoxonhoz vezet.

Az egyik szerint az igazságos jogalkalmazás elfogulatlanságot jelent
ugyan, de azt feltételezi, hogy „elfogultak” vagyunk a szabály iránt. Vagyis
jogászként még akkor is feltételezzük, hogy a szabály helyes, ha magánem-
berként esetleg vitatjuk azt.7 Az ezzel összefüggõ másik paradoxon az, hogy
elvileg az igazságtalan jogszabály is alkalmazható igazságosan, vagyis ebben az
értelemben: következetesen. Az „elvileg” itt fontos megszorítást jelent.
Századunk egyik legjelentõsebb jogelméleti gondolkodója, Lon Fuller
ugyanis joggal mutatott rá: az igazságtalan törvényeket alkotó zsarnoki
rendszerek úgy mûködnek, hogy lehetetlenné teszik még az igazságtalan
jogszabályok következetes alkalmazását is (Fuller, 1964).

S végül gyakran az vet fel nehézségeket, ha valamely jogszabály elõírá-
sai nem egyértelmûek, s az egyes értelmezési lehetõségek között a jogalkalma-
zónak kell választania. Könnyû lenne itt is azt mondani, hogy a döntést
ilyenkor egy-egy tételes jogon kívüli tényezõ, például a tételes jogban nem
kifejezett erkölcsi elv, határozza meg. Ezzel azonban még nem mondunk
sokat, hiszen rendszerint ezek az elvek és megfontolások is többféle értel-
mezési lehetõséget kínálnak, s így újra ott a kérdés: vajon ezek közül a jog-
alkalmazónak milyen alapon kell választania? E kérdésre rendszerint kétfé-
le választ szoktak adni. Az egyik az, hogy ilyenkor csakis a felek jogosultsá-

7 A már létezõ szabályok iránti „elfogultság” természetesen felfüggeszthetõ. Az ilyen felfo-
gást Heller Ágnes dinamikus igazságosságnak nevezi. Az e felfogást szimbolizáló
Iustitiának soha sincs kendõ a szemén, amint azt Heller könyvének (Az igazságosságon túl)
címlapja – a pádovai Scrovegni-kápolna Giotto által festett freskójának részlete – igen
szemléletesen érzékelteti.
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gait szabad figyelembe venni, s ha éppen ez az, ami a jogszabályi rendelke-
zés bizonytalan fogalmazásmódja miatt kérdéses, akkor a jogokat a jogrend-
szer egészébõl levont jogi elvek értelmezésével, illetve a feleket megilletõ er-
kölcsi háttérjogok alapján kell megállapítani. A másik lehetõség az, hogy a bi-
zonytalan esetekben a jog alkalmazója valamilyen célszerûségi szempontra
legyen tekintettel. Például vizsgálja meg, hogy az adott esetben a döntésnek
milyen társadalmi következményei lehetnek, mit kíván a közjó vagy a társada-
lom érdeke, és ennek alapján értelmezze a kérdéses jogszabályt. E két lehe-
tõség néhány esetben nyilvánvalóan teljesen ellentétes következtetésekhez
vezet. Az egyik szerint az egyéni jogokat kell – akár a feltételezett közjó hát-
térbe szorítása árán is – érvényesíteni, míg a másik alapján minden bizony-
talan esetben inkább a többség javát kell szem elõtt tartani. Az elmúlt két
évtized jogi és politikai filozófiájának egyik legtöbbet vitatott kérdése az,
hogy az igazságossággal vajon melyik egyeztethetõ össze.

A célszerûség és az igazságosság egy sajátos értelemben a büntetõjog te-
rületén is ellentétben áll. A megtorló igazságosság ugyanis azt követeli, hogy
a törvénysértést mindig meg kell büntetni (hiszen az az igazságos, ha min-
denki megkapja, amit megérdemel), és a tettest a tettel arányos mértékben
kell megbüntetni (hiszen azt kell megkapnia, amit megérdemel).

Az elsõ követelmény a büntetõjog terén a méltányosság jelentõs mérté-
kû korlátozásához vezet, ami az igazságosság fogalmi szintjén a könyörüle-
tesség és a kegyelem lehetõségének teljes vagy részleges kizárásával járhat. De
nemcsak arról van szó, hogy ilyenkor a mérleg helyett a kard kerül Iustitia
felemelt kezébe, hanem arról is, hogy az istennõ magányossá válik: sem
Equitasnak, sem Pietasnak nem jut mellette hely.8 Az ilyen nézetek hívei
rendszerint azt állítják, hogy a bûncselekmény elkövetésével felborult az
egyén és a közösség közötti egyensúly vagy arányosság, s ezt csak a bünte-
tés képes helyreállítani. Ez gyakran úgy fogalmazódik meg, hogy a társada-
lom lelki egészségét szolgálja az, ha a bûn elkövetõjét mindig megbüntetik.
Mások ezzel szemben azt vetik fel, hogy a jog területén lehetnek olyan meg-
fontolások (például az idõmúlás), amelyek bizonyos esetekben többet
nyomnak a latban, mint a megtorlás elõnyei, és amelyeknek meg kell fékez-
niük „az azt motiváló s a megtorló igazságosság hátterét jelentõ ösztönsze-
rû” (Mill, 1980, 238.) lelki tényezõket. Ez az ellentmondás a politikai okok-
ból nem üldözött bûncselekmények elkövetõinek a rendszerváltás utáni
megbüntetésével kapcsolatos hazai vitákban különösen kiélezõdött. E vita
egy kérdésére alább visszatérünk.

