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BEVEZETÉS 

Ezen írás célja, hogy a jogérvényesség és az érvényes jog fogalmának a 

jogalkalmazással összefüggő néhány teoretikus problémáját kibontsa. Ennél többre, a 

jogérvényesség problémájának minden aspektusra kiterjedő vizsgáltára nem 

vállalkozom, ez a kísérlet tehát nem juttathat el minket minden e témával összefüggő 

kérdés teljes és végleges tisztázásához. Annál is inkább így van ez, mert a jogi 

érvényesség problematikája nem függetleníthető a jog általános elméleti problémáitól 

valamint más, a jogon kívüli, de arra ható tényezőktől, melyek a jogérvényesség teljes 

megértésének előfeltételét képezik. Analitikus úton azonban körülhatárolható és 

kiragadható a jog jelenségei közül a jogérvényesség azon értelme, mellyel 

kapcsolatban tehetők bizonyos általános megállapítások. 

Két forrásból fakadt az ösztönzés, hogy a jogérvényesség kutatása felé irányítsam 

figyelmemet. Az egyik forrást az a meggyőződésem táplálta, hogy a jog 

érvényességének problémái leginkább a jogalkalmazás folyamatában mutatkoznak 

meg, így e folyamattal együttesen lehet a legjobban elemezni is. A jog ugyanis azzal a 

céllal jön létre, hogy alkalmazzák és érvényesüljön, ezért az érvényessége kapcsán a 

jogalkalmazás folyamatában történő vizsgálat látszik adekvátnak. Eddigi 

tapasztalataim alapján úgy látom, hogy a jogérvényességgel kapcsolatos elméletek 

jelentős része nem törekedett arra, hogy mélyebben feltárja a jogalkalmazó 

tevékenységet, és e hiányosság torzító hatása az érvényesség koncepciókon is 

megmutatkozik. 

A másik összetevője késztetésemnek az a szándék volt, hogy a hazai jogelmélet 

művelői számára megfelelő áttekintést nyújtsak az érvényesség általános 

problematikájáról és ennek elmélettörténetéről. A magyar jogelméleti irodalomban 

erre a típusú összefoglalásra még nem vállalkoztak. Bár a jogérvényességgel szinte 

minden teoretikus foglalkozott, többnyire a saját jogfilozófiai koncepciójuk keretein 

belül magyarázták azt. Eddig még nem született olyan mű, amely kimondottan a 

különböző megközelítéseket valamint ezek viszonylagos erényeit és hibáit foglalta 
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volna össze egy értékelő munkában. 

E célhoz illeszkedve először megpróbálom kijelölni azokat a határokat, amelyek 

között értelmezhető a jogérvényesség mint elméleti probléma. Mivel e határokat az 

egyes jogi kultúrák sajátos jogfelfogása jelöli ki, ezért azt is meg kell indokolni, hogy 

melyek azok a jogi kultúrák, amelyek az elemzés szempontjából relevánsak. 

Innen tovább haladva a vizsgálandó jogi kultúrák talaján kifejlődött jogbölcseleti 

gondolkodás alapkérdéseire vonatkozó „klasszikus" és „modem" magyarázatokat 

vázolom fel, mivel a választás nagymértékben meghatározza a vizsgálódások 

lehetőségét és céljait. 

Az elméleti keret és módszertani bázis meghatározását követően (és ezekre 

tekintettel) megkísérlem elhelyezni a jogérvényesség kérdését a jogbölcseleti 

gondolkodás általános problémái között, érvelek amellett, hogy miért érdemes ezzel a 

tárggyal elmélyültebben foglalkozni. Elengedhetetlennek tartom ebben a részben 

annak tisztázását is, hogy a sűrűn előforduló különböző kifejezéseket milyen 

jelentéstartalommal fogom használni a későbbiekben. 

Ezután áttekintést kívánok adni arról, hogy az egyetemes jogbölcselet története 

során milyen elméleti háttér előtt vizsgálták ezt a fogalmat, milyen ki nem mondott 

előfeltevések alakították jelentésének tartalmát, és mely jogszemléletek tükröződnek a 

fogalom eltérő típusaiban. 

Ez az áttekintés időben szándékoltan korlátozott, mivel legfőbb feladata az, hogy 

felvezesse az érvényesség problematika „klasszikus" megközelítésének csúcspontját 

jelentő Herbert Hart és Hans Kelsen által kidolgozott elméletek összehasonlító 

értékelését tartalmazó részt. Ők mindketten tudatosan helyezték jogkoncepciójuk 

középpontjába e kategóriát és munkásságukban a jogérvényesség fogalmának olyan 

mélységű és hatású elemzésével találkozhatunk, mely a későbbi szerzők számára 

megkerülhetetlenné tette az állásfoglalást a jogérvényesség problematika területén. Az 

őket megelőző törekvések felvázolása éppen azért bír jelentőséggel, mert ezekhez 

képest válik érzékelhetővé e két gondolkodó teljesítményének hordereje a jogbölcselet 

pozitivista szakaszának történetében. 
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A jogelmélet két klasszikusa által kidolgozott komplex érvényesség koncepció 

éppen az átfogó magyarázó igénye miatt kiválóan alkalmas arra, hogy, hogy a 

jogalkalmazás gyakorlatával összevetve vizsgáljuk meg az érvényesség általuk 

képviselt „hagyományos" szemléletének tarthatóságát. 

Ezt a részt követi egy újabb, hangsúlyozottan elmélettörténeti fejezet, melyben a 

magyar jogelmélet utóbbi száz évének legfontosabb jogérvényesség koncepcióit 

veszem szemügyre, és ezek kritikáján keresztül igyekszem meghatározni saját 

álláspontomat. 

A tanulmány lezárásában arra törekszem, hogy összefoglaljam és rendszerezzem, 

melyek azok a problémák, amelyekkel a jogérvényesség mint jogelméleti eszme 

kutatása során felszínre kerültek, és megpróbálok ezekre tekintettel egy önálló 

álláspontot kialakítani a jogérvényességgel mint jogi jelenséggel kapcsolatban. 



I. ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KIINDULÓPONTOK 

1. Az elemzés érvényességének határa: a jogi kultúrák diverzitása 

Tudatában kell lennünk annak, hogy következtetéseink semmiképpen sem tekinthetőek 

egyetemes érvényűnek. Ezek pusztán viszonylagos jelleggel, egy adott kor, egy adott 

társadalmi-jogi berendezkedés kérdéseire vonatkozóan adhatnak többé-kevésbé 

adekvát válaszokat. Le kell mondanunk arról, hogy az „érvényesség" fogalma kapcsán 

olyan kijelentéseket tegyünk, melyek értelme tértől és időtől függetlenül állandó. Azt a 

területet, amelyre nézve vizsgálódásunk egyáltalán értelmezhető, a jogi kultúra, illetve 

ennek egy meghatározott, aktuálisan létező változata jelöli ki. 

Természetesen mindvégig szem előtt kell tartanunk azt is, hogy egy adott 

fogalomhoz kapcsolódó jogelméleti állásfoglalást számos más tényező határoz meg 

azon jogi kultúra befolyásán kívül, amelyben a szóban forgó elmélet megszületett, így 

a jogérvényességgel kapcsolatos elméleti álláspontok is számos más erőtér hatására 

formálódnak. Kiindulópontként elfogadhatjuk azt a felosztást, amely szerint a 

jogbölcselet fejlődésére egyidejűleg négy tényező hat,1 ezekből kettő tudományon 

belüli, kettő pedig azon kívülinek tekinthető. Tudományon belüli tényezőként vehető 

számba a jogbölcselettel kölcsönhatásban lévő társadalomtudományok fejlettsége2 

1 SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: A jogállamiság jogelmélete. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 15-18. 

o. 
2 Hozzátehetjük, hogy nem csupán a társadalomtudományok hathatnak megtermékenyítőleg a 

jogbölcseletre, hanem a természettudományok is. LUHMANN például az autopoiezis fogalmát a 
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(ideértve az ágazati jogtudományokat és a filozófiát), valamint a jogelmélet-

jogfilozófia belső önmozgása. A tudományon kívüli tényezők közül egyrészről a 

társadalmi valóság alakulását tartja ez a felfogás meghatározó kauzális faktornak, 

másrészt az egyes nemzeti jogrendszerek joganyagának, „épp így létének" 

sajátosságait tekinti jelentős befolyást gyakorló tényezőnek. 

A jogi kultúra annyiban különbözik a másik négy faktortól, hogy ez egyúttal azt a 

horizontot is megjeleníti, amelyen belül az érvényesség egyes jelentései a legjobban 

értelmezhetőek. E kategória alkalmazásán keresztül nyilvánul meg leginkább 

fogalmaink történeti-társadalmi kötöttsége, melynek bemutatása éppen ezen elemzés 

egyik célja. 

A jogi kultúra olyan meghatározása, mely túlmutat a hatályos jogszabályokból 

felépülő jogrendszer szűkítő szemléletén, már a 80-as évek közepén megjelent 
«i 

Magyarországon is Kulcsár Kálmán munkásságában. 

Szerinte a jogi kultúra a jogszabályokon túl jog felé irányuló társadalmi 

beállítódásokból, a joggal kapcsolatos véleményekből és a joggal, illetve a jog 

működésével összefüggésben felhalmozódott történeti tapasztalatokból áll, amely a 

jogot mint társadalmi jelenséget hordozza. A jog maga ugyancsak a kultúra egyik 

aspektusa, éppen ezért eltérő társadalmi kultúrákban eltérő módon, eltérő 

hangsúlyokkal van jelen. A jogi kultúra egy adott társadalmon belül sem homogén, 

mivel beszélhetünk „laikus" jogi kultúráról, mely a társadalom tagjai attitűdjeinek, 

értékeinek összessége, és ismerünk „belső", ,jogászi" kultúrát, amely a joggal 

hivatásszerűen foglalkozók belső kultúrája. Ahogy Roscoe Pound írja: „sokkal inkább 

biológiából kölcsönözte (Niklas L Ü H M A N N : A jog szociológiai megfigyelése. In: C S . K I S S Lajos -

K A R Á C S O N Y András (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítése. Budapest, 1994. 51-55. 

o.; de klasszikus példaként említhetjük, hogy Herbert Spencer felfogására is döntő befolyást 

gyakoroltak Darwin tanai.) 
3 KULCSÁR Kálmán: Politikai és jogszociológia. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 525-526. o. 

Magát a Jog i kultúra" kifejezést használta már HORVÁTH Barna is, de ő nem törekedett tudatosan a 

jelentésének kifejtésére. Lásd HORVÁTH Barna: Az angol jogelmélet. Pallas Stúdió - Attraktor Kft., 

Budapest, 2001. 5-17. o. 
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a jogászi és bírói gondolkodás módja, a jogi problémák kezelésének módja, mint 

meghatározott szabályok lefektetett együttese."4 

A kategória viszonylag korai megjelenése ellenére az elméleti keretté való tágítása, 

mely konkrét vizsgálódásokat alapoz meg, hazánkban csak az elmúlt néhány évben 

jelent meg.5 Ebben a felfogásban a jogi kultúra sokkal inkább kötődik a társadalom 

összműködéséhez: ,,[A] nemzet történetében mélyen gyökerező jogi felépítmény, [...] 

a jogban sajátos rituáléval, szókinccsel s logikával játszott különféle játékok (mindaz 

tehát, amit a jog szabályozási kultúrájaként megélünk), nem egyszerűen az emberi 

bölcsesség gyümölcse, [...] hanem valami egészen gyakorlatias, e világi és 

hétköznapias dolog."6 A jogi kultúrák a történelmi kihívás és az arra adott társadalmi 

válasz termékeiként írhatók le. Alacsonyabb elvontsági szinten pedig azt mondhatjuk, 

hogy a jogi kultúrát alkotó intézmények a társadalmi beszédaktus, mely performatív 

aktus, produktumai.7 

A magam részéről kellően meggyőzőnek érzem a jogi kultúra ilyen módon történő 

meghatározását, mely megfelelően szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy a továbbiakban 

az érvényességnek csupán arra a típusára koncentráljak, amelyik a mi jogi kultúránkat 

jellemzi. 

A jogi kultúra természetesen nem szűkíthető le egy adott állam jogrendszerére, 

hanem több azonos vonással rendelkező nemzeti jogrendszer összességét jelöli. A 

hasonlóság alapja részben a közös eredet, részben pedig a jogrendszerek 
o 

„stílusjegyeiben" fellelhető azonosság lehet. Az egyes jogi kultúráknak nincs olyan 

4 Roscoe POUND: The Spirit of the Common Law. Beacon Press, London, 1963.2 1. o. (Kulcsár Kálmán 

fordítása.) 
5 Kimondottan ez a megközelítés alapja: VARGA Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák. 

Budapest, 2000. 397 o. 
61, m. X. o. 
11, m. XI. o. 
8 Ezt a terminust először a Zweigert - Kötz szerzőpáros használta. (Lásd Konrad ZWEIGERT - Hein 

KÖTZ: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem gebiete des Privatrechts. J. C. B. Mohr, 

Tübingen, 1971.2 67. és köv. o. 
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éles, elkülönült határa, mint amilyenekkel egy nemzeti jogrendszer természeténél 

fogva rendelkezik, és ez a csoportosítás önkényességének veszélyét is magában rejti, 

de az elhatárolás a gyakorlatban nem jelent problémát. A jogi kultúrák részeit képező 

jogrendszerek a Wittgenstein9 által felismert családi hasonlóság elve alapján 

kapcsolódnak egymáshoz, azaz nem szükségszerű, hogy létezzen olyan elem, amelyik 

minden egyes - az adott jogi kultúrához tartozó - rendszerben fellelhető, de számos 

olyan vonásuk van, amelyik, amelyek egyikét-másikát osztja több más jogrendszer. 

René Dávid, valamint a Zweigert - Kötz szerzőpáros elemzéseiben is - tartalmát 

tekintve - e kategória használata figyelhető meg, bár a fenti összefüggések részben 

reflektálatlanok maradnak. René Dávid érzékletesen jogcsaládoknak nevezi az 

összetartozó jogrendszereket,10 míg Zweigertéknél megjelenik az altípusokra, a 

jogkörökre történő felosztás.11 A napjainkban elterjedt Jogi kultúra" kifejezés nem is 

annyira területi vonatkozásokban tér el ettől a tipizálástól, hanem a jogi jelenségekhez 

való viszonyulás tekintetében. 