Az a követelmény, mely szerint a tettest mindig a tettel arányos mérték-
ben kell megbüntetni, két fontos kérdést vet fel. Az egyik az, hogy voltakép-

8 A megfogalmazás Lactantius Divinae Institutiones címû mûvének francia kiadásában sze-
replõ képre utal (Bibliothèque Nationale, Paris), amelyen a mûvész a kor felfogásának
megfelelõen Pietasszal és Equitasszal együtt ábrázolja Iustitiát. Lásd Pleister, W.–Schild,
W. (eds.): Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst. DuMont Buchverlag,
Köln, 1988, 112.
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pen mi tekinthetõ a tettel arányos büntetésnek. Arányos lehet a büntetés, ha
a tettesnek ugyanazt kell elszenvednie, amit õ követett el mással szemben.
Ez a lex talionis, amelyet sokan – különösen például az emberölés minõsí-
tett eseteiben, és a halálbüntetés fenntartása mellett érvelve – az igazságos-
ság fõ szabályának tartanak. Ha azonban a megtorlás elve olykor azt is je-
lenti: „szemet szemért”, azért még nem feltétlenül követik azt. Mondhatjuk
ugyanis, hogy a jogalkalmazó valamilyen más jellegû büntetést arányosítson
a tettel, ne ugyanazzal büntessen tehát, hanem valami olyannal, ami az el-
követett tettel arányban áll. Ilyenkor persze különnemû dolgokat kell össze-
hasonlítani (például egy ember életének kioltását egy másik személyes sza-
badságának többéves elvonásával), ezért sokszor vitatható lesz, hogy a ki-
szabott büntetés valóban arányos-e a tettel; vagyis az elkövetõ tényleg azt
kapta-e, amit megérdemelt. A kiszabott büntetés igazságosságának megíté-
lése ilyenkor sok tényezõtõl függ. Így a jog funkciójáról és a büntetés sze-
repérõl alkotott nézetektõl, valamint a megsértett szabályról, illetve az az-
által védett érték fontosságáról alkotott elképzelésektõl.

A másik nehézséget az okozza, hogy a legtöbb modern büntetõjogi
rendszer és a legtöbb modern büntetõjogi gondolkodó a megtorlással szem-
ben elõnyben részesíti a célszerûségi megfontolásokat. E megfontolások alap-
ján a büntetést úgy gondoljuk el, mint valamilyen cél megvalósítási eszkö-
zét, vagy legalábbis egy ilyen célnak rendeljük alá. Azt mondjuk, hogy a
büntetés célja a társadalom védelme, a megelõzés, az elrettentés, vagy az elköve-
tõ megjavítása és így tovább. Ha a jogalkalmazó e célokat követi, az megne-
hezíti, néhány esetben pedig lehetetlenné teszi, hogy a tettel arányos, tehát
a fenti értelemben igazságos büntetést szabjon ki. Ha a bíró ugyanazért a
tettért súlyosabban bünteti a visszaesõt, akkor eltér a büntetõ igazságosság
alapelvétõl: az arányosságtól. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy elszaporo-
dó bûncselekmény elkövetésétõl a bírói gyakorlat túl szigorú büntetésekkel
akar elrettenteni. Az arányosságtól való ilyen eltérésekkel a bíró elérhet
ugyan valamilyen célt, de az elkövetõ nem azt kapja, amit megérdemelt. Ebbõl
a szempontból úgy tûnik, hogy az arányos büntetést követelõ retributív
igazságosság nem nagyon egyeztethetõ össze a célszerûség által uralt mo-
dern büntetõjoggal.

Mindez részben már annak a kérdésnek az egyik esete, hogy az igazsá-
gosságnak mint eszménynek a jog esetében vannak-e vetélytársai.

8.6. Az igazságosság és a jogi értékek

Ma már nehéz megállapítani, hogy a jogfejlõdésnek valóban volt-e olyan
korszaka, miként azt néhányan állítják, amelyben a ius fogalma teljesen
megegyezett a iustummal (vagyis azzal, ami igazságos). Az viszont kétségte-
len, hogy a jog helyességének már a jogfejlõdés és jogi gondolkodás kezde-
tén is több kritériuma volt. Manapság, amikor is a jog eszköz jellegû felfo-
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gása egyáltalán nem megy kivételszámba, a lehetõ legváltozatosabb célokat
akarják vele megvalósítani. Néhányan azt mondják, hogy a jognak a társa-
dalmi fejlõdést kell szolgálnia, mások meg azt, hogy az emberi együttélés ki-
alakult rendjét kell védelmeznie. Egyesek szerint a helyes jog az, amely meg-
felel egy adott erkölcsi rendnek, míg mások szerint a dolog épp fordítva áll:
az erkölcs és a jog még egy eszményben sem olvadhat össze. Megítélhetõ a
jog az ésszerûség alapján, és kijelenthetõ az is, hogy a helyes jog a szabadsá-
got mozdítja elõ.

A jog elé állítható eszmények szinte végtelen sorában néhánynak ugyan-
akkor kitüntetett helye van. Ezek közül talán a három legfontosabb az igaz-
ságosság, a jogbiztonság és a célszerûség. Gustav Radbruch nyomán (Radbruch,
1977) viszonyuk úgy is leírható, mint a jogeszme nélkülözhetetlen alkotó-
elemei közötti antinómiák sora. Ahhoz, hogy a jog helyes legyen, valamilyen
mértékben mindhárom eszménynek meg kell felelnie – sok esetben azon-
ban nem képes mindegyiküknek egyszerre megfelelni.