A jogi kultúra kifejezés nemcsak extenzív értelemben jelent többet a nemzeti 

jogrendszerek joganyagánál, hanem intenzíve is, a vizsgált jelenségnek a társadalmi 

komplexitásban betöltött szerepét tekintve. Nem csupán arról van szó, hogy a 
17 

jogrendszer nem szűkíthető le a jogszabályokra, mert más rétegei is vannak a jognak 

(jogdogmatika, alapjogok, elvek, bírói esetjog),13 hanem arról is, hogy sokáig a 

jogelméleten kívülinek tekintett szempontokat is a jogelméleti kutatások részévé kell 

tenni. Ilyen jelenségnek minősülhet a társadalomban élő kép a jog funkciójáról, 

szerepéről, a joghoz kapcsolódó, illetve azt körülvevő attitűdök, a jognak a társadalom 

más alrendszereivel való kapcsolata. A jogi kultúrák különbözőségei jelentős 
9 Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai Vizsgálódások. (Ford.: Neumer Katalin) Atlantisz Kiadó, 

Budapest, 1992. 66-76. § 
10 René DÁVID: A jelenkor nagy jogrendszerei. (Ford.: Nagy Lajosné Dusa Margit) Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 26-27. o. 
11 K. ZWEIGERT - H. KÖTZ: I. m. 67. és köv. o . 

12 Ezt a felfogást a XX. században Kelsenen kívül már csupán a „szocialista normativizmus" 

elméletének képviselői vallották. 
13 Lásd POKOL Béla: A jog szerkezete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1991. különösen: 84-89. o. 
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mértékben összefüggenek ezekkel a tényezőkkel, holott ezek a jogrendszerek 

közvetlenül azonosítható elemeinek szintjén gyakran nem is látszanak.14 

2. Az elemzés szempontjából vizsgálandó jogi kultúrák 

Egy jogi kultúra határait a fenti jellemzésből következően nem lehetséges éles vonallal 

megvonni. Számos feltárt és kategorizált stílusjegy emlékeztet ugyanakkor minket 

arra, hogy a XIX. században Európában létrejött egy olyan sajátos, elkülönült 

jegyekkel rendelkező társadalmi attitűd a joggal kapcsolatban, amely egyedivé teszi 

ezt a kulturális hátteret, ezáltal a többitől eltérő intézmény, érvelési és szemléleti mód 

kialakulását tette lehetővé. 

A nyugati jogi kultúra azonban további két, egymástól sokban különböző, 

ugyanakkor a jog társadalmi funkcióját, értékét tekintve mégis hasonló kultúrára 

bomlik.15 A jogérvényesség terminus mind az angolszász (legal validity), mind a 

kontinentális (Rechtsgeltung) jogi kultúrában egyaránt jelen van és ugyanazt a 

funkciót tölti be. Az eltérő jogászi gondolkodásmód, a megközelítések különbözősége 

viszont a jog érvényességére vonatkozó elméleteket is befolyásolta. 

Ezek vizsgálatával összefüggésben természetesen feltehető a kérdés, hogy az 

elméleti szempontokon túlmenően, mennyiben hasznosítható a hazai - tágabb 

14 Jól példázza a társadalmi gyökerek fontosságát az 1936. évi ún. sztálini szovjet alkotmány, mely a 

formális hasonlóság ellenére - a szocialista rendszer sajátosságainak következtében - alapvetően más 

társadalmi funkciót töltött be, mint nyugati társai. (Szemléletesen elemzi ezt a diszkrepanciát: VARGA 

Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 

1998. 234-235. o.) 
15 Nem csupán René Dávid és a Zweigert - Kötz szerzőpáros látja így ezt, az újabb elemzések minden 

azóta bekövetkezett konvergencia ellenére is számolnak ezekkel a határokkal, például az 5. 

lábjegyzetben említett „Összehasonlító jogi kultúráiP' című antológia írásai is e „klasszikus" kereteket 

veszik figyelembe. 
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értelemben vett - jogtudomány számára a külföldi elméleti felfogások ismertetése. 

Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés, ha a jogelméleti általánosítások egy másik 

(például az angol-amerikai) jogi kultúra keretei között felvetődött problémákra 

reflektálva jöttek létre. A válaszhoz szembe kell néznünk azzal a folyamattal, hogy a 

klasszikusnak nevezhető jogelméleti gondolkodás súlypontja az utóbbi évtizedekben 

az angolszász nyelvterületre helyeződött át. Elég csak utalni a modern természetjog, a 

neoanalitikus iskola, vagy akár a Critical Legal Studies mozgalom teoretikus 

jelentőségére. Az új irányzatok kiindulópontja minden esetben az angol, illetve az 

amerikai jogtudomány volt. így a megújulni kívánó magyar jogbölcseleti 

gondolkodásnak saját tradícióink mellett ezekre a tendenciákra is figyelve érdemes 

meghatározni helyét, illetve kutatási irányait - nem tévesztve szem elől a kontinentális 

jogi kultúrában keletkező problémákra történő adaptálás igényét. 

Ez a munka tehát egyrészt akkor válhat gyümölcsözővé, ha sikerül megtalálni 

azokat a kapcsolódási pontokat, melyek a modern jogelméletet és jogbölcseleti 

hagyományainkat kötik össze, másrészt akkor, ha a recipiált jogelméletek megfelelő 

választ képesek adni a jelenleg zajló társadalmi átmenet által generált kihívásokra, 

melyeknek értelmezése a jogszociológia mellett a jogelmélet feladata is. 

Ez utóbbi szempontból kulcskérdés, hogy egy bizonyos jogcsaládban 

szocializálódott jogelméleti gondolkodók általánosításai alkalmazhatóak-e más 

jogrendszerekre. Ebben a tanulmányban éppen ezért arra is megpróbálok választ adni, 

hogy egy jogi fogalommal kapcsolatos elméleti megfontolásokra miként hatnak a jogi 

kultúrák eltérései által indukált szemléletbeli különbségek. A jogérvényesség fogalma 

lehet a vizsgálódások azon tárgya, amely rendelkezik egyrészt tisztán elméleti 

vonatkozásokkal, másrészt a gyakorlat tükrében is elemezhető. Magyarul, össze lehet 

hasonlítani a különböző jogérvényesség koncepciókat abból a szempontból, hogy 

milyen jogfilozófiai és kulturális háttér előtt keletkeztek, egyúttal lehetővé válik az is, 

hogy a joggyakorlat tanulmányozása útján további általánosításokat tehessünk e 

jelenséggel kapcsolatban. 

Ez a szemlélet talán azért is érdekes lehet, mert a kortárs magyar jogbölcseleti 

irodalomban szisztematikus kifejtésben ritkán fordul elő a jogérvényesség kérdése, és 
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ha találkozunk vele, akkor is eltérő aspektusokkal és hangsúlyokkal 

szembesülhetünk,16 így újdonságot jelenthet egy ilyen jellegű összevetés. Az eddigi 

hazai vizsgálódások továbbá - nagyon kevés kivételtől eltekintve - nem tartották szem 

előtt jog érvényességének és érvénytelenségének a bírói gyakorlatban generálódott 

problémáit.17 Egy komplex megközelítés azonban nem nélkülözheti ezen aspektus 

vizsgálatát sem, így vizsgálódásaink során komoly figyelmet fogunk fordítani a 

jogalkalmazás és a jog érvényességének összefüggéseire is. 

3. Módszertani megfontolások 

Az előzőekből kitűnhet az a meggyőződés, hogy egy jogérvényesség komplex 

problematikájára koncentráló dolgozat nem nélkülözheti a különböző módszerek 

alkalmazásából származó előnyöket. A „módszertisztaság" követelménye egy ilyen 

jellegű megközelítés mellett nem lehet mértékadó, mivel csupán egy irányba engedné 

folyni a megismerést és bezárná a kapukat a jogérvényesség eltérő vetületeinek 

feldolgozása előtt. 

Többféle módszer együttesen garantálhatja annak sikerességét, hogy 

megragadhassuk magának a jelenségnek az egymástól eltérő rétegeit, kapcsolatát más 

jogi és nem-jogi jelenségekkel. A ,jogérvényesség-eszme" kutatásának 

vonatkozásában a történeti, illetve az összehasonlító módszer felhasználása tűnik a 

leginkább gyümölcsözőnek, mivel ily módon észrevehetővé válnak a vizsgált tárgy 

mögötti mélyebb társadalmi, illetve kulturális összefüggések. E két módszer 

16 Átfogóan, egy meghatározott jogfilozófiai koncepció kereteire tekintettel eddig lásd PESCHKA 

Vilmos: A jogszabályok elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 177-229. o.; POKOL Béla: 

Jogbölcseleti vizsgálódások. Budapest, 1994. 69-76. o.; VARGA Csaba: A jog mint folyamat. Osiris 

Kiadó, Budapest, 1999. 67-90. o. 
17 POKOL Béla: A jog érvényességének megkérdőjelezési lehetőségei. Magyar jog, 1998. 12. sz. 735-

739. o. 
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segítségével feltárulhat a jogelmélet és az érvényesség-problematika kapcsolatának 

dinamikája, valamint azok az okok, amelyek miatt jelenleg a modem jogelméletekben 

a jogérvényesség kérdését központi helyen kezelik. 

E metódus lehetséges buktatójaként tartják számon, hogy előfordulhat, olyan 

vizsgálódási szempontokra figyelemmel elemzzük a korabeli elméleteket, amelyek 

akkor még nem is léteztek, és ez könnyen eltorzíthatja az egyes gondolkodók lényegi 

mondanivalóját. Növelheti a félreértés kockázatát az is, hogy a vizsgált szövegekben 

explicit megállapítások sokszor nem is lelhetőek fel a kutatott jelenséggel 

kapcsolatban, így utólag egyéb szövegen belüli és azon kívüli eszközök segítségével 

kell rekonstruálnunk a szerző valószínű álláspontját. 

A jogérvényesség vonatkozásában ez a veszély minden bizonnyal fennáll, a 

továbbiakban én magam is többféle érvényességi típust fogok megkülönböztetni, 

melyek egymástól lényegesen eltérő társadalmi-politikai közegben játszottak szerepet. 

Éppen ezért a joggal és a jogérvényességgel kapcsolatos elméletek esetében a 

félreértéseket úgy lehet elkerülnünk, ha magunk is figyelembe vesszük a 

jogérvényesség eltérő értelmeit, és megpróbáljuk rögzíteni azt a társadalmi és jogi 

kontextust, amelyikben az adott értelem felbukkant. 

Fel kell tehát adnunk azt a kényelmes pozíciót, hogy pusztán a modern 

jogrendszerek alapvető tulajdonságaiból kiindulva törekedjünk az érvényesség 

fogalmának meghatározására. Ez a szűk horizont ugyanis nem engedné látni azt, hogy 

a jog általános fogalma alá (ha beszélhetünk egyáltalán ilyenről) nem csak napjaink 

joga tartozik, hanem a megelőző korok által joginak tekintett jelenségek is. Az 

ellenkező megközelítés elzárna minket attól, hogy megértsük, miért válhatott éppen a 

modern jogelméletekben centrális jelentőségűvé a jogérvényesség tana. 

A jogérvényesség eltérő értelmezéseinek rekonstruálása azonban csak akkor 

lehetséges, ha figyelemmel vagyunk az analitikus jogelméletek alapfeltevésére is, 

amely szerint a jogot „belülről", az egyes jogi fogalmak, jogi jelenségek elemzésén 

keresztül is megkísérelhetjük megérteni. Erre tekintettel a jogérvényesség mint jogi 
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jelenség kutatásában alapvető jelentőségű a jogi gyakorlatok figyelembevétele és 

értelmük feltárása. 

E vizsgálódási módszer lényege abban fogalmazható meg, hogy tekintettel kell 

lennünk a szavak, kifejezések használatának sajátos közegére is. E közeg 

rekonstruálásával lesz látható az egyes jogi gyakorlatok értelme. Segítségével lehetővé 

válik az, hogy ne csupán valamilyen a priori feltevésre, vagy elméleti spekulációra 

hagyatkozzunk a jogérvényesség és a jogalkalmazás összefüggéseinek feltárásakor. A 

konkrét szövegekben fellelhető explicit érvelések, és implicit előfeltevések vizsgálata 

módot ad arra, hogy felderíthessük, mit értenek voltaképpen a , jogérvényesség" vagy 

az „érvényes jog" kifejezések alatt a jogászi gondolkodásban.18 

A jogérvényességnek a jogrendszer egészében betöltött helyére vonatkozóan a 

rendszerelméleti perspektíva kecsegtethet még eredménnyel, mely szintén nem 

metafizikai előfeltevésekre alapoz. A jogot rendszerként szemlélve az érvényesség 

olyan aspektusai bukkannak fel, amelyek a jog hagyományos, „statikus" 

ábrázolásaiban nem játszanak szerepet. 

Nem véletlen, hogy épp e két (a későbbiek során részletesebben bemutatandó) 

metódust alkalmaztam a jogérvényesség jogi jelenségének kutatásához. Közös 

sajátosságuk ugyanis összefügg azzal az általam is osztott meglátással, mely szerint 

kétféle tudományos elméletképzés létezik. Az egyikben már a kezdetektől van egy 

igen markáns koncepció az eredményt illetően, és emellett érvel a szerző. A másikban 

a kutató számára csupán a vizsgálódás tárgya adott, erről szeretne minél többet 

megtudni. 

Én ez utóbbi, „tárgyközpontú" módszert kívánom követni, ezért nem rögzítek és 

nem követek egy adott jogfilozófiai rendszert, melynek sajátos szemlélete jogfelfogása 

eleve meghatározná azt is, hogy mit tekinthetünk egyáltalán elméleti problémának, 

mely kérdéseknek van tudományos relevanciája, és milyen módszerekkel 

18 E módszert alkalmazására lásd MACCORMICK, N.D. - R.S SUMMERS, (eds.): Interpreting Statutes. 

A comparative Study. Dartmouth, 1991. 511-545. o.; illetve a hazai tudományosságban: POKOL Béla: 

Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 1999. 11. sz. 493-498. o. 
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vizsgálhatóak a jogi jelenségek. Ez a távolságtartás természetesen nem jelenti egyúttal 

azt is, hogy „elméleti vákuumban" mozognék (ez nem is volna lehetséges, nekem is 

van például arra vonatkozó feltevésem, hogy tudományosan elemezhető-e az előttem 

álló probléma), hanem csupán annyit, hogy ab ovo nem zárok ki a vizsgálódásokból 

semmilyen olyan jelenséget, mely összefüggésbe hozható a kutatás tárgyával. Másfelől 

az „el nem kötelezettség" azt is magában foglalja, hogy a megállapításaim, 

következtetéseim (és más szerzők következtetései) helyességét nem úgy kívánom 

ellenőrizni, hogy tesztelem, vajon problémátlanul illeszkedik-e valamilyen 

jogfilozófiai rendszerbe. Ehelyett a saját tapasztalataimból kiindulva azt próbálom 

felderíteni, hogy válaszaim megfelelően írják- le a jogérvényesség helyét a működő 

jogrendszerben. E választás oka jórészt az általam elfogadott metaelméleti 

álláspontban kereshető. 