Az igazságosság és a jogbiztonság bizonyos szempontból egymás ellen-
tétei. Az igazságosság parancsoló erejû eszmény ugyan, de tartalma többfé-
leképpen is értelmezhetõ. Ezért az igazságosság alapján a joggal szemben
egymással ellentétes elvárások is megfogalmazhatók. Mindez az igazságossá-
got a jog esetében viszonylagossá teszi. Egy normatív renddel szemben
ugyanakkor az egyik legfontosabb elvárásunk az, hogy legyen kiszámítható.
Ami jogos vagy jogtalan, annak pontosan megállapíthatónak kell lennie.
Amíg tehát az „igazságos rend” többféle is lehet, addig a jogbiztonság egyet-
len rend eszméjét sugallja, melynek akkor is lehetnek elõnyei, ha nem felel
meg teljesen az igazságos rendrõl alkotott valamely elképzelésnek. Az igaz-
ságosság továbbá aktív eszmény: mivel sokszor csak megközelíthetõ, a dol-
gok megváltoztatására hív fel. A jogbiztonság ezzel szemben passzív, hisz a
rend tartóssága érdekében gyakran az eszményekrõl való lemondással jár.

Az igazságossággal másfelõl gyakran a célszerûség is ellentétben áll. Az
elõbbi ugyanis általános, s ebben az értelemben a társadalmi és politikai har-
cok fölötti világhoz tartozik, az utóbbi inkább az épp adotthoz vagy a rész-
legeshez áll közel. Aki igazságos rendet akar, az mindig az egészre gondol és
hosszú távú szempontokat mérlegel, aki pedig a célszerûség szerint ítél
meg egy kérdést, az gyakran részérdekeket kíván rövid távon érvényesíteni.
A jog a célszerûség révén közvetlen kapcsolatba kerül egy politikai-hatalmi
renddel, sõt annak eszközévé is lehet, míg az igazságosság inkább leválaszt-
ja arról, és védetté teszi a hatalmi érdekkel szemben.

Sok esetben persze nem érzékeljük az értékek e konfliktusát, mert az
egyes jogszabályokkal szemben különbözõ elvárásokat fogalmazunk meg.
Az egyik törvénytõl azt várjuk, hogy legyen célszerû, míg a másiktól azt,
hogy teremtsen biztonságot, s ilyenkor gyakran azt is elegendõnek tartjuk,
ha nem igazságtalan.

A jog természetéhez, pontosabban mûködési „logikájához” azonban az
is hozzátartozik, hogy nem hagyja függõben e három érték konfliktusát, mi-
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vel sajátos jogi intézményeket hoz létre az értékkollízió kezelésére. Például
a jogbiztonság érdekében a jogerõ még az igazságtalan döntést is érvényben
hagyja; az elévülés pedig az igazságtalanság elkövetõjének is büntetlenséget
biztosít. Az igazságosság akkor is sikerrel követeli a törvény elõtti egyenlõ-
séget, amikor a célszerûség alapján az egyenlõtlenség hasznosabb, s egy nyo-
mozati eljárásban az igazságossággal vagy a jogbiztonsággal összefüggõ sza-
bályokat akkor is be kell tartani, ha az eljárás sikere szempontjából az eset-
leg nem célszerû.

Az igazságosság, a jogbiztonság és a célszerûség azonban sokszor felold-
hatatlan ellentétben áll egymással. Ilyen esetek a nagy társadalmi rendszer-
változások során, illetve után vetõdnek fel, melyek közül a legismertebb a
fasizmus és a bolsevizmus történelmi összeomlása volt. A számos kérdés
közül9 itt csupán egyet vetünk fel, mely talán a legnehezebben válaszolha-
tó meg.

Igazságos-e az, ha a korábbi rendszerben elkövetett, de politikai okok-
ból nem üldözött bûnös cselekedetek elkövetõit utólag – visszaható hatályú
törvényt alkotva vagy a hatályos törvényeket lényegében átértelmezve – fe-
lelõsségre vonják? Nyilvánvaló, hogy a kérdés kapcsán megfogalmazható
két követelmény, a (megtorló) igazságosság és a (jogállamisággal összefüg-
gõ) jogbiztonság között nem lehet kompromisszumot teremteni.

Ilyen konfliktusok esetén a felvetõdõ értékek között mesterségesen te-
remtünk rendet, vagyis értékrangsort állítunk fel. Mondhatjuk azt – például
Gustav Radbuch álláspontját elfogadva és a fasiszta korszak, illetõleg a máso-
dik világháború utáni német perek tanulságait szem elõtt tartva –, hogy ha a
jogbiztonság és a célszerûség ellentétbe kerül, akkor az elõbbit kell elõnyben
részesíteni, ha pedig ez ütközik össze az igazságossággal, akkor az utóbbinak
kell elsõbbséget adni. Ebbõl a kiindulópontból a felelõsségre vonás fontossá-
gát hangsúlyozzuk. Mondhatjuk azonban azt is – például a magyarországi jog-
állami átmenet sajátosságaira tekintettel és az Alkotmánybíróság úgynevezett
igazságtételi döntése nyomán –, hogy vannak olyan történelmi helyzetek,
amikor valamilyen fontos érték azt kívánja, hogy a megtorló igazságosság kö-
vetelményeivel szemben a jogbiztonság szempontjai érvényesüljenek.

De melyik álláspont helyes? Mint a hazai viták során láttuk, saját érték-
rangsorát – s így a visszamenõleges igazságtétellel kapcsolatos álláspont-

9 A kelet-európai országok 1989–1993 között zajlott rendszerváltozásai a jog és igazságos-
ság viszonya kapcsán számos nehézséget vetettek fel. A megoldásukra tett kísérletek im-
már fél évtizedes múltra tekintenek vissza, de elméletileg ma sem tekinthetõk lezártnak.
A legfontosabb problémák a következõk. Összeegyeztethetõ-e az igazságosság valamely
felfogásával az, hogy a kommunista hatalomátvétel során államosított javak tulajdonosai
négy évtized elteltével visszakapják vagyonukat, vagy annak jogtalan elvétele miatt kár-
térítést, illetve kárpótlást kell kapniuk? Jár-e ilyen kárpótlás azoknak, akiknek javait nem
államosították ugyan, de a kérdéses rendszer viszonyai között születtek, illetve élték le
életük nagy részét? Megfelel-e az igazságosság valamely követelményének az, ha a sze-
mélyes szabadságukban korábban korlátozott vagy attól megfosztott személyek kárpót-
lást kapnak? Igazságosnak mondható-e az egykori titkosrendõrségi ügynökök kilétének
nyilvánosságra hozatala?