4. Elméleti keretek 

A „ klasszikus "jogfilozófia sajátosságai 

A jogfilozófiára vonatkozó hagyományos metaelméleti álláspont szerint ontológiai 

megfontolásokat semmilyen tudományos igényű jogi vizsgálódás nem nélkülözhet. 

Eltéréseket abban lehet kimutatni, hogy az adott szerző tudatosan felvállalja-e azt a 

filozófiai alapállást, amely visszatükröződik műveiben, vagy zárójelben hagyja.19 A 

jogfilozófiai kutatások elsősorban társadalomfilozófiai implikációkkal rendelkeznek, 

hiszen a létező világ más szintjeiből - a társadalmi közeg hatásának figyelmen kívül 

hagyásával - szinte lehetetlennek látszik egy életképes jogelmélet kimunkálása. A lét 

fizikai, biológiai vagy éppen a pszichikai szintje állhat ugyan kapcsolatban a joggal, de 
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a jog mindenekelőtt társadalmi jelenség. Könnyen belátható, hogy a másik három szint 

működéséhez semmilyen formában nem szükséges a jog jelenléte. 

A társadalomfilozófiai tanokra vonatkozó kiindulópontként elfogadhatjuk azt az 

álláspontot, amely szerint a különböző társadalomfilozófiai rendszerek között objektív 

értéksorrend nem állapítható meg. Nem tekinthetjük fejlettebbnek napjaink 

rendszerelméleten alapuló műveit Max Weber elemzéseinél, vagy éppen Marx 

álláspontjánál. E nézőpont akceptálásához azt kell észrevennünk, hogy a nagy leíró és 

magyarázó erővel bíró elméleti modellek általában az egyetemes érvényesség 

igényével jönnek létre, de többnyire magukon viselik annak a korszaknak a 

lenyomatát, amelyben létrejöttek. Nem véletlen, hogy Marx a társadalmi fejlődés 

mozgatójának a különböző társadalmi osztályok közötti harcot látta, mely összefüggött 

a termelési viszonyok fejlettségi állapotával. Nem véletlen, hiszen éppen abban az 

időszakban alakult ki a kapitalista piacgazdaság, a tömegtermelés, és a profitorientált 

gazdasági vállalkozások működését még nem, vagy csak nagyon kis mértékben 

korlátozták állami szociális intézkedésekkel. A társadalmon belüli polarizáció addig 

soha nem látott méreteket öltött, ami arra indíthatta Marxot, hogy elméleti 

koncepciójában a társadalmat két, viszonylag homogén csoportra bontsa fel, amelyek 

között anatagonisztikus érdekellentét feszül. 

Ugyanakkor például napjaink rendszerelméleti megközelítései, amelyek már egy 

posztindusztriális társadalom keretein belül fogalmazódtak meg, a különböző 

elkülönült cselekvési szférák, társadalmi alrendszerek önálló logikáját hirdetik. A 

Marx által alapvetőnek tekintett gazdaság, csupán egy lesz a társadalom számos 

önálló, vagy viszonylag önálló alrendszere mellett, ezért a társadalom struktúráját sem 

a pusztán a termelési viszonyok határozzák meg. Aligha vitatható, hogy egy modem, 

komplex társadalmat tekintve az utóbbi elmélet lényegesen nagyobb magyarázó erővel 

bír, és az is nyilvánvalónak látszik, hogy a marxi társadalomelméleti paradigma úgy 

19 Ezen álláspont modern képviselője Wroblewski, lásd Jerzy WROBLEWSKI: A jog ontológiája és 

episztemológiája. (Ford.: Szabó Miklós) In: SZABÓ Miklós (szerk.): Előadások a jogelmélet köréből. 

Miskolc, 1996. 3-27. o. 
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maradhat versenyben, ha beépíti magába az időközben bekövetkezett változások 

teoretikus reflexióját. 

Következtetésképp leszűrhetjük azt a megállapítást, hogy az egyes filozófiai 

rendszerek helyességének kérdése nem függetleníthető azok tér-idő dimenziótól, ezért 

a jogfilozófiai szintű általánosítások kritikájakor nem lehet ezen körülményektől 

eltekinteni. 

Szempontunkból e fejtegetések jelentősége egyfelől abban áll, hogy mutatja, a 

különböző jogfilozófiák kötöttségét az eltérő társadalmi-kulturális feltételekhez, 

melyet az alapul vett társadalomfilozófia (is) közvetít. Egyúttal azonban egy másik 

kötöttség is megjelenik: az éppen fennálló jogrendszerhez való viszonyulás, amely 

kimondatlan előfeltevésként ott található minden teoretikus jellegű elemzés mögött. 

Éppen a jogrendszer létező problémáira történő reflexió életre hívta életre az utóbbi 

kétszáz évben a jogelméleti megközelítést, amely több szempontból különbözik a 

jogfilozófiától. 

Napjaink jogfilozófiájának kihívásai 

A jogfilozófia és a jogelmélet viszonyának tisztázása fontos ahhoz, hogy megérthessük 

az egyes szerzők érvényesség koncepcióinak eltérését, ugyanis nem lényegtelen, hogy 

jogfilozófiai, vagy jogelméleti megközelítés keretben fejtették-e ki mondanivalójukat a 

jogérvényességgel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben viszont elengedhetetlen 

világossá tenni, hogy miben látjuk a megkülönböztetés értelmét. 

Úgy tűnik, hogy a jogról való elméleti gondolkodás egyik lényeges jellemzője az, 

hogy két irányból is el lehet jutni a jogra vonatkozó elméleti általánosítás síkjára. A 

jogfilozófia oldaláról az elméleti megközelítés egészen nyilvánvalónak tűnik, hiszen a 

különböző filozófiai rendszerekben gyakorta szerepel valamilyen kép a társadalmi 

jelenségekről. A filozófiai megközelítés a jogot valamilyen bölcseleti előfeltevésre 

19 



tekintettel vizsgálja. A klasszikus jogfilozófia feladatának azt tartja, hogy a jog 

általános természetét, a jog „változatlan lényegét" próbálja meg feltárni. Arra 

törekszik, hogy kiderítse, a jog változó formái mögött mi lehet az az állandó jellemző, 

mely a jogot más létezőktől megkülönbözteti.20 

A jogelmélet, a J o g önreflexiója" a jogászi gondolkodásból nőtt ki, a jog alkotása 

és alkalmazása során felmerülő problémákra keresett valamilyen elméleti jellegű 

magyarázatot. Ily módon, a különböző jogi jelenségek vizsgálatán keresztül 

fokozatosan, alulról jut el az absztrakció magasabb fokára, és megállapításai 

közelítenek ahhoz a szinthez, amelyen már az általános filozófia jogra vonatkozó 

nézetei találhatóak.21 

Ezt a lekerekített felosztást mindazonáltal igen nehéz konkrét esetekre alkalmazni. 

E nehézség részben abból származik, hogy a jogfilozófiák igen jelentős része törekszik 

konkrét jogi fogalmak magyarázatára, ami ebben a tipizálásban a jogelméletek feladata 

volna:22 

Nagy kérdés továbbá, hogy létezhet-e valamely jogelméleti rendszer filozófiai 

értékválasztás nélkül? Amennyiben a jogfilozófia feladatát a hagyományos értelemben 

fogjuk fel (ahogy azt például a magyar jogbölcseletben Moór Gyula is teszi), és azt a 

jog állandó lényegének kutatásában határozzuk meg, akkor elmondhatjuk, hogy 

vannak olyan jogelméletek, melyek zárójelbe teszik a jogfilozófia kérdéseit, és a 

jogelmélet problémáit nem a jog fogalmának keresésében látják, hanem az elméletet a 

20 Ezt a szemléletet a legtudatosabban talán a neokantiánus jogfilozófia képviseli, közülük is Hans 

Kelsen esetében nyilvánul meg legtisztábban ez a beállítódás. Ugyanilyen hatás figyelhető meg a 

magyar újkanti gondolkodók esetében (lásd MOÓR Gyula: Bevezetés a Jogfilozófiába. Budapest, 1923. 

177. o.), de a jogot az osztályakarat megnyilvánulásával azonosító marxi elmélet is hasonlóképpen jár 

el. 
21 SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: I. m. 20-21. o. 
22 Kiváló példa erre Kelsen Tiszta Jogtana, mely kifejezetten törekszik az egyes jogi jelenségek (pl. 

közjog-magánjog, érvényesség, joghézag) értelmezésére. 
23 MOÓR Gyula: A jogbölcselet problémái. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1945. 53-56. o.; vagy 

a kortárs irodalomban: SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: I. m. 18-19. o. 
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gyakorlat közelében kívánják tartani.24 Ezen irányzatok tehát a jogelmélet feladatának 

nem a jog általános, tértől és időtől független jellemzőinek kimunkálását tekintik, 

hanem azt, hogy az egyes bírói döntések „láthatatlan előszavává" váljon. 

A modern bölcseleti törekvések, elsősorban a filozófia „nyelvi fordulata" azonban 

azzal a tanulsággal szolgálnak, hogy nem csupán a nagy, rendszerépítő törekvések 

tekinthetőek bölcseleti jellegűeknek. A filozófia irányulhat éppen arra, hogy 

kimutassa, nincs olyan egységes, változatlan tulajdonság-együttes, amellyel 

kapcsolatban általános érvényű megállapítások tehetőek.27 

E fordulat következtében az utóbbi fél évszázadban annak lehettünk tanúi, hogy a 

hagyományos értelemben felfogott jogfilozófia visszaszorulásával fokozatosan 

értelmét veszti a jogelmélet és a jogfilozófia közötti éles megkülönböztetés. A 

filozófia univerzalitás-igényének szertefoszlása egy sor roppant érdekes kérdést vet föl 

az általános bölcselet további lehetőségeit, céljait, módszereit tekintve, de számunkra 

most ez a fordulat annyiban bír jelentőséggel, amennyiben erre tekintettel 

rekonstruálni tudjuk Hart és Kelsen metaelméleti előfeltevéseit. 

Tovább árnyalja a képet, hogy a jogelméleti irányzatok egy tekintélyes része ugyan 

nem az általános filozófia oldaláról próbálja megragadni a jog lényegét, de nem is a 

formálisnak, vagy „hivatalosnak" nevezhető „belső" jogi jelenségek elemzésére 

korlátozódik, nem csupán a jogászi tevékenység és jogi fogalmak vizsgálatán keresztül 

24 A magyar jogelméletben eddig ezt az alapállást tudatosan Varga Csaba és részben Richárd Rorty 

által inspirálva Bódig Mátyás exponálta (VARGA Csaba: Előadások... 282. o.; BÓDIG Mátyás: Hart, 

Dworkirt és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. különösen 123-148. 

o.). 
25 Lásd Ronald DWORKIN: Law 's Empire. Fontana Press, London, 1986. 90. o. 
26 A nyelv kontingenciájának felismerése volt az a mozzanat, mely megteremtette a lehetőségét egy 

olyan gondolkodásnak, mely nem az alapvető, állandóan érvényes igazságok feltárására irányul. (Ezt a 

meglátást fejezi ki Wittgenstein: „Felfedezni valamiről, hogy értelmetlenség - ebből állnak a filozófia 

eredményei; meg duzzanatokból, amelyeket az értelem szerzett, amikor a nyelv határainak rohant" 

Ludwig WITTGENSTEIN Filozófiai vizsgálódások 119. §. 
27 Különösen Wittgenstein és Richárd Rorty filozófiai alapállásából vezethető le ez a típusú 

jogfilozófia. Magyarul: BÓDIG Mátyás: Hart, Dworkin... 125-127. o. 
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próbálja értelmezni magát a Jogi jelenséget". A jogelméleteken belül tehát 

megkülönböztethetünk egy sajátos jogászi, illetve egy jogon és a klasszikus 

jogtudományon kívüli szempontokat is befogadó megközelítést, melyeket az 

egyszerűség kedvéért „külső aspektusokra támaszkodó" jogelméleteknek is 

nevezhetünk.28 

Az előbbire jó példa John Austin jogelmélete, aki kimondottan az egyes jogi 

fogalmak elemzésének útján jutott el a jog fogalmához, de ide tartozónak 

minősíthetjük a német általános jogtani iskolát, és a neoanalitikus irányzat törekvéseit 

is. Az utóbbi elméletek pedig a jog és a jog világához képest külső elemek 

kölcsönhatását vizsgálják (például ilyen a bírói döntés jogon kívüli indokainak 

feltárása az amerikai jogi realizmus képviselői által, de gondolhatunk a jogfejlődés 

mögötti szociáldarwinista kategóriákra Herbert Spencer esetében, és a „Historical 

Jurisprudence"-nek a kulturális mintákat előtérbe helyező álláspontjára is),30 vagy a 

jog határait tágítják ki a klasszikus értelemben vett jogi jelenségeken túlra (mint Erlich 

„élő jog" koncepciója, de ide tartozónak tekinthetjük napjaink jogi antropológiájának 

szemléletét). 

Mindemellett a jogelmélet e két ágában közös, hogy egyik sem valamely általános 

filozófiai irányzat tételeinek dedukciója útján próbálja meg a jog magyarázatát 

megtalálni, azonban alapvető különbség fedezhető fel abban, hogy a jogászi, „belső" 

megközelítés jóval kisebb mértékben támaszkodik más tudományok eredményeire és 

módszereire, míg a „külső" elméletekben a jogtól minőségileg különböző társadalmi 

jelenségek válnak a jog megértésének kulcsává. 

28 Az ilyen elméleteket hiba lenne az ún. szociológiai jogelméletekhez sorolni, mivel a jog 

szempontjából külsődleges tényezők nemcsak szociológiai, hanem biológiai, pszichológiai, vagy 

éppen közgazdasági jellegűek is lehetnek. 
29 Kiválóan jellemzi ezen irányzatok beállítódását John Austin, aki szerint jogelmélet feladata a 

jogrendszerekben közös elvek, fogalmak és megkülönböztető jegyek bemutatása. 
30 Az említett irányzatok közös vonása az, hogy a jogelmélet mögött közvetlenül nem filozófiai 

megállapítások húzódnak meg, hanem egy másik tudományág eszméiből táplálkoznak (pl.: biológia, 

pszichológia, történelem-tudomány, etc.). 
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Úgy vélem, ezen megkülönböztetés segítségével a jogról való tudományos 

gondolkodás különböző áramlatai, irányzatai torzításmentesebben osztályozhatók, 

azonban az elméletei megfontolásokon túl az értekezés választott témájára 

figyelemmel is nagy jelentőséggel bír e hármas megkülönböztetés. Az egyes szerzők 

felfogásának elemzésekor hasznos lehet arra is kiterjeszteni a vizsgálódásokat, hogy a 

jogérvényesség helyének, a jogban betöltött funkciójának és általában a 

jogérvényesség mibenlétének érintő kérdéseket az adott gondolkodó melyik elméleti 

alapkategória keretei között fejtette ki. Éppen ezért a jelen munkában az elemzés során 

igyekszem tekintettel lenni arra, hogy a különböző szerzők melyik megközelítési mód 

alapján tárgyalják a jogérvényesség problémáit. 
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II. A JOGÉRVÉNYESSÉGRE IRÁNYULÓ VIZSGÁLÓDÁSOK 
TÁRGYÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK 

1. A jogérvényesség problémájának jogelméleti jelentősége 

A jogérvényesség kérdése explicit vagy implicit módon a legtöbb jogelméleti 

vizsgálódásban felbukkan, és léteznek olyan jogfilozófiai rendszerek, amelyekben a 

jogérvényesség a jog megértésének kulcsaként szerepel.31 Ezekkel kapcsolatban a 

legalapvetőbb kérdésnek az látszik, hogy miért volt a szerzők számára lényeges 

elméleti feladat a jogérvényesség fogalmának meghatározása.32 A válaszhoz azt az 

előfeltevést kell ismernünk, mely szerint a jogelmélet egyes területei különböző 

szinteken helyezkednek el, és ezen területek egymással összefüggésben állnak, még 

akkor is, ha ezek az összefüggések sokszor alig láthatóak.33 Ebből a felfogásból 

kiindulva egyértelműen következik, hogy a jog fogalmának kutatása képezheti azt az 

alapot, melyre építkezve a jogelmélet más problémái felé el lehet indulnunk. A jog 

érvényességét így a jog fogalmától elválasztják, és az utóbbi mibenlétének tisztázása 

megelőzi az előbbi vizsgálatát. A jogérvényesség kérdése pedig egy ilyen rendszeren 

belül szükségszerűen megelőzi a jog értelmezésének, alkalmazásának és a jogi 

31 Leginkább a neokantiánus jogbölcseleti iskola, illetve a normativista pozitivizmus elméletei 

tartoznak ide. 
32 További jelentős, de e dolgozat keretein jócskán túlnyúló téma a tudományban általában jelenlévő 

fogalomalkotási kényszer, amely Arisztotelésszel kezdődött, és a jogelmélethez Kant sokat citált 

megjegyzésében is kapcsolódik, melynek lényege, hogy a Jogtudor" ugyanúgy zavarba jön a „mi a 

jog?" kérdésének hallatán, mint a „logikus", akinek a „mi az igazság?" kérdését szegezik neki. 

(Immánuel K A N T : A Z erkölcsök metafizikája. In: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése - A 

gyakorlati ész kritikája - Az erkölcsök metafizikája. (Ford.: Berényi Gábor) Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1991. 324-325. o.) 
33 Ezt a felfogás ismertetését és kritikáját nyújtja Alf ROSS: On Law and Justice. University of 

California Press, Berkely, Los Angeles, 1958. 1-5. o. 
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érvelésnek problémáit, mivel ezen tevékenységek az érvényes jog talaján, vagy arra 

tekintettel mehetnek végbe.34 

E „hagyományosnak" tekinthető álláspont magában hordozza azt a feltevést is, 

hogy lehetséges meghatározni a jog és a jogérvényesség állandó, a létező jog 

változásaitól független fogalmát. Ezen a ponton azonban beleütközünk abba az előző 

fejezetben jelzett filozófiai problémába, hogy mit lehet egyáltalán tökéletesen 

megismernünk, létezik-e egyáltalán olyan „lényege" a dolgoknak, melyet egy 

fogalomba sűrítve fel lehet tárni. 

Ha nemlegesen válaszoljuk meg ezt a kérdést, akkor a jogérvényesség kategóriája 

annyiban lesz fontos az elmélet számára amennyiben segítségével magyarázható az 

adott közösségben jogként azonosítható társadalmi gyakorlat értelme. Alátámasztani 

látszik e felfogás helyességét, hogy ebben az esetben világossá válik, a jogérvényesség 

mibenlétének feltárására irányuló elméleti törekvések miért épp a nyugati jogi 

kultúrában jelentek meg és miért csupán az utóbbi kétszáz évben. A magam részéről 

éppen ezért tartom hasznosnak és fontosnak a jogérvényesség kategóriájának kutatását. 

A másik olyan területe a jogbölcseletnek, amelyen jogérvényesség problémájával 

találkozhatunk, nem más mint a jog és az erkölcs kapcsolatával összefüggő diszkurzus. 

E jogbölcseleti kérdés mögött legtöbbször az a probléma húzódik meg, hogy 

érvényesnek tekinthetjük-e az igazságtalan vagy az erkölcstelen jogot. Ezekben a 

vizsgálódásokban nem a jogérvényesség fogalma kerül előtérbe, hanem a 

jogérvényesség alapja (mitől érvényes a jog?), illetve a jogérvényesség és a jog 

kötelező ereje közötti viszony. 

Miután a jog és a morál kapcsolatára vonatkozó kérdés az egész jogbölcseleti 

gondolkodás történetén végighúzódóan jelen van, az érvényességnek ezen 

aspektusáról is elmondható, hogy a jogbölcselet egyik alapvető problémáját képezi. Ez 

a kijelentés még akkor is igaz, ha a jogérvényesség alapjára vonatkozó állítások 

legtöbbször nem explicite a jogérvényességi kérdésként jelenek meg, hanem például a 

34 A magyar jogelméleti irodalomban ezt az álláspontot képviseli pl. BRAGYOVA András: Érvényesség 

és érvelés a jogban. Állam- és jogtudomány, 1991.1-2. sz. 64-84. o. 
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természetjog és a pozitív jog viszonyának elemzéseiben. Nem vitás ugyanis, hogy a 

következtetések a jog érvényességére nézve bírtak jelentőséggel. 

A jogérvényességgel összefüggő elméleti fejtegetésekben nem mindig történik meg 

e két megközelítés világos elválasztása, e dolgozatban ezért kifejezetten törekszem 

arra, hogy megkülönböztessem a jogérvényesség kutatásának különböző irányait. A 

sikeres elemzéshez ugyanakkor nem csupán azt kell világossá tennem, hogy milyen 

megközelítésekkel lehet vállalkozni a tárgy vizsgálatára, hanem azt is, hogy pontosan 

miben látom magának a kutatásnak a tárgyát. 

2. Az elemzés tárgyának körülhatárolása 

Egy tudományos igényű elemzés előtt mindig ott áll az a kérdés, hogy mi az a 

mélység, ameddig „le kell menni", más szóval mi az az alap, amely már 

reflektálatlanul maradhat és nem kell mögé pillantani. A kutatást elvileg az élet 

legvégső kérdéseiig lehetne folytatni, azonban ekkor már olyan általános lenne a tárgy, 

amely óhatatlanul filozófiai ontológia és episztemológiai kérdéssé változtatna minden 

problémát. Ha tehát csupán egy bizonyos ismerettárggyal kapcsolatban kívánunk 

valami eredetit mondani, akkor mindenképp meg kell állnunk egy bizonyos szinten. 

Ennek az alapnak olyannak kell lenni, mely lehetővé teszi a tárgyról folytatott értelmes 

kommunikációt, azaz egy adott közösségben, akikhez a szerző szólni kíván, léteznie 

kell valamiféle közösen elfogadott képnek vele kapcsolatban. 

Mivel a jog vitathatatlanul társadalmi jelenség, a jogérvényesség vizsgálatakor a 

társadalmiság látszik annak az alapnak, amelynek értelmét nem kell tisztázni az 

általános megértéshez. A jogérvényességgel kapcsolatos problémák áttekintéséhez 

nem szükséges rákérdeznünk a társadalmiság mibenlétére vagy éppen 

szükségességére. Bizonyításra az sem szorul, hogy az emberi társadalmak különböző 

kultúrákat hoznak létre és a jog ezen kultúrákon keresztül létezik. Mivel a különböző 

időben és térben létező társadalmak kulturálisan nem egységesek, célszerű a kutatást is 
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leszűkíteni egy bizonyos jogi kultúrára, e dolgozat esetében ez a nyugati jogi kultúra. 

Azért fontos ez a lépés, mert csak így lehetünk biztosok abban, hogy egy többé-

kevésbé homogén, éles kontúrokkal rendelkező ismerettárgyat tudunk behatárolni. így 

lehet csupán eredményes az a próbálkozás, amely megkísérli feltárni, hogy mi van az 

elméleti és a gyakorlati beszédben használt „érvényesség" kifejezés mögött, mi az 

értelme a jogászok, a jogról gondolkodók, és az átlagemberek számára. Ezzel talán 

hozzájárul ahhoz, hogy az érvényességről egy bizonyos közösségben folytatott 

kommunikáció lehetőleg sikeres legyen, és néhány új aspektussal is gazdagítsa az 

elemzési lehetőségeket. Abban reménykedek, hogy végül el tudok majd jutni egy 

olyan nézőponthoz, amely felől az eddigiektől árnyaltabban látszik a probléma 

lényege. 

A kiindulási alap meghatározása után a következő probléma az, hogy a 

jogérvényesség melyik szintjén folytassuk az elemzést. Első ránézésre ugyanis három 

szint látszik rögzíthetőnek, akár a mindennapi, akár a tudományos beszédet tekintjük 

referenciának. A jogérvényesség e három vonatkozása közül az első a jogrendszer 

egészének érvényessége. Ezzel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, hogy mikor 

mondhatjuk azt, hogy egy jogrendszer létezik, miként függ össze a jogrendszer 

létezése a politikai rendszer fennállásával, és milyen kapcsolat van a kettő között. A 

második értelemben az érvényességet a jogszabályok érvényességével azonosítják. A 

jogszabályok érvényessége szokásosan a jogszabályok tartalmára, megalkotásukra és a 

társadalmi hatásaikra irányuló kérdések feltételével kapcsolódik össze. A harmadik 

szint az individuális jogi normák szintje, melyek az általános jogszabályok egyedi 

esetekre való alkalmazása során jönnek létre (szerződések, ítéletek). 

A tipikus kérdések ezen a szinten már nem az érvényesség mibenlétére 

vonatkoznak, hanem ezen jogi normák érvénytelenségének okaira (mikor semmis egy 

vagy nem létező egy szerződés, illetve milyen esetben kell hatályon kívül helyezni az 

ítéletet) és rendszerezhetőségükre. Fontos elhatárolni a tételes jog érvényesség-

fogalmát a jogbölcseleti érvényesség fogalomtól. Az előbbi egy jogdogmatikai 

fogalom, melyről nem lehet általánosságban beszélni, csak az egyes jogágak szintjén. 

Az érvényesség-érvénytelenség kérdése különbözőképpen vetődik fel a közjogban 
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(leginkább az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén) és a magánjogban, 

valamint a mindkettőtől megkülönböztethető eljárási jogokban. 

Az „érvényesség" kifejezést tehát e három jól elkülöníthető értelemben szoktuk 

használni. Ezzel egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy a jogérvényesség e három 

szintje nem áll összefüggésben egymással,35 és annak az állításnak is lehet értelme, 

hogy a jogérvényesség egyes szintjei leginkább a formalizált érvényességi kritériumok 

tekintetében térnek el egymástól,36 de azt lehetségesnek tartom, hogy ezeket a 

vizsgálódás számára egymástól elválasszuk, mivel az eltérő jelentések mögött eltérő 

33 Ez az összefüggés két irányból is felbukkanhat. Az individuális normák érvénytelensége egyrészt 

felvethet jogelméleti problémákat. Jól példázza ezt a lehetőséget a hírhedté vált mátészalkai fogalmazó 

esete, aki polgári ügyekben egy bíró helyett eljárva hozott és hirdetett ki ítéletet (BH2000. 191. sz. 

jogeset). Mivel a tételes jog a bíróság jogerőre emelkedett ítélete ellen csupán jól körülírt esetekben és 

adott időtartamon belül enged jogorvoslatot, felmerült a dilemma, hogy mi a helyzet azokban az 

ügyekben, amelyek esetében ezekre rendkívüli jogorvoslatokra nincsen mód. A probléma súlypontja 

ekkor arra a kérdésre helyeződött át, hogy mikor minősül egy határozat egyáltalán a bíróság által 

meghozottnak. Erre az érvényesség határait feszegető problémára már nincs válasza a tételes jognak, 

ez már jogelméleti kérdés. 

Egy másik oldalról pedig azt láthatjuk, hogy jogelméleti gondolkodók is próbálkozhatnak azzal, 

hogy bizonyos teóriájukat a tételes jog területére tartozó példákkal támasszák alá. E törekvést akár 

Hart esetében is megfigyelhetjük, aki a kelseni „egységes" normakoncepciót támadta amiatt, hogy az 

az egység biztosítása érdekében az individuális normák érvénytelenségét, az érvénytelen normát 

„megalkotó" személlyel szembeni szankciónak minősíti. Hart gondos és részletes elemzéssel mutatta 

meg, hogy milyen abszurd következményekkel járna e felfogás általánosítása. (A jogfogalma... 48-49. 

o.). Érdemes lehet megemlíteni, hogy a mai magyar magánjogi dogmatikában - hosszas viták után -

Kelsen álláspontja épült be, az érvénytelenséget szankciónak tekintik. (Lásd HARMATHY Attila: A 

semmisség és a megtámadhatóság. In: GELLÉRT György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv 

magyarázata. I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999. 647. o.) 
36 A jogrendszer érvényességének kérdésében legfeljebb a nemzetközi szokásjog néhány szabálya 

adhat eligazítást, ellenben egy szerződés érvényességére vonatkozóan cizellált rendelkezések sora 

található minden nagy nyugati kódexben. A jogszabályok esetében is beszélhetünk formális 

érvényességről, de ezek esetében már a formális kritériumok ismerete nem ad választ minden 

érvényességgel kapcsolatos problémára. Érvényességük erkölcsi vagy szociológiai alapú 

megkérdőjelezését nem csupán elméleti vizsgálódások vetik fel. 
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társadalmi gyakorlat húzódik meg. Az érvényességre vonatkozó beszédnek tehát más s 

más az értelme az egyes szintekhez köthető eltérő szituációkban. Természetesen 

mindez nem jelenti azt, hogy bizonyos helyzetekben ne kapcsolódhatnának össze az 

egyes értelmek (például forradalmak idején, amikor a jogszabályok és az általuk 

megtestesített jogrendszer érvényessége együtt kérdőjeleződik meg). Alapesetben 

azonban e három szint világosan elválik. 