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:18  Page 321



322

ját – mindkét oldal igen jó érvekkel képes alátámasztani.10 Az egyik fél pél-
dául azt mondhatja, hogy azért nem bünteti meg azokat, akik egy politikai
rend szolgálatában vagy annak védelmét élvezve súlyos bûnöket követtek
el, mert az áldozatok megtorlás iránti vágyánál és a jog erejébe vetett hité-
nél számára fontosabb a jog kiszámíthatósága, amelyet a visszaható hatályú
büntetés kétségkívül lerontana. Ehhez esetleg hozzáteszi: a jognak a bünte-
tések elkerülhetetlensége által megerõsített tudata vagy a társadalom lelki
egészsége szerinte nem ér annyit, mint az elitek és az egyéb társadalmi cso-
portok kompromisszumába ágyazott politikai béke vagy a megtorlással
rendszerint együtt járó újabb igazságtalanságok elkerülése. A másik fél ez-
zel szemben arra mutathat rá, hogy azért kell akár visszaható hatályú tör-
vénnyel is megbüntetni azokat, akik súlyos igazságtalanságokat követtek el,
mert ezzel mindenki számára tudatosítják: a bûn sosem marad büntetlenül.
Ehhez ugyancsak hozzátehetõ: a politikai béke ára, hogy az „üldözõk” meg-
fizessék azt az adósságukat, amely a bûn elkövetésével keletkezett, s az ál-
dozatoknak ekként adott elégtétel emberileg és történelmileg fontosabb a
megtorlást kísérõ esetleges igazságtalanságnál.

Mindezek kapcsán elõször is azt hangsúlyozzuk, hogy a visszamenõle-
ges igazságtétellel kapcsolatos döntés végsõ soron közösségi jellegû állásfog-
lalás, melyet a közösség politikai képviselõi és jogi döntéshozói az adott kö-
zösség erkölcsi meggyõzõdésére való tekintettel (ám nem a „választási mate-
matikát” alapul vevõ többségi elv alapján) hoznak meg. Ez alól csak a „né-
met magoldás” volt kivétel, ahol a második Anschluss révén létrejött poli-
tikai egység lehetõvé tette, hogy a „nyugati németek” jogi és erkölcsi elve-
it alkalmazzák a „keleti németek” bûnöseire.

Másodszor, a mindkét oldalon jó érveknek abból a szempontból döntõ
jelentõségük van, hogy belássuk: egyik megoldást sem lehet valamilyen esz-
mény alapján kizárni. Egy közösség az erkölcsileg „sérülékenyebb” megol-
dást választva dönthet úgy (amint az nálunk vagy korábban Spanyolország-
ban történt), hogy néhány kisebb kivételtõl eltekintve nem bünteti meg a
korábban elkövetett bûncselekmények tetteseit, mert fontosabbnak tartja a

10 A kérdéssel kapcsolatos szakirodalomról lásd egyebek mellett: Bárd Károly: Visszamenõ
igazságszolgáltatás, alkotmányosság, emberi jogok. Társadalmi Szemle, 1992, 29–38.;
Bragyova András: Az igazságtétel legalitása. Magyar Tudomány, 1992, 43–156.; Nehéz-
Possony István: Visszamenõleges igazságtétel. Jogtudományi Közlöny, 1992, 79–80.;
Morvai Krisztina: Emberi jogok, jogállamiság és a „visszamenõleges” igazságszolgáltatás.
Jogtudományi Közlöny, 2. 1992, 62–71.; Samu Mihály: Az igazságtétel jogelméleti vonatko-
zásai. Magyar Jog, 1992, 338–339.; Varga Csaba: Szabad-e ítélnünk a múltról? Jogfilozó-
fiai megfontolások. Társadalmi Szemle, 1. 1992, 85–90.; Zétényi Zsolt: Mi a teendõ a múlt-
tal? Gondolatok az úgynevezett igazságtételrõl (1–3.), Magyarság és Európa. Társadalom –
politika – tudomány, 1., 50–61.; 2., 17–27. és 3., 15–21. Lásd még a különbözõ gyûjtemé-
nyes kiadványokat és konferenciaanyagokat: A múlt feldolgozása a jogállam eszközeivel.
Konrad Adenauer Stiftung, Budapest,1992; Lamm Vanda–Bragyova András (szerk.):
Visszamenõleges igazságszolgáltatás. MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest,
1992; Varga Csaba (szerk.): Igazságtétel jogállamban. Német és cseh dokumentumok.
Windsor Klub, Budapest, 1995.
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jog kiszámíthatóságából következõ elõnyöket. Ilyenkor azt mondja, hogy
számára a helyes fontosabb a jónál, pontosabban: a jó csak a jogszerûség esz-
ményével összeegyeztetett helyes keretei között valósítható meg. Ám dönt-
het úgy is, hogy a jogi eszmék szempontjából „gyûlöletesebb” megoldást vá-
lasztva – nyíltan és egyértelmûen – visszaható hatályú törvényt alkot, mert
úgy véli, hogy az igazságtevéssel együtt járó társadalmi és erkölcsi elõnyök
bõven ellensúlyozzák az ezzel járó hátrányokat. Egy közösségnek az általá-
nos elvekre vagy eszményekre való tekintettel nem lehet megtiltani, hogy
félretegye a jogállamiság szempontjait, mert valami olyasmit kíván elérni,
amit annál fontosabbnak tekint. Ilyenkor azt mondja, hogy a jó szerinte
megelõzi azt, ami helyes.

Harmadszor, a mesterséges értékrangsort nem kizárólag, s talán nem is
elsõsorban az érvek határozzák meg, hanem a történelmi helyzet, amelyben ki-
alakítják. A „történelmi helyzet” részben konkrét tényekre utal: az elõbbi
példánknál maradva Radbuch a náci Németország háborús összeomlása
nyomán fejtette ki fenti nézetét, a magyar alkotmánybírák pedig az 1990-es
évtized elején, egy békés módon lezajlott jogállami fordulat után hozták meg
döntésüket. Részben pedig egy közösség erkölcseinek tényleges állapotát jel-
zi, amelyet az ilyen helyzetekben számos politikai és szociológiai tényezõ is
befolyásol: például a letûnt politikai rendszerek jellege, az azokban részt vál-
lalók száma, az általuk elért lojalitás mértéke, megszûnésük mikéntje és így
tovább. E tényezõk körébe tartozik az is, hogy az elkövetett igazságtalansá-
gok nem csupán súlyuk vagy típusuk szerint különböztek, hanem korsza-
konként is. A képviselõ, aki megszavazta a (kártalanítás nélküli) államosítá-
si törvényeket, a keretlegény, aki félholtra verte embertársát, a katonatiszt,
aki a tömegbe lövetett, a politikus, aki idegen katonai erõt hívott segítségül,
a bíró, aki örömmel ítélte el a legyõzötteket, az értelmiségi vagy hivatalnok,
aki egy „konszolidált világban” jelentéseket adott a titkosrendõrségnek kol-
légáiról és barátairól, különbözõ bûnöket követett el és különbözõ büntetés-
re méltó.11 Ez bizonyos mértékig generációk közötti viszonnyá is teszi a kér-
dést, legalábbis abban az értelemben, hogy az egyes nemzedékek másként
élik meg az igazságtétel iránti vágyat, már ha megélik egyáltalán.

Negyedszer, a problémának van egy elméletileg már-már kezelhetetlen
lelki tényezõje is: az igazságtalanság elszenvedõinek „ösztönszerû” vágya a
megtorlásra. Akiben ez munkál, arra csak kivételes esetekben hatnak erköl-
csi érvek, jogi szempontok vagy politikai okfejtések. Ez egyfelõl természetes
emberi indulat, másfelõl viszont csak azok esetében méltányolható, akiket
valóban igazságtalanság ért. Ez utóbbi szempontból számos tudományos ér-
tekezésnek vagy újságcikknek nem lett volna szabad megszületnie, és szá-

11 Az „igazságtalanság” és a „bûn” fogalmának tartalmát a szerzõk személyes értékrendjük
szerint próbálják (utalásszerûen) rögzíteni. Szándékosan nem térnek ki azonban azokra
a politikai és ideológiai mechanizmusokra, amelyek keretében 1990 után e tartalmat ki-
terjesztették; elõször az egykori uralkodó politikai párt tagjaira, majd szinte mindenkire,
aki nem volt „ellenzéki”, vagy nem kapta meg a francia becsületrendet.
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mos nagyhangú szónoklatnak nem kellett volna elhangoznia. Talán még az
a kijelentés is megkockáztatható itt, hogy azoknak, akiket születésük idõbe-
li esetlegessége okán vagy társadalmi helyzetük szerencséje miatt bizonyos
típusú sérelmek nem érhettek, az azokkal kapcsolatos viták, de legalábbis az
igazságtételi törvény szavazása során önmérsékletet kellett volna tanúsítani-
uk. Az igazságtétel ugyanis azok (esetleg jogi rendezést igénylõ) személyes
ügye, akik elszenvedték és elkövették az igazságtalanságot.12

S végül az sem mellékes: mindkét oldalon jó érvekbõl arra következtet-
hetünk, hogy bármelyik döntés csak tragikus lehet. Hisz tragikus az is, ha
a jogot felhasználva visszaható hatályú törvénnyel megbüntetik azokat,
akik a korábbi rendszerben súlyos bûnöket követtek el, s az is, ha a jogra
hivatkozva ezt nem teszik.

8.7. Be kell-e tartani az igazságtalan törvényeket?

Aki igazságtalan jogszabállyal kerül szembe, abban természetesen vetõdik
fel a kérdés: vajon be kell-e tartani rendelkezéseit? E kérdést mindenkinek
magának kell megválaszolnia, s az elmélet dolga csak az lehet, hogy tájékoz-
tasson a figyelembe vehetõ erkölcsi és jogi megfontolásokról.

A jogászok szempontjából a nehézséget az okozza, hogy a normák érvé-
nyességének és kötelezõ erejének összefüggése számukra evidencia: a nor-
mák kötelezõ erejét csakis érvényességük megkérdõjelezésével lehet elvitatni.
Ha azonban bárki és bármikor megkérdõjelezheti valamely jogszabály érvé-
nyességét, akkor az kérdésessé teheti a jogi rendezettséggel kapcsolatos vá-
rakozásokat, s ha ezt a jogot hivatalosan alkalmazó jogászok is megtehetik,
úgy az aláássa a jogbiztonságot. Másfelõl: az igazságtalan törvények betar-
tása – túl azon, hogy erkölcsi károkat okoz, szélsõséges esetben pedig le-
rombolja az ember erkölcsi személyiségét – problematikussá teszi a jog er-
kölcsi hitelét.