A magam részéről a jogelmélet eszközeivel a leginkább megragadhatónak a 

jogszabályok érvényességének problematikáját látom. „A posteriori" bizonyítja ezt a 

jogbölcselet története, amelynek áttekintésekor megállapíthatjuk, hogy az érvényesség 

kérdésének mindkét fentebb említett alapvető megközelítése leggyakrabban az egyes 

jogszabály érvényessége körül forgott. (Más kérdés, hogy szintén igen gyakran a 

jogrendszer egészének érvényességéből vezették le a jogszabályok érvényességét.) „A 

priori" pedig azzal az érvvel tartom alátámaszthatónak választásomat, hogy a jogászi 

tapasztalat számára a jogszabályok adják azt az elsődleges jelenséget, amelyből 

kiindulva átfogóan lehet magyarázni a jog egészét. A továbbiakban tehát a 

,jogérvényesség" és az „érvényes jog" kifejezésekkel a jogszabály érvényességére 

utalok, csupán az ettől eltérő értelmezést fogom jelezni. 

3. Az érvényesség és a jogérvényesség egymáshoz való viszonya - az ontológiai 

perspektíva 

A jogérvényesség kifejezés jelentésének meghatározásakor anélkül, hogy felesleges és 

túlburjánzó szemantikai fejtegetésekbe bocsátkoznánk mindenképpen meg kell 

említeni, hogy az „érvényesség" szónak létezik normatív és azon kívül eső 

jelentéstartománya is. A magyar nyelv szerint egy tudományos, például fizikai tétel is 

bírhat érvényességgel, nem csupán valamilyen normatív jelenség. Az előbbi esetben 

arról van szó, hogy valamilyen kijelentés, megállapítás igazsága adott körülmények 
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között, vagy általános jelleggel fennáll. Az a tétel, például, hogy a víz forráspontja 100 

°C, csupán tengerszinti légnyomás esetén igaz, de az, hogy az abszolút nulla fokon 

mindenféle mozgás megáll, már abszolút igaznak tekintett megállapítás. Mindkét 

példából kitűnik, hogy itt fizikailag létező dolgok igazságértékéről van szó, az 

érvényesség tulajdonképpen az igaz mivolt szinonimája. 

Ettől az értelemtől markánsan megkülönböztethető egy másik, amely arra utal, hogy 

bizonyos szellemi létezők jelen vannak, hatást gyakorolnak cselekvésünkre, vagy 

legalábbis ezzel az igénnyel lépnek fel. Ide tartoznak a jogszabályok, illetve maga a 

jog is. Az érvényesség ebben az esetben nem valamilyen logikai értéket jelenít meg 

(nem az igaz/hamis ellentét tükröződik vissza), hanem a dolgok egy csoportjának 

sajátos létezését fejezi ki. 

Nem fogadja el ezt a megkülönböztetést az a megközelítés, amely szerint az 

érvényesség az igazság ekvivalensének is tekinthető a normák világában.37 Egy 

tapasztalati világra vonatkozó kijelentés igaz vagy hamis lehet, ennek referenciája a 

tapasztalati valóság, illetve annak megfigyelése. A tétel (állítás) igazsága azt jelenti, 

hogy az „működik", azaz ellenőrizhető magyarázatot nyújt számunkra egy jelenséggel 

kapcsolatban, egyúttal magas valószínűségű előrejelzéssel szolgálhat számunkra a 

jövőbeni esemény bekövetkezésére vonatkozóan. 

Egy normával, vagy egy értékkel kapcsolatban ehelyett az mondható el, hogy az 

érvényes vagy érvénytelen lehet. E felfogás szerint az érvényesség fogalma is azt 

foglalja magában, hogy egy norma „működik", azaz ésszerűen magyaráz valamilyen 

jelenséget, egyúttal előrejelzéssel szolgál számunkra jövőbeni történésekre nézve. A 

referencia bázisát itt nem a tapasztalható valóság, hanem a „Sollen" világának egyik 

rendszere, egy normarendszer fogja alkotni. Egy jogi norma például akkor érvényes, 

ha a jogrendszeren belül alkalmas arra, hogy bizonyos cselekvéseket magyarázzon, 

illetve arra, hogy előre jelezzen különböző történéseket. Az érvényesség tehát 

jellemzője egy adott normának. Ha tehát ekként fogjuk fel az érvényességet, akkor 

37 Ennek bemutatására lásd SZABÓ Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók 

számára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 164-173. o.; és SZILÁGYI Péter: Jogi Alaptan. Osiris Kiadó, 

Budapest, 1998. 208. o. 
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valóban tekinthetjük az igaz/hamis kategóriapár megfelelőjének az 

érvényes/érvénytelen megkülönböztetést, amint azt a deontikus logika kidolgozói 

állítják.38 

Álláspontom szerint azonban az a szemlélet védhető jobban, amely az 

érvényességet nem a norma tulajdonságának tekinti, hanem a norma létezési 

módjának. Ebben a felfogásban az érvényesség nem redukálható puszta logikai 

kategóriává. Az vitathatatlan tény, hogy egy normáról nem mondhatjuk értelmesen azt, 

hogy igaz vagy hamis, de ez nem jelenti egyúttal azt, hogy ezt a „hiányt" az 

érvényes/érvénytelen megkülönböztetés tölti ki. Az érvényesség megfelelője a 

„legyen" világán kívül nem az igazság, hanem a létezés. Egy norma érvényessége 

ugyanazt fejezi ki, mint a „Sein" világában az, hogy az adott dolog létezik, az 

érvénytelen norma nem tekinthető létezőnek. Az igaz/hamis ellentétpár a jog 

vonatkozásában inkább az alkalmazhatóság kérdésével függ össze, ugyanis ez az a 

kategória, mely arra vonatkozik, hogy az általában érvényes (létező) jogszabály a 

konkrét jogi érvelésnek mennyiben szolgálhat alapjául. 

A kanti (és a neokantiánus) jogfilozófia az, amelyik talán a legtisztábban fejezi ki az 

érvényesség ezen felfogását. Kant megkülönböztetését alapul véve azt mondják, hogy 

a „Sollen" világába tartozó dolgok (célmeghatározások, erkölcsi eszmények, értékek, 

maximák, normák)39 általános létmódja tükröződik érvényességükben vagy 

érvénytelenségükben. Ez a „Sollen" világának egyik sajátos jegye, amely elhatárolja 

azt a „Sein" világától. Amíg például egy tárgy létezik vagy nem létezik, addig egy 

szabály érvényes vagy érvénytelen lehet. Ontológiailag tehát a „Sollen" szférájában 

gyökerezik az érvényesség kategóriája. Az érvényesség így nem tulajdonsága, hanem 

állapota a normának, hasonlóan ahhoz, hogy a fizikailag adott dolgok létezése sem 

tulajdonságukként, hanem állapotukként fogható fel. 

38 Erről a törekvésről a hazai irodalomban: SOLT Kornél: Valóság és jog. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997. 

83-84. o. 
39 Lásd Immánuel KANT: A gyakorlati ész kritikája. In: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése - A 

gyakorlati ész kritikája-Az erkölcsök metafizikája 123-125. o. 
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Az érvényesség fogalmát leíró más specifikáló jellemzőket nehéz találni, mivel e 

fogalom meglehetősen általános jellegű, és a jelenségek igen széles körét öleli fel. A 

jogfilozófia - talán éppen ezért - viszonylag kevés figyelmet szentel az általános 

eszmének, sokkal inkább a jogérvényesség kategóriáját tekintik olyan „alapszintű 

fogalomnak", mely a megismerés, és a teoretikus elemzések kiindulópontja lehet.40 

A jogelméleti irodalomban tehát nem a hagyományos „per genus et differentiam" 

típusú definíciót alkalmazzák, hanem más irányból közelítik meg a jogérvényesség 

kérdését. A jogérvényesség fogalmának explicit meghatározása viszonylag kevés 

jogelméleti gondolkodót foglalkoztatott. Sokan a jog fogalmának keresése kapcsán 

jutottak el olyan megállapításokhoz, amelyek mögött bizonyos jogérvényességi 

koncepciókat rögzíthetünk. Ekkor az adott szerzőnek a jog általános jellemzőiről 

vallott felfogásából következtethetünk arra, hogy mit is ért a jogérvényesség fogalma 

alatt. A különböző jogelméleti felfogások képviselői tehát az általuk vázolt jogfogalom 

szűrőjén keresztül vizsgálják e problematikát. Éppen ezért az érvényesség általános 

fogalmát adottnak veszik, mint ami nem befolyásolja a jogérvényességgel kapcsolatos 

megfontolásokat. Az érvényesség fogalmának meghatározása helyébe a jog 

fogalmának meghatározása lép. A későbbiek során láthatóvá válik majd az, hogy 

teoretikusan is nagy jelentőséggel bír, ha figyelembe vesszük az egyes szerzők 

jogérvényesség koncepciója mögötti általános jogkoncepciót. 

A jogfilozófiai gondolkodás korábban már vázolt fordulatának következményeként 

a jogérvényesség-fogalom tisztázásával kapcsolatban is fel kell tennünk azt a kérdést, 

hogy egy általános fogalom keresése mennyivel lendíti előre a ténylegesen működő 

jog megismerését, segít-e abban, hogy jobban, pontosabban írjuk le a joggal 

kapcsolatba kerülő személyek cselekvéseit. Hozzájárul-e ahhoz, hogy egy olyan 

jogelméletet alkossunk, amely közel tud maradni a joggyakorlathoz? Képes-e 

megmagyarázni az egyes jogi jelenségek értelmét? Ha ezen kérdések 

megválaszolására nem tartjuk alkalmasnak a klasszikus, ontológiai perspektívát 

40 Az „alapszintű fogalmak" jelentőségének bemutatására lásd George LAKOFF: 

Megismeréstudományok és a jog. (Ford.: Varga Koppány) In: VARGA Csaba (szerk.): Szövegek a jogi 

gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 52-54. o. 
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elfogadó jogelméletet, akkor tovább kell lépnünk azon elméletek felé, melyek nem 

ebben az irányban keresik a lehetséges megoldásokat. 

A jogérvényesség szempontjából ilyen megközelítést jeleznek azok a teóriák, 

amelyek a jogérvényesség fogalma helyett az érvényes jogot helyezik a vizsgálódások 

középpontjába. 

4. A jogérvényesség és az érvényes jog 

A jogfilozófia válaszútjait bemutató részben általános szinten már említésre került, 

hogy a filozófia és a jogfilozófia előtt más lehetőség is kínálkozik, mint a 

hagyományos ontologizáló megközelítés. Nem csupán az a gondolkodási módszer 

tarthat igényt filozófiai státuszra, amely a világban tapasztalható jelenségek mögött 

valami egységes összefüggést, a dolgok alapját keresi. Bizonyos általános kérdések 

terültén természetesen helye van ennek a szemléletnek, hiszen azt a törekvést tükrözi, 

melynek során az ember próbálja megérteni az őt körülvevő világegészt. Vannak 

azonban olyan problémák, amelyek elméleti tisztázása nem igényli ezt a módszert, sőt 

éppenséggel inadekvát lehet a probléma megértésében, félreviheti az egész elemzést.41 

Mindazonáltal lehet szerepe a jogról való tudományos gondolkodásban a 

hagyományos filozófiai módszernek, ha a jogérvényességet kimondottan filozófiai 

kategóriának tekintjük. A jogérvényesség ebben a felfogásban nem más, mint egy 

eszme, melynek rendszerét és történetét filozófiai módszerekkel lehet feldolgozni. 

Mivel a jogérvényesség esetében egy speciális tárgyról beszélhetünk, ezért a 

jogfilozófia (iuris philosophia) hivatott erre a feladatra. Célja az, hogy a 

jogérvényességről mint eszméről vallott nézetek helyességét vagy helytelenségét 

41 Erre a veszélyre figyelmeztet Wittgenstein meglátásait felhasználva: BÓDIG Mátyás: A jogelméleti 

és a filozófiai kérdezés. In: Előadások a jogelmélet köréből. Miskolc, 1996.29-60. o. 
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vizsgálja és megtalálja a tárggyal kapcsolatos igazságot.42 Ha a jogfilozófia Moór 

Gyula által is követett hagyománya szerint a fogalmak formális - tartalmuktól 

független - meghatározására törekszünk, akkor a jogérvényességet olyan 

kategóriaként ábrázolhatjuk, amely a jogi tapasztalatból szűrődik le és lehetővé teszi 

számunkra, hogy az „itt és most" létező jogot megtapasztalhassuk, felfoghassuk 

(ahogyan a helyes jog fogalmának ismerete hozzásegít ahhoz, hogy felismerjük a 

létező jog helyességét vagy helytelenségét). Ez a megközelítés nagyon jól rávilágít 

arra, hogy a jogérvényesség fogalmának keresése azt könnyítheti meg, hogy a 

jogelméleten belül lehatároljunk egy bizonyos területet, melyet a Jogérvényesség-

problematika" névvel illethetünk. A jogérvényesség fogalmának tisztázása azonban 

nem elég számunkra, az csupán egy forma, a jogi gyakorlat megismeréséhez nem 

szolgáltat megfelelő keretet. Amire a vizsgálódásunkban koncentrálnunk kell, az a 

jogérvényesség fogalmának a tartalma: az érvényes jog. E két fogalmat az határolja el 

egymástól, hogy az előbbinek létezik tapasztalati úton megismerhető referenciája, míg 

az utóbbi transzcendentális kategória.43'44 

Elméleti vonatkozásokkal azonban nem csupán a jogérvényesség filozófiai fogalma 

bír. A jogelmélet és a jogfilozófia elhatárolása többek közt éppen azon alapszik, hogy 

a jogelmélet egy mögöttes filozófiai világképre tekintet nélkül az érvényes joggal 

kapcsolatos problémákra kérdez rá. Az érvényes jog olyan társadalmi jelenség, amely 

számtalan változatban létezik és éppen ezért rengeteg problémát vet fel, melyek 

szintén több aspektusból vizsgálhatóak. E tanulmányban mindössze egy szempontot 

42 A hazai jogelmélet képviselői közül Tamás András képviseli következetesen ezt az álláspontot, lásd 

TAMÁS András: Állam- és jogelmélet. UNIÓ Kiadó, 1998. 11-13.0. 
43 Hasonló következtetésre jut az érvényesség problematika elemzésekor Ost és Kerchove is, lásd 

Francois OST és Michel van de KERCHOVE: Jalons pour une théorie critique du droit. Bruxelles, 1987. 

257-314. o. (Idézi: VLSEGRÁDY Antal: A jog hatékonysága. UNIÓ Kiadó, Budapest, 1997.42. o.) 
44 Mindazonáltal a továbbiakban nem teszek különbséget mindig érvényes jog és jogérvényesség 

kifejezés között, mert a vizsgált szerzők sem voltak mindig tekintettel e különbségre, szinonimaként 

használták a két fogalmat. A Jogérvényesség", „érvényesség", Jogi érvényesség" szavakkal azonban 

én a következőkben az érvényes jog elméleti problémáira vonatkoztatom. 
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fogok kiemelni, mégpedig azt, hogyan kapcsolódik össze az érvényes jog a 

jogalkalmazással. 

. E vizsgálódásnak nem kell feltétlenül transzcendentális kategóriákkal operálnia 

ahhoz, hogy alkalmas legyen a jog jelenségeinek megfelelő leírására és értelmezésére. 

A jog problémájának számos vonatkozása tisztázható anélkül is, hogy a jelenségek 

mögött valamilyen metafizikus „lényeget" keresnénk, sok esetben pedig egészen 

biztosan nem visz közelebb a megoldáshoz, ha ezen a síkon mozgunk. Az egyes 

társadalmi jelenségek vagy gyakorlatok, mint amilyen a jog, oly módon is 

megérthetőek, ha nem törekszünk mindenáron a fogalmuk megragadására. A 

jogelmélet jelenlegi helyzetében két olyan - a dolgozat korábbi részben már említett -

megközelítést lehet feltérképezni, amelyekben nem játszik szerepet a klasszikus 

filozófiai hagyomány bevett módszere.45 

Az analitikus módszer 

Az egyik lehetőséget az analitikus megközelítés jelenti. Ez abból indul ki, hogy a 

társadalmi jelenségek a nyelvbe ágyazottan léteznek, egy sor társadalmi jelenség 

azáltal létezik és nyeri el értelmét, hogy beszélünk róla, illetve azokat maga a 

nyelvhasználat konstituálja. Ennek a kiindulópontnak megfelelően azzal próbálkozik, 

hogy felderítse, az egyes szavak, kifejezések mit is jelentenek azok számára, akik 

használják. Ezáltal magáról a jelenségről szerzünk ismereteket, illetve megérthetjük 

azt, hogy milyen értelmet tulajdonítanak a cselekvők bizonyos gyakorlatoknak. A 

jogelmélet erről a módszertani alapról szemlélve szükségképpen partikulárissá válik, 

az emberi nyelvhasználat ugyanis nem stabil, a jelentések nincsenek eleve rögzítve, 

térben és időben állandó változásban vannak. Ilyen feltételek mellett, amire a 

jogelmélet vállalkozhat, az annyi, hogy egyes jól behatárolt szituációk vonatkozásában 

45 Ezt a két járható utat látja Bódig Mátyás is. Lásd BÓDIG: Hart, Dworkin ... 153. o. 
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tisztázza azt, milyen értelmet tulajdonítanak a cselekvők bizonyos társadalmi 

gyakorlatoknak. Ezzel a módszerrel fel lehet deríteni, milyen szerepet tölt be az adott 

jelenség egy társadalmi csoport életében, milyen összefüggésben van más 

jelenségekkel. E szemléletmód képviselői tehát tudatosan lemondanak arról, hogy a 

jogi jelenség számtalan formáját visszavezessék valamely végső fogalomra, amely 

magába sűrítve kifejezné a jog lényegét. 

Álláspontom szerint ezzel a megközelítéssel szemben a legfőbb módszertani kihívás 

abban rejlik, hogy el kell tudnia szakadni a hétköznapok reflektálatlan értelmezéseitől, 

jelentéstulajdonításaitól. Az az alapállás, mely szerint a társadalmi gyakorlatok mögött 

nem érdemes egy állandó, fogalmiasítható lényeget keresnünk, nem jelentheti egyúttal 

azt is, hogy az elméletnek meg kell maradni a jog gyakorlatában használt kifejezések 

általánosan elfogadott jelentéseinek feltárásánál és azok rendszerezésénél. Már Hart is 

figyelmeztetett e módszer hasznavehetetlenségére, mivel ennek segítségével csupán a 

szavak szokásos használatára nézve kapnánk eligazítást.46 A jogelméleti gondolkodók 

ennél többet kívántak tudni a jogról. 

A törekvéseknek ebben a keretben arra kell irányulniuk, hogy feltárják a jognak 

mint társadalmi gyakorlatnak azt az adott közösségben létező struktúráját és értelmét, 

melyet igen sok esetben elfednek azok az ideológiai, politikai, vagy más szempontok, 

melyek döntően befolyásolják a jogászok, illetve minden joggal kapcsolatba kerülő 

ember szocializációját. A vizsgált tárgyunk vonatkozásában számomra nyilvánvalónak 

látszik, hogy a mai magyar jogászi nyelvhasználatban érvényes jognak egyrészt az 

érvényes jogszabályt tekintik, másrészt az érvényességet a más jogszabályok által 

előírt módon történő megalkotással és kihirdetéssel azonosítják, a tankönyvekben 

pedig a hatályosság előfeltételeként kezelik.47 Ez a fajta meghatározás azonban 

46 H. L. A. HART: A jogfogalma. (Ford.: Takács Péter) Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 16. o. 
47 Ezen túlmenően egyáltalán nincs az tisztázva, hogy miért van szükség erre a kategóriára. Példaként 

lásd SÁRI János: A jogforrások. In: KUKORELLI István (szerk.): Alkotmánytan. Osiris Kiadó, Budapest, 

2000. 62-64. o., illetve FÖLDVÁRI József: Magyar büntetőjog. Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 

2001. 64. o. Léteznek ugyanakkor az előbbieknél mélyebb (nem jogbölcseleti) tankönyvi elemzések is, 

de ezek szerzői maguk is a jogelmélet területén tevékenykednek (lásd SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan 
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pusztán annyit jelent, hogy ma a jogászok jogszabálynak az ilyen módon megalkotott 

szövegeket tekintik. E definíció azonban nem ad választ egy sor kérdésre, többek közt 

arra, hogy mi adja az érvényesség alapját, mi az érvényes jogszabály szerepe a jogban, 

mi a helyzet a jog nem formalizált elemeinek érvényességével, vagy éppen mi az 

értelme az érvényesség formális meghatározásának. Ha a kutató e kérdéseket vizsgálja, 

akkor természetesen részben más jelentést fog tulajdonítani az „érvényes jog" 

kifejezésének, mint a hétköznapi jelentés. A beszélt nyelv rugalmassága miatt nem 

lehet problematikus, ha bizonyos szempontból más jelentéssel használjuk e kifejezést, 

amennyiben rögzítjük, hogy milyen irányban tértünk el a megszokott értelemtől. 

Rendszerelméleti megközelítések 

Szintén az univerzális jogfogalom megalkothatatlanságának belátása húzódik meg 

napjaink jogi konstruktivizmusának törekvései mögött. Ez az elméleti irányzat a jogot 

nem próbálja egy fogalomba sűríteni, hanem rendszerként ábrázolja azt. Nagy előnye 

ennek a felfogásnak, hogy nem egy statikus, gyakorlatilag pontszerű fogalommal 

dolgozik, hanem a jog egészét mint egy komplex rendszert modellezi, amely 

megengedi olyan bonyolult struktúrák és funkciók ábrázolását, melyek a hagyományos 

fogalmi meghatározásba egyszerűen nem férnek bele. 

Léteznek elméleti megfontolások, amelyek alapján filozófiai szempontból tejesen 

elhibázottnak tekintik a joghoz hasonló rendszerszerű jelenségek fogalmi 

252-255. o.; SZABADFALVI József: A jogszabály. In: SZABÓ Miklós: Bevezetés a jog- és 

államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1995. 53. o.) Hozzá kel tennünk, hogy van olyan 

alkotmányjogot művelő szerző, aki figyelmet fordít az „érvényesség" kifejezés értelmének feltárására, 

lásd RÁCZ Attila: A jogszabályok kötelező ereje - érvényessé válása, időbeli hatálya és 

alkalmazhatósága. In: Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. 

évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica. Tom. 

XLIX. Fasc. 1-48. Szeged, 1996. 
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meghatározásra tett kísérleteket. Ezt logikai deformációnak tartják, amely abban áll, 

hogy „a totalitást, a rendszer felépítésének formális struktúráját, az azonosságra, a 

fogalomalkotás struktúrájára vezeti vissza. Ezen a visszavezetésen alapulnak a monista 

filozófiai rendszerek, vagyis a filozófiai rendszermonizmus. A rendszert azonossági 

levezetéssel egyetlen meghatározott fogalomból nyerik, az egészet, a totalitást az 

azonosságból konstruálják meg, úgy hogy a világ minden tényét és jelentését ennek az 

összességfogalomnak a közös nevezőjére hozzák és »azonosítják« e fogalom 

értelmében, a fogalom meghatározásának megfelelően. [...] így jönnek létre a 

fogalomlogikai rendszerek, melyek a totum-ot az identicum-ból dedukálják, az 

univerzumot definiált létezőként egy fogalomból vezetik le és azzal azonosítják, 

legyen az akár az anyag [materializmus], akár az eszme [idealizmus], akár az ösztönös 

életfejlődés [naturalizmus], ha történetesen lételméleti rendszerekről van szó."48 

Explicit utalást erre a belátásra ugyan nem találtam konstruktivizmus képviselőinek 

általam ismert műveiben, de szerintem a rendszerelméleti megközelítés mindenképpen 

alátámasztható, és igazolható a fentiekben idézett megállapításokkal. Az elmélet ebben 

a formában alkalmassá válik arra, hogy leírja, hogyan működik, és hogyan jön létre a 

jog anélkül, hogy szüksége volna egy előzetesen meghatározott fogalomra. A működő 

jogrendszer ábrázolása pótolja a jogfogalom rögzítését, így a „mibenlét" kérdése 

helyére a „funkció" kérdése kerül. A jogérvényesség problémájára vonatkoztatva 

külön-külön kell tehát vizsgálnunk e megközelítések elméleti hozadékát. Az analitikus 

vizsgálódások körében az kerül a középpontba, hogy egy adott közösség tagjai mit 

értenek az alatt, hogy maga jog, vagy a jogrendszer egy normája érvényes, milyen 

értelmet tulajdonítanak az ilyen kijelentéseknek, és mi az alapja ennek az értelemnek. 

Végső soron tehát egy meghatározott csoportban (pl. egy országban) uralkodó 

viszonyok leírásához juthatunk el, mely egybe is eshet akár egy társadalom 

intézményes alapszerkezetével. 

48 Leo GABRIEL: Integrale Logik. Die Wahrheit des Ganzen. (Ford.: Endrefly Zoltán) (részletek) In: 

TURAY Alfréd - NYÍRI Tamás - BOLBERITZ Pál: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai. Szent -

István Társulat, Budapest, 1992. 228-230. o. 
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A rendszerelméleti megközelítésben a hangsúly arra helyeződik, hogy a rendszer 

működése során hogyan alakul ki az érvényes jog, milyen mechanizmusok, 

folyamatok befolyásolják létrejöttét. Mivel rendszerről van szó, a legfontosabb 

kérdéssé az válik, hogy a működés hogyan ragadható meg, így az érvényes jog 

voltaképpen a működő, „élő" joggal válik egyenlővé. 

E két eltérő koncepció azonban nem áll antagonisztikus ellentétben. Semmilyen 

elméleti akadály nem zárja ki azt, hogy e módszereket együttesen alkalmazzuk. Az 

elemzés különböző szintjeit jelentik ugyan, de a jog megfigyelésekor mindkettő 

szerephez juthat, mivel a jogérvényesség más aspektusának leírására alkalmasak. Ami 

nagyban közelíti egymáshoz az nem egyéb, mint az a jellemző, hogy nem a 

jogérvényesség fogalma, hanem az érvényes jog kerül a vizsgálódások fókuszába. 

Ugy vélem, hogy az ontológiai és a posztmetafizikai álláspontok ily módon történő 

rögzítése a továbbiakban segítséget nyújthat számunkra abban, hogy az egyes 

jogelméleti szerzők jogérvényességgel kapcsolatos mondanivalóját jobban 

megérthessük, és kijelölhessük az általunk követendő irányt. 
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III. A JOGÉRVÉNYESSÉG TÖRTÉNETI ASPEKTUSAI 

1. Az elemzés két szintje 

Akár lemondunk arról a lehetőségről, hogy megtaláljuk a jogérvényesség vitán felül 

álló, tértől-időtől független fogalmát, akár nem, korántsem tekinthetjük 

haszontalannak a történeti megközelítést, melynek segítségével képet kaphatunk a 

jogérvényesség kategóriájának időbeni változásairól. így lehet ugyanis legjobban 

megérteni azt, hogy milyen tényezők, milyen mértékben befolyásolták e kategória 

jelenlegi tartalmát, és milyen tényezőkre vezethetőek vissza az egyes szerzők 

álláspontjai közötti eltérések. 

A történeti vizsgálódások során két nézőpont vethető fel. Az egyik azon nyugszik, 

hogy az érvényes jog megtalálása minden jogászi tevékenység alapját képezi, és azon 

módszerek, technikák, és elvek elemzésével, melyeket ehhez igénybe vettek, 

feltárható, hogy milyen jogérvényesség koncepció talaján álltak a történeti fejlődés 

során megjelent jogi kultúrák jogászai. Ez a koncepció természetesen csupán utólag 

rekonstruálható, explicit módon ugyanúgy nem nyilvánul meg, mint az sem, hogy 

milyen felfogást vallanak a szabályok és az elvek szerepéről, vagy éppen milyen 

jelentőséget tulajdonítanak a szokásoknak, illetve a korábbi bírósági döntéseknek. Ezt 

a szintet nevezhetjük az elemzések tárgyi szintjének. 

A jog fejlődése során a nyugati jogi kultúrában több jogérvényesség felfogást 

különböztethetünk meg. Ezek magukon viselik koruk társadalmának és jogának 

egymáshoz való viszonyának lenyomatát, azaz tükrözik a jog társadalmi szerepének 

változását. A jogászok által elfogadott és használt jogérvényesség koncepció 

alakulását azonban nem csupán a társadalmi változások befolyásolták. Ebben a 

folyamatban igen jelentős szerepet játszott a jogelméletnek, a jogfilozófiának a 

jogérvényességgel kapcsolatos állásfoglalása. 
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A másik nézőpont ennek megfelelően a teoretikus reflexió szintje. Azt kell tehát 

feltárnunk, hogy egyes meghatározó jelentőségű szerzők hogyan próbálták megragadni 

a jogérvényesség mibenlétét, milyen jogkoncepció és filozófiai alapállás befolyásolta 

elméletük kialakítását, és mennyiben állt ez a koncepció összhangban a joggyakorlat 

mögött rekonstruálható jogérvényesség felfogással. Másik oldalról pedig az 

vizsgálható, hogy erőfeszítéseik mennyiben voltak hatással a jogéletet meghatározó 

jogérvényesség felfogásra. Természetesen világosan kell látnunk, hogy az elemzésnek 

ez a két szintje csupán analitikusan különíthető el egymástól. A valóságban a jogi és a 

jogelméleti gondolkodás, tehát az elméletek és a gyakorlatban szerepet játszó 

jogérvényesség eszme - általában közvetett módon - erőteljesen hatottak egymásra, 

fejlődésük szétválaszthatatlan. 

Mindezek tudatában először megpróbálom a történeti fejlődés során a mindenkori 

joggyakorlat mögött kialakult érvényesség koncepciókat számba venni, rögzítve az 

azokkal szervesen összefüggő jogképet is. Az így felvázolt ideáltípusok segíthetnek a 

jogérvényességről alkotott különféle elméletek elhelyezésében, továbbá későbbi 

elemzéseink során megfelelő bázist nyújtanak a jogászság körében a 

jogérvényességről jelenleg uralkodó felfogás vizsgálatához. 

2. A jogérvényesség történeti típusai 

Az általam ismert szerzők közül a jogérvényesség történeti típusaival először - a jog 

pozitiválódási folyamatának kapcsán - Niklas Luhmann foglalkozott.49 A hazai 

irodalomban Varga Csabánál találhatunk hasonló jellegű áttekintést, és nála az 

49 Niklas LUHMANN: A jog pozitivitása mint a modern társadalom feltétele. (Ford.: Endrefi Zoltán) In: 

SAJÓ András (szerk.): Jog és szociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 123-

142. o. Hozzátehetjük, hogy Luhmann nézeteit valószínűleg erőteljesen befolyásolta Weber elmélete a 

modern jog formaiizálódási tendenciáiról. 
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elemzés már teljes egészében a jogérvényesség kérdésére fókuszál.50 Az általuk 

kidolgozott keretek mentén próbálom én is bemutatni az érvényesség különböző 

megjelenései formáit. 

E koncepciókban három típusát különböztetik meg a jog érvényességének. 

Beszélnek funkcionális, materiális és formális jogérvényességről. A funkcionális 

érvényesség korszakában a jogérvényesség jelensége elméletileg teljesen reflektálatlan 

maradt, ami annak tudható be, hogy a jog egyszerűen volt, fennállt és működött, olyan 

élő gyakorlatként jelent meg, amelynek önazonosságát nem kellett meghatározott 

kritériumok segítségével rögzíteni. A társadalom ,jogi iránti igényének" egy ilyen 

típusú jog is megfelelt, a közösség kohézióját más, a jogtól különböző tényezők 

biztosították. Ilyenek voltak a vérségi, vallási és erkölcsi kötelékek. Ez a helyzet 

elsősorban az archaikus társadalmakat jellemzi, de a görög városállamok joga is mutat 

ilyen vonásokat.51 A modern társadalomban leginkább az erkölcsi normarendszerek 

vagy a nyelvtani szabályok érvényessége jellemezhető ezzel a felfogással. Az erkölcsi 

normák érvényességére vagy érvénytelenségére általában nem kérdezünk rá, és 

grammatikának sem központi kérdése az, hogy milyen nyelvtani normákat lehet 

„nyelvileg" létezőnek tekinteni. 

A jogi gondolkodás e korszakának további jellegzetessége az a vonás, hogy a jog 

nem mint eleve változtatható szabálytömeg jelenik meg, hanem olyan jelenségként, 

ami nagymértékben független az emberi akarattól, és amelynek egyik erénye 

(legitimációs érve) éppen régiségében rejlik (régi, jó jog). 

A tartalmi (materiális) jogérvényesség dominanciája - egy viszonylag rövid 

időszak kivételével - az ókori és a középkori Európára jellemző. Ekkorra megjelentek 

olyan - elsősorban erkölcsi (természetjogi) - , a jog tartalmára vonatkozó kritériumok, 

amelyek a jog érvényességének feltételeit határozták meg, bár ezeket még nem 

foglaltak írásba, nem rögzítették. „Az előrelépés abban a megkülönböztetésben van, 

hogy többé nem vonatkoztatnak minden jogot egységesen a múltra és nem a 

50 VARGA Csaba: A jog mint folyamat 67-85. o. 
51 VARGA Csaba: Előadások... 20-21. o. 
52 LUHMANN: A jog pozitiválódása mint a modern társadalom feltétele 127. o. 
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hagyományból legitimálnak. A jog számára engedélyeznek egy területet, ahol a 

»másképp is lehet« van érvényben. Ezt az újítást azonban - és éppen az a jellemző -

nem lehet másképp tagolni és megszilárdítani, mint úgy, hogy visszanyúlnak a 

változatlanságnak és az embertől független meghatározottságnak egy új alapelvére: a 

természet fogalmára."53 

Az érvényességi kritériumokra történő hivatkozás célja tehát voltaképpen az volt, 

hogy a jog változtatását el lehessen érni, és erre alkalmas hivatkozás volt a 

természetjog eszményéhez történő közelítés. 

Ezzel a gondolkodásmóddal szemben az első társadalmi kihívás a római császárság 

évszázadaiban jelent meg.54 Egy gazdaságilag fejlett, kulturálisan, vallásilag sokszínű 

birodalomban már egy olyan egyértelműen azonosítható jogra volt szükség, amelyben 

a képlékeny, absztrakt erkölcsi követelmények a korábbiaknál jóval kisebb szerepet 

játszanak. A római kodifikációs törekvések, és az ezekkel kapcsolatban kiadott 

császári rendelkezések épp ezt a célt szolgálták. Az érvényesség formális kritériumát 

megteremtették, a jog szabadon változtathatóvá vált, a „quod principi piacúit legis 

habét vigorem" elv ennek a szemléletnek az egyértelmű megjelenése.55 

A Nyugat-Római Birodalom bukását követően aztán a létrejövő új társadalmak 

gazdasági, kulturális szintje nagyon sokáig különbözött az összeomlás előtti 

állapotoktól, és a formális követelmények által meghatározott, kiszámítható jog és 

jogrendszer eszméje, illetve gyakorlati szükségszerűsége távolról sem volt 

nyilvánvaló.56 

53/. m. 128-129.0. 
54 E folyamat összegzéseként: Helmut COING: A jogfilozófia alapjai. (Ford.: Szabó Béla) Osiris Kiadó, 

Budapest, 1996. 120-121. o. 
53 Ezen elv megfogalmazását ULPlANUSnak tulajdonítjuk: Digesta 1, 4, 1 PR. Bár azt is hozzá kell 

tennünk, hogy ezt az elvet Ulpianus nem általános érvénnyel, hanem a házasság felbonthatóságára 

vonatkozó konkrét rendelkezésre tekintettel fogalmazta meg. 
36 A kapitalista racionalizáció előtt nem csupán a jogalkotás és a jogalkalmazás, de az egész társadalmi 

élet más keretekben folyt. Szemléletesen érzékelteti ezt a kulturális miliőt pl. Huizinga „A középkor 

alkonya" című könyvében. 
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A középkor évszázadai után az újkorban lesz ismét uralkodó az a szemlélet, hogy a 

jog valamilyen akaratlagos döntés függvénye, és ennek megfelelően szükség van 

bizonyos egyértelmű kritériumokra, melyek az állami döntéseket jogként 

azonosíthatóvá teszik. A nem örök érvényű, hanem a mindenkori változtathatóságra 

épülő jog megkövetelte az ilyen jellegű kritériumok kialakulását azokban a 

társadalmakban, amelyekben a jogbiztonság, a kiszámítható gazdasági és társadalmi 

viszonyok alapvető szerepet játszottak. A jogi érvényesség kritériumainak 

formalizálódása és explicitté válása mind az angolszász, mind a kontinentális 

jogcsalád vonatkozásában a jogszemlélet egyik központi mozzanatává vált. 

A modernitás korában a jog formális érvényessége egyrészt az jelenti, hogy a 

jogszabály érvényessége nem függ mástól, mint a jog előírásaitól, a jog maga 

határozza meg saját érvényességét. Másfelől magában foglalja azt a sajátosságot is, 

hogy ezek a kritériumok formálisak, a jogszabályok egyértelmű rendelkezéseket írnak 

elő, melyek nem a jogszabályok tartalmára, hanem csupán megalkotásukra, 

elfogadásukra vonatkoznak. 

E két jellemző elvileg nincs egymással szükségszerű kapcsolatban, mivel 

elméletileg elképzelhető, hogy a jogszabály tartalmi követelményeket határoz meg a 

később megalkotandó jogszabályok érvényességi kellékeként.58 Ennek ellenére a 

formális érvényesség történeti típusaiban e két tulajdonság együttesen fordul elő. Ez a 

jelenség jogon kívüli, társadalmi-gazdasági hatásokkal magyarázható. A kapitalista 

társadalmi rendszerek korában a forgalombiztonság és a kiszámítható gazdálkodás 

57 E felfogás legerőteljesebb képviselője Hans KELSEN: „A jogi norma érvényessége nem lehet 

kérdéses amiatt, hogy tartalma valamilyen feltételezett materiális értéknek nem felel meg. Egy norma 

jogi normaként mindig csak azért érvényes, mert teljességgel meghatározott módon jön létre, 

teljességgel meghatározott szabály szerint hozatott, és sajátos módszerrel alkottatott." Tiszta Jogtan 

(Ford.: Bibó István) ELTE Bibó Szakkollégium Budapest, 1988. 36. o. 
58 Herbert Hart Dworkin bírálata elleni védekezése során már kettéválasztja a jogérvényesség 

pozitivista tanának e két jelentését, amikor nem zárja ki, hogy egy jogrendszer elismerési szabálya 

nem formális kritériumokat határoz meg a jogérvényesség feltételeként, hanem például bizonyos 

elveknek való megfelelést. Lásd H. L. A. HART: „Utószó" [1994], szerk. P. A. BULLOCH és Joseph 

RAZ. In: A jogfogalma 303-308. o. 
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iránti igény egyaránt megkövetelte azt, hogy a jogalkotás előre lefektetett szabályok 

alapján menjen végbe, és azt is, hogy a megalkotott jogszabály érvényessége könnyen, 

bizonyos formális kritériumokra történő utalással ellenőrizhető legyen. 

A történeti áttekintés ezen szemléletével kapcsolatban - mely részben Luhmann, 

részben Varga Csaba tanulmányán alapul - ellenvetésként felhozható, hogy a modern 

jog formális érvényességének előképeit keresi a régmúltban, a formális 

jogérvényességhez képest határozza meg a funkcionális érvényességet, amikor a jog 

csupán „reflektálatlanul fennállt, működött", illetve a természetjog korszakának 

„tartalmi" érvényességét, ahol a jogként való elismerés fő kritériuma az volt, hogy 

mennyire igazodik bizonyos természetjogi elvekhez, amelyeket könnyen szembe lehet 

állítani a jogi fejlődés bizonyos fokán kialakuló formális kritériumokkal. A formális 

érvényesség kategóriájának a múltba történő visszavetítésével az a legnagyobb 

probléma, hogy nem engedi láttatni az érvényesség olyan dimenzióit, amelyek nem 

köthetőek a jogot a szabályokra visszavezető jogfelfogásokhoz. 

Ha a jogot például autoritatív aktusok normatív igazolásként fogjuk fel, akkor az 

érvényességnek merőben más formáit kell keresnünk az ókorban és a középkorban. 

Ekkor azt kell vizsgálnunk, hogy az egyes társadalmakban mit fogadtak el érvényes 

igazolásnak ahhoz, hogy bizonyos nyilvános autoritatív aktusok (pl.: a király szava, a 

bírói ítélet, a papok bizonyos megnyilvánulásai, etc.) valóban kötelező erőt 

teremtsenek. így az lesz a jogérvényesség döntő mozzanata, hogy mire vezetik vissza a 

jogot kimondó egyes személyek vagy szervek autoritását. Történelmi koronként, és 

társadalmanként nyilván számtalan eltérő indokot találhatunk, de mindenképp kell 

valamilyen alap, melyre visszautalva ellenőrizhetővé illetve egyáltalán eldönthetővé 

válik, hogy az adott kötelezés valódi-e, teremt-e valamiféle „kötelező erőt". 

Lényeges különbség az előző felfogáshoz képest, hogy ez a szemlélet nem csupán a 

jogszabály érvényességére van tekintettel, hanem mindenfajta nyilvános autoritás 

igazolásának érvényességére, tehát olyan társadalmak jogérvényesség képe is leírható 

vele, amelyekben a jogszabályok nem játszanak központi szerepet. Ebből az 

alapeltérésből fakadó másik differencia abban áll, hogy e koncepcióban nincs olyan 

történeti típusa a jogérvényességnek, melyik pusztán „fennállt, és működött". Az 
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autoritatív aktusok érvényes igazolással való ellátása mindenképpen megkövetel 

ugyanis valamilyen érdemi reflexiót attól, akit köteleznek, hiszen - ha egy társadalmi 

berendezkedés tartósan fennáll - akkor valamilyen okot mindenki talál a jog 

elfogadásra, vagy az engedelmeskedésre.59 

E két eltérő megközelítés összevetése azzal az általánosítható tanulsággal szolgál, 

hogy a jogérvényesség eszmetörténetének ábrázolásakor tudatában kell lennünk annak 

a ténynek, e történetet jelentős részben magunk konstruáljuk, egyetemes 

szempontrendszernek nem vagyunk birtokában. 