Úgy tûnhet, hogy megoldja a kérdést, ha tekintettel vagyunk a jog tár-
sadalmi-politikai környezetére is. Eszerint egy demokratikus rendszerben a
jog alanyai nyilvánosan megvitathatják, a vita eredményeként pedig kétségbe
vonhatják egy jogszabály igazságosságát, és kezdeményezhetik megváltoztatását
is, noha a döntésig a régi jogszabályhoz kell igazítani viselkedésüket. Mind-
ez azonban nem oldja meg a fenti dilemmát, hisz nincs biztosíték arra, hogy
a demokratikus többség igazságos jogot alkot, vagy megváltoztatja azt, ami
igazságtalan. A többség ugyanúgy alkothat igazságtalan jogot, ahogy egy ki-
sebbség is.
12 E megfontolás alapján nem nyilvánított véleményt soha e sorok írója azon bûnök meg-

büntethetõségét illetõen, amelyeket másokkal szemben követtek el; s ezen az alapon kép-
telen tagadni, hogy megfogant lelkében a vágy azon bûnösök (tudniillik titkosrendõrség-
gel együttmûködõ besúgók) akár jogi formát is öltõ (például az ezzel kapcsolatos iratok
szabályozott és teljes nyilvánosságra hozatala útján történõ) megbüntetése iránt, akikkel
volt alkalma találkozni.
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Egy másik megoldási kísérlet az igazságtalan jogszabályt inkább jogi
környeztében, a jogrendszer egészében vizsgálja. Ilyenkor azt mondják: nincs
olyan jogrendszer, amelynek minden szabálya igazságtalan, s persze olyan
sincs, amelyben csak igazságos szabályok vannak. A kérdés így az, vajon
igazságtalanná tehetnek-e egyes igazságtalan jogszabályok egy egész jog-
rendszert? E probléma két irányban gondolható tovább. Egyrészt tekintet-
tel a „mennyiségi” kritériumra, amikor is azt kérdezzük: hol az a határ,
amelyen túl az igazságtalan jogszabályok nagy száma miatt már az egész jog-
rendszer igazságtalan? Ilyenkor rendszerint a válaszadó tûrõképességérõl
kapunk felvilágosítást. Másrészt „minõségi” szempontokat alapul véve,
vagyis azt kérdezve: vannak-e olyan jogszabályok, amelyek az egész jogrend-
szert igazságtalanná tehetik? A választ ez esetben az abban való állásfogla-
lás határozza meg, hogy az emberek társadalmi együttélésének vajon van-
nak-e olyan – például egy minimális tartalmú természetjogban összegezhe-
tõ – vonásai, amelyeknek minden társadalmi csoportosulást jellemezniük
kell. Aki ebben tagadólag foglal állást, az valószínûleg nemlegesen válaszol
a fenti kérdésre is. Aki viszont úgy véli, hogy minden életképes társadalmi
szervezõdésnek eleget kell tenni bizonyos követelményeknek, az azt fogja
mondani, hogy vannak ilyen jogszabályok, s valószínûleg az igazságtalan
törvények fentebb tárgyalt kérdésének függvényében határozza meg ezeket.

Egy harmadik szempontként az is felvethetõ, hogy a „Be kell-e tartani az
igazságtalan törvényeket?” kérdés rejtett fokozatokat tartalmaz. Rendszerint
már maga az igazságtalanság is fokozati jellegû, és súlyát az határozza meg,
hogy mennyire fontosak azok az értékek, amelyeket nem enged érvényre
jutni, tagad vagy tönkretesz. Az igazságtalan törvényekkel szemben továb-
bá sokféleképpen fel lehet lépni, és e lehetõségek szintén különbözõ foko-
zatokat foglalnak magukban. Lehetséges, hogy valaki betartja azokat, de
nyilvánosan tiltakozik ellenük és megváltoztatásukat követeli. Lehet, hogy ki-
játssza rendelkezéseiket, vagy polgári engedetlenség keretében betartásuk nyil-
vános megtagadásával megkérdõjelezi érvényességüket. S végül, elvileg az
is lehetséges, hogy egyes igazságtalan törvények miatt a jogrend egészének
erõszakos megváltoztatására törekszik. Gyakran az is fontos különbségek-
hez vezet, hogy az igazságtalan törvény tevõleges magatartást kíván-e, vagy
valamitõl való tartózkodást, s hogy az ilyen jogszabály érvényesítésének hall-
gatólagos eltûrése egy adott esetben az igazságtalanság részévé teszi-e az
embert. Végül: más erkölcsi elvárások fogalmazhatók meg a jogot hivatalo-
san alkalmazó bírókkal és a jog címzettjeinek tekinthetõ polgárokkal szem-
ben; s egy jogi kötelezettség létével kapcsolatos tagadó válaszban mindig
különbséget kell tennünk a „nem kell” és „nem szabad” között is.

Mindezek alapján csupán annyi fogalmazható meg, hogy elképzelhetõk
olyan esetek, amikor a címzetteknek vagy a jog alkalmazóinak erkölcsi
szempontból nem kell, s esetleg olyanok is, amikor nem szabad betartaniuk
egy jogszabályt. Ilyenkor a legtöbben Luther szavaival azt mondják: „Itt ál-
lok, és nem tehetek másként.” Ez azonban kétségtelenül különös helyzetet
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teremt. Az ellentmondás abban áll, hogy a jogi érvényesség egyéni felülvizs-
gálatának elismerése sérti a jogbiztonságot; másfelõl azonban lehetnek
olyan törvények, amelyek betartása helytelen, mert sérti az ember méltósá-
gát és aláássa a jog erkölcsi alapjait.

E probléma két fogalmi szinten vizsgálható. Az egyik abban az elméleti
kérdésben összegezhetõ, hogy miként oldható fel a fenti ellentmondás, a
másik pedig abban a gyakorlati jellegûben, hogy mit tegyen a jog alkalmazó-
ja, ha rendkívül igazságtalan törvénnyel kerül szembe.

Az elméleti kérdés megválaszolásának egyik legismertebb módja annak
kijelentése, hogy az ilyen jogszabályok azért nem érvényesek, mert igazságta-
lanok. Mint Szt. Ágoston mondja: Lex iniusta non est lex [az igazságtalan tör-
vény nem törvény] (Ágoston, 1989, 67.).13

E problémát tulajdonképpen a modern jogi pozitivizmus megjelenése és
térnyerése tette akuttá. A klasszikus gondolkodók ugyanis különbözõ gon-
dolati eljárásokkal még össze tudták egyeztetni a jogi érvényességet és az
igazságtalan törvénnyel való szembeszegülés általuk egyébként viszonylag
szûken megszabott lehetõségét. A jogi pozitivizmus azonban egy olyan né-
zõpontot vezetett be a kérdésrõl való gondolkodásba, melynek elfogadása
esetén a különbözõ gondolati síkok egymástól függetlenednek és elszigete-
lõdnek. Leglátványosabb formában e szempont John Austinnál jelent meg,
aki azt hangsúlyozta, hogy egy jogilag érvényes törvény igazságtalanságára
kifejezetten praktikus okokból nem lehet hivatkozni a bíróság elõtt: „[A]ki
azt mondja, hogy az isteni törvénnyel ellentétes emberi törvények nem kö-
telezõek, azaz nem is törvények, az tiszta képtelenségeket beszél. A bírósá-
gok mindig érvényre juttatták a legveszedelmesebb, s ezért az Isten akara-
tával leginkább ellentétes törvényeket is, és érvényre juttatják ma is. Te-
gyük fel, hogy a szuverén halálbüntetés terhe mellett megtilt valamilyen ár-
talmatlan vagy pozitíve elõnyös magatartást. Ha ezt elkövetem, bíróság elé
állítanak és elítélnek; s ha azért kifogásolom az ítéletet, mert ellentétben áll
Isten törvényével, aki azt parancsolta, hogy az emberi törvényhozó ne tilt-
son meg olyan cselekedeteket, amelyeknek nincsenek káros következmé-
nyei, akkor a bíróság azzal fogja bebizonyítani érvelésem következetlen vol-
tát, hogy – ama jogot követve, amelynek érvényességét vitattam – fel-
akaszt.”(Austin, 1954, 185.)

Az igazságtalanság és a jogi kötelezettség viszonyának végiggondolása
(s így többek között a „Be kell-e tartani a rendkívül igazságtalan törvénye-
ket?” kérdés megválaszolása) során – John Finnis elmélete nyomán (Finnis,
1980), szempontjait azonban itt némileg módosítva – a következõ gondola-
ti síkok között tehetünk különbséget. Felvethetjük a kérdést a jogi rendsze-
ren belül, s így válaszunkban Austinhez hasonlóan a szankció elviselésének
empirikus valószínûségét fogjuk kiemelni. Kissé sarkítottan úgy is fogal-

13 Közismert, hogy Aquinói Szt. Tamás óvatosan kerüli a „lex iniusta non est lex” megfo-
galmazást. Érdemes azonban megjegyezni, hogy más összefüggésekben õ is úgy vélte,
hogy „az igazságtalan bírói ítélet nem ítélet”. (Summa theologiae, II–II. q. 70a. 4. ad 2.)
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mazhatunk, hogy ilyenkor a kérdésnek már a megfogalmazásakor is a hasz-
nosság alapján szemlélt gyakorlati végeredményét (vagyis az ítélet végrehaj-
tóját) tartjuk szem elõtt. Választhatunk ugyanakkor egy jogrendszeren belüli
nézõpontot is, amikor is azt mondjuk, hogy annak normatíve zárt és belsõ
ellentmondás-mentességre törekvõ jellege kizárja az azzal kapcsolatos part-
talan elmélkedést, hogy mi igazságos és mi nem. Aki ezen a síkon vizsgál-
ja a problémát, az a gyakorlati végeredményhez elvezetõ folyamatot (vagyis
a tárgyalóteremben ülõ bírót) tartja szem elõtt, és valószínûleg arra a követ-
keztetésre jut, hogy a jogi normarendszer sajátosságai miatt viszonylag ke-
vés lehetõség van arra, hogy a tárgyalóteremben hatékonyan felvessük: ami
a jogszabályok elõírásai szerint kötelezõ, az egy másik jogi nézõpontból
(például az alkotmány egészébõl levont jogelvek alapján) mégsem az, mert
igazságtalan. A pusztán a „jogrendszeren belüli”, minden erkölcsi szem-
ponttól függetlenített nézõpont lehetõsége azonban viszonylag szûkre sza-
bott, hiszen az erkölcsi dimenzió többnyire nem kívülrõl, mellékesen és
utólag kapcsolódik a kötelezettséghez. Vagyis e kérdést rendszerint az
együtt szemlélt erkölcsi és jogi rendszeren belül vetjük fel, nevezetesen úgy,
hogy az erkölcsi kötelezettség felõl közelítjük meg a jogi kötelezettséget.
A pozitivista gondolkodók ennek az egyébként természetes nézõpontnak a
kizárására törekednek, amikor felteszik, hogy az erkölcsi kötelezettség nem
vagy nem szükségszerûen része a jogi kötelezettségnek. Aki azonban nem
fogadja el, hogy az emberek kizárólag érdekbõl vagy a büntetéstõl való féle-
lembõl tartják be a jogi rendelkezéseket, azaz felteszi, hogy a jogi kötele-
zettség teljesítése során erkölcsi megfontolásokat is követnek, az nem zár-
ja ki, hogy egy törvény igazságtalansága alááshatja az abból származó jogi
kötelezettséget. E gondolati síkon a szûkebb értelemben vett jogi végered-
ménytõl függetlenül az erkölcsi kötelezettséget (vagyis a jogalanyt mint er-
kölcsi személyt) tartjuk szem elõtt. Egy negyedik értelmezési mód a jog, az er-
kölcs és a hatalom viszonyában keresi a megoldást. Ezen a síkon a gyakorlati
jogi végeredmény kialakulását megelõzõ folyamatot (vagyis a döntést hozó
jogalkotót) tartjuk szem elõtt. Mondhatjuk például azt, hogy a hatalom gya-
korlójának szoros értelemben nincs ugyan joga az engedelmesség megköve-
telésére, de amennyiben a közjót tartja szem elõtt, hatalma van olyan tör-
vények megalkotására, amelyek erkölcsileg kötelezõek (Finnis, 1980,
359–360.). Ha a hatalom gyakorlója a közjó elveitõl eltérve alkot törvénye-
ket, úgy azok nélkülözik azt az erkölcsi hatalmat, amivel egyébként puszta
létüknél – pontosabban: helyes eredetüknél vagy „pedigréjüknél” – fogva
rendelkeznének. S végül felvethetõ az is, hogy a jogrend általános hatékony-
ságával összefüggõ követelmények vajon nem keletkeztetnek-e ún. kiegé-
szítõ vagy párhuzamos erkölcsi kötelezettséget. Ezt mérlegelve valamely
magatartás jogi környezetét (vagyis polgártársainkat, illetõleg azok jogszerû
magatartását) tartjuk szem elõtt. Például azt mondjuk: ha mások azt látják,
hogy nem tartok be vagy nem alkalmazok egy igazságtalan jogszabályt, ak-
kor ezzel más – esetleg igazságos – törvények is elveszíthetik tekintélyüket,