3. A jogérvényességgel kapcsolatos elméletek a XX. század elejéig 

„Lex iniusta non est lex" 

A jog érvényességének kérdése a jogelméleti gondolkodás kezdeti szakaszában, a 

sztoikus, majd a keresztény természetjogi gondolkodás korában nem jelentett 

középponti problémát, valójában - filozófiai alapállásuk következtében - a pozitív jog 

minősége, kevés gondolkodótól eltekintve (Cicero, Szent Ágoston, Aquinói Szent 

Tamás) közömbös volt számukra.60 E kevesek gondolatait kísérlem meg a 

következőkben rekonstruálni. 

Ezekben a filozófiai-jogfilozófiai irányzatokban a jogrendszer fogalmi szintű 

megkettőzése maga után vonta, hogy létezik egy transzcendens jogrendszer, mely 

feltétlen érvényességgel bír (ius naturale, isteni jog). Ha az ember által alkotott 

szabályok ennek ellentmondanak, akkor nem tekinthetőek jognak. Későbbi 

következtetéseink szempontjából ebben a felfogásban egyrészt az a fontos, hogy nem 

59 A Luhmann-féle jogérvényesség felfogás autoritáselméleti alapról nyújtott kritikájára lásd BÓDIG 

Mátyás: Adalékok a jogi érvényesség jogelméleti problémájának tisztázásához. Jogelméleti Szemle, 

2003. 1. sz. (www.extra.hu/jesz) 
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válik el egymástól a jog fogalmának negatív meghatározása (mi nem tekinthető 

jognak) és a jogérvényesség fogalma; másrészt az, hogy az érvényesség eléréséhez 

objektív kritériumoknak keli megfelelnie a tételes jognak. Ennek a beállítódásnak az 

oka a természetjogtan univerzalisztikus szemléletében kereshető. A természetjog 

normái mindig, mindenhol egyforma erővel határozzák meg az ember alkotta jog 

tartalmát. Ami az egyik államban igazságtalan, nem lehet igazságos egy másikban. 

„Az ilyen törvény nem lehet más Rómában és más Athénban, nem lehet más most és 

később, az összes népet minden időben, örökre és változatlanul köti ez az egy törvény, 

és egy isten lesz egyszerre mindenki közös mestere és uralkodója."61 Ebben a 

felfogásban az emberi jog csupán egyféle kritériumra, az isteni jogra, illetve az ebben 

kifejeződött erkölcsi értékekre alapozva lehet érvényes, és egyúttal általános 

értelemben véve is csak ezen értékek megvalósulása esetén beszélhetünk jogról. Amíg 

tehát a modern jogelméletek esetében a jog fogalma az, amely tértől és időtől 

független lehet, és az érvényes jog, ami a konkrét helyen és időben létező jogot jelenti, 

addig a természetjogi eszmék ezen megjelenési formáiban mindkettő állandónak, 

változatlannak tűnik fel. A jog érvényessége és a jog fogalma, tehát nem különül el 

egymástól, azonosításukra ugyanazon kritériumok szolgálnak. 

Jól tükrözik ezt a felfogást Ciceró jogról vallott, fentebb ismertetett nézetei. Nála a 

természetes értelem által hordozott igazságossági eszme képviselte azt a végső 

feltételt, ami nélkül a törvény nem tekinthető jognak. Ez a szemlélet láthatóan nem 

tulajdonít jelentőséget a két fogalom elhatárolásának, de ez az adott társadalmi 

közegben ez nem is jelentett problémát. A köztársaságkori Róma idejében még nem 

volt olyan jelentősége a formalizált, könnyen azonosítható szabályokba foglalt jognak, 

amely arra inspirálta volna a jogtudósokat, hogy megállapítsák az érvényes jogszabály 

kritériumait. így lehet az, hogy Cicero, és később a középkor természetjogászai is, az 

érvényes jog alapjaként közvetlenül utalhattak valamilyen - általuk transzcendensnek 

tartott - erkölcsiségre melyen az egész jogrendszer nyugszik. Ez az erkölcsiség teszi 

60 Erről részletesen: ERDŐ Péter: A „katolikus természetjogtan" gyökerei a sztoikus filozófiában. In: 

Jogtudományi Közlöny, 1994. 9. sz. 342-352. o. 
61 CICERO: De republica III. 22.33. 
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lehetővé azt, hogy létezzen jogrendszer, létezzen valamilyen politikai közösség, amely 

összetart egy fejlett, nagy létszámú társadalmat. Ennek az erkölcsi mozzanatnak a 

modern társadalmak jogának érvényességében is nagy szerepe van, de a köztársasági 

Rómában még közvetlenül volt jelen, a jogszabályok formális érvényességének 

teóriája nem homályosította el azt a tényt, hogy az erkölcsi elvek meghatározó 

jelentőséggel bírhatnak a jog érvényességét illetően. A különbség tehát az egyes ókori 

és középkori természetjogi gondolkodók között abban fedezhető fel, hogy miben látják 

ezeknek az erkölcsi megfontolásoknak a lényegét. 

Cicero esetében ezen erkölcs (a természetjog) alapvető tartalma a gyakorlati 

ésszerűség volt: „A törvény a természetben gyökerező legfelsőbb ésszerűség, amely 
f f ) 

megparancsolja, hogy mit tegyünk, és tiltja az ellentétes magatartásokat." Ezen 

elvből vezethetőek le aztán a sztoa olyan eszméi, mint az, hogy minden ember szabad 

és egyenlő, és testvéri közösségre van teremtve.63 

A sztoikus filozófiának a hellenizmuson keresztül továbbgyűrűző hatásában 

kereshető a középkori természetjog jogérvényesség felfogásának eredete. A 

bűnbeeséssel kapcsolatos tanai mellett, a világot átható értelmi egység, és az ebből 

fakadó igazságosság-eszmény képezte az alapját Szent Ágoston jogra vonatkozó 

nézeteinek. 

Erre a hatásra utal Ágoston híres kijelentése is: „mi mások lennének az államok az 

igazságosság nélkül, mint hatalmas rablóbandák."64 Filozófiájában a jog fogalmának 

konstitutív összetevője az igazságosság, mely egyben a jogérvényesség alapját is 

képezi. 

Szent Ágoston saját filozófiai kiindulópontjaira sokkal inkább tekintettel volt, mint 

korának jogi tendenciáira. Bár a jog érvényességének kritériuma a gyakorlatban épp 

ebben az időszakban kezdett hivatalosan is formálissá válni a császári rendeletek 

62 CICERO: De legibus. I. 6.18/19. 
63 Ezen eszmék összefoglalására lásd COING: A jogfilozófia alapjai 27-28. o. 
64 AUGUSTINUS: De Civiíate Dei IV. 4. 
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jogként történő elismerésén keresztül,65 Szent Ágoston nem a tételes jog vizsgálata 

alapján fejtette ki jogra vonatkozó nézeteit. 

A XIII. században Aquinói Szent. Tamás újította meg a keresztény filozófiát, és 

impozáns bölcseleti rendszerén belül a jog és az igazságosság összefüggéseit elődeinél 

árnyaltabban tárgyalja. Habár ő is hangoztatta az örök isteni tervben megnyilvánuló 

természetjog (/ex aetherná) elsőbbségét a jog többi rétegével szemben - már nem 

tekinti az igazságot a jog fogalmi összetevőjének, és különbséget tesz a jog 

érvényessége és elismerésre méltósága között. Állítja ugyan azt, hogy a 

természetjognak ellentmondó törvény nem törvény, hanem annak elfajzása,66 és azt 

mondja, hogy a teljesen igazságtalan jog esetén inkább a lelkiismeretünk szavát kell 

követni, mint a jogét, de találhatunk utalást arra, hogy még ekkor is előfordulhat olyan 

eset, mikor az ilyen törvényt érvényesnek kell tekintenünk, és engedelmeskedni kell 

annak. A törvény betartásának lehetnek más okai is, mint a törvény morális tartalma (a 

társadalmi béke, köznyugalom megőrzése).67 

Szempontunkból a tomista jogfilozófia jelentősége két területen mutatkozik meg. 

Egyrészt végiggondolja a természetjog és az emberi jog közötti összeütközés 

következményeit, másrészt a jog iránti engedelmesség indokai között nála jelennek 

meg a racionális és formális érvek. Ezzel megnyílt az út az elméletben a jog és az 

igazságosság kettéválasztása, ezáltal az érvényesség formális követelményeinek 

megjelenése előtt. Ha ugyanis nincs fogalmi összefüggés a jog és az igazságosság 

kategóriái között, akkor a jog azonosításához, felismeréséhez más kritériumokra van 

szükségünk. 

63 A császári rendeletanyag (lex) mindinkább meghatározóvá vált a jogtudósok munkáiból 

megismerhető joggal (ius) szemben. Lásd FÖLDI Gábor - HAMZA András: A római jog története és 

institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 93-94. o. 
66 Aquinói TAMÁS: Summa Theologica II. 1. Questio 95. Art. 2. 
67 Summa Theologica II. 1. Questio 96. Art. 4. 
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„Auctoritas, non veritasfacit legem " 

A XVI-XVII. századtól kezdődően a társadalom szerkezetének és működésének 

változása, a kapitalista-polgári berendezkedés kialakulása, majd megszilárdulása, a jog 

egészében olyan változásokat indukált, melyek következményei a jogfilozófiára is 

kihatottak. A megnövekedett mértékű árucsere, a piac gazdasági szerepének 

meghatározóvá válása, a forgalmi biztonság érdeke megkövetelte a jogtól mint legfőbb 

szabályzótól, hogy egyértelműen felismerhető és azonosítható legyen. 

Ennek következtében a klasszikus természetjog gondolkodói az igazságosságot már 

egy olyan eszménynek tekintették, amely legfeljebb a tételes jog célja lehet, de nincs 

már közvetlen, szerves kapcsolat a kettő között. Mindamellett az igazságosságról sem 

általános értelemben beszéltek, hanem olyan konkrét értékekre váltották fel, mint a 

polgári jogegyenlőség vagy az individuális szabadságjogok, melyek megvalósítását 

célként tűzték a jogalkotó elé. 

A természet, akár antropológiai jellemzőkben, akár az emberi észben találták meg, 

csupán a természetjogi alapelvek forrása és nem hat közvetlenül, kényszerítő módon 

az uralkodó által alkotott törvények tartalmára. A természetjog a jogrendszer egészét 

legitimálhatja, vagy éppen annak kritikai bázisát jelentheti, de az egyes 

jogszabályokkal, azok tartalmával nincs direkt kapcsolatban. A természetjogi 

jogfogalomban a jog ugyanis elsősorban nem mint norma, hanem mint a 

természetjoggal összhangban álló érték jelenik meg. Ez a formális értelemben vett 

természetjog eszméje. 

E korszak gondolkodói a pozitív jogszabály jogi minőségének fő kritériumát abban 

látták, hogy egy legfőbb jogalkotói hatalommal felruházott személy, vagy 

személyközösség akaratának kinyilvánításaként jön létre, a jog érvényességének 

problémáját tehát az államelméleti jellegű - és kevésbé a par excellence 

természetjogtani - gondolatokban kell keresnünk. A klasszikus természetjogtan 

mindhárom nagy irányzatának képviselői között találhatunk olyan szerzőt, aki 

meglehetős határozottsággal képviseli ezt az álláspontot. 
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Legerőteljesebben a naturalista természetjogi gondolkodó, Thomas Hobbes tanaiban 

jelenik meg ez a szemlélet, aki szerint az alattvalóknak mindenféle szabálynak 
¿a rr 

engedelmeskedni kell, ha azok a szuverén uralkodó törvényeként jelennek meg. O 

természetjogi kiindulópontból, az emberi természetből vezette le a két legfőbb 

természeti törvényt, azokból pedig az emberek számára kötelező további elveket, de a 

megfelelő erkölcsi tartalom, a jogszabályok igazságosságának követelménye már nem 

szerepel érvényességi kritériumként. A „természeti törvény" voltaképpen csak kijelöli 

az uralkodói hatalom mozgásterét, hivatkozási alap, mely legitimálja az állami 

berendezkedést és a jogalkotást. Végső soron azonban már az állami akarat válik 

joggá, és feltétlen engedelmességre tart igényt. Hobbes álláspontját meglehetősen 

egyértelműen fogalmazta meg abban a formulában, mely szerint a tekintély és nem az 

igazságosság teremti meg a jogot (auctoritas, non veritas facit legem). 

Ezzel a lépéssel Hobbes megteremtette a jogi pozitivizmus formális jogérvényesség 

felfogásának alapjait, bár nem az érvényesség fogalmának, hanem a jog fogalmának 

kapcsán beszélt a hatalmi tekintély elsődleges szerepéről. Gondolkodásában tehát még 

nem lehet különválasztani a jog és az érvényes jog fogalmát. Ezt a lehetőséget később 

a modern jogfilozófia ismeri fel. 

A racionalista természetjogtan képviselői közül Thomasius az erkölcs és a jog 

területének határozott és világos szétválasztásával szélesítette ki az utat a formális 

jogérvényesség elméletének uralkodó pozícióba kerülése előtt, míg Christian Wolff 

tanaiban az abszolút uralkodó mint a „közjólét" biztosításának letéteményese 

rendelkezik a társadalom szabályozásának monopóliumával. Az ember alkotta jog 

forrása egy jól meghatározható instancia lesz, amely képes felismerni a természetjog 

vezérlő elveit, és ennek megfelelő törvényt alkotni. A természetjog ily módon már 

csupán közvetetten szolgál a jogszabályok érvényességének alapjául, elsődlegesen az 

az akaratban található meg.69 

68 „[A] törvény voltaképpen annak a szava, aki jogosan parancsol másoknak." Thomas HOBBES: 

Leviatán.Gondolat Kiadó, Budapest, 1970.137. o. 
69 Magyarul: FlNKEY Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. I. Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata, 1908. 122-126. o. 
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A klasszikus természetjog harmadik nagy irányzata a filozófiai indíttatású 

„észjogtudomány". Ezen