327

Szigeti-TakÆcs 2003.qxd  2013.07.11.  14:18  Page 327



mert kevésbé fogják azokat tisztelni, s ez káros következményekkel járhat a
közjóra nézve is. Talán érdemes megjegyezni, hogy a jogrend mint egész
megbecsültsége valószínûleg azon szempontok egyike volt, amelyek miatt a
klasszikus gondolkodók (például Aquinói Szt. Tamás) oly szûkre szabták az
igazságtalan törvényekkel szembeni ellenállás lehetõségét.

A fentebb jelzett gyakorlati kérdést illetõen – „Mit tegyen a bíró, ha rend-
kívül igazságtalan törvénnyel kerül szembe?” – a jogelméleti gondolkodás-
ban két jellegzetes álláspont körvonalazódott, bár egyiket sem fogalmazták
meg kifejezett módon és teljesen egyértelmûen. Az egyik Gustav Radbruch,
a másik Herbert Hart álláspontjához köthetõ. A radbruchi kiindulópont
egyrészt azt sugallja, hogy a bíró a jogi konstrukciók alakításával, különbö-
zõ jogtechnikai és dogmatikai megoldások segítségével kitérhet az igazság-
talan törvény alkalmazása elõl, másrészt kifejezetten is kimondja, hogy he-
lyes lenne, ha bizonyos bíróknak (például a felsõbb bíróságok bíráinak) jo-
gában állna bizonyos törvények érvénytelenné nyilvánítása (Radbruch,
1977). A harti nézetekhez kapcsolható válasz szerint viszont a bírónak nem
szabad összekeverni a jogi és az erkölcsi szempontokat: tudnia kell, hogy
amit a jog követel tõle, az szélsõséges helyzetekben akár erkölcstelen is le-
het, és e jellege nem semlegesítheti az annak alkalmazására vonatkozó kö-
telezettségét (Hart, 1995, 231–245.). Radbruch elmélete arra ösztönöz,
hogy aki ilyen szerencsétlen helyzetbe kerül, az jogászként keresse a megol-
dást, Hart elmélete pedig arra, hogy az illetõ, jogászi minõségét feladva,
pusztán erkölcsi megfontolásokat követõ magánpolgárként azt mondja: a
„kérdéses szabály érvényes jogszabály ugyan, de túl erkölcstelen ahhoz,
hogy rendelkezését végrehajtsam (és ezt nyíltan teszem, vagy lemondok hi-
vatalomról)”. Kétségtelen, hogy mindkét álláspont mellett jó érvek mozgó-
síthatók, és választani közöttük csak a konkrét helyzet körülményeit mér-
legelve lehet. Nem vitás ugyanis, hogy e következtetések elsõsorban nem a
két gondolkodó eltérõ habitusának eredményei, hanem azon történelmi és
társadalmi körülmények következményei, amelyek között éltek, és amelyek
rajta hagyták nyomukat az általuk kidolgozott elméleteken is.

Ennélfogva ismét hangsúlyozni kell a fentebb már jelzett általános ta-
nulságot. Az igazságtalan törvények betartásának kötelezettségével kapcso-
latos kérdésben ugyanis az elmélet csak két dolgot állapíthat meg. Azt,
hogy vannak olyan esetek, amikor a súlyosan igazságtalan jogszabállyal szem-
ben erkölcsi szempontból jogos az ellenállás, és azt, hogy az ilyen esetek-
ben milyen szempontokat tanácsos figyelembe venni. Bármennyire szentesí-
ti is azonban ezt az általános elvet a józan ész és a történelmi tapasztalat,
mégsem állíthatók fel olyan konkrét szabályok, amelyekkel az egyes esetekben
is meg tudnánk állapítani, hogy egy igazságtalan jogszabályt nem kell vagy
nem szabad betartani (Hume, 1976, 743–748.). Az ilyen kérdésekben való
állásfoglalás a konkrét történelmi körülmények között meghozott egyéni
döntések körébe tartozik.
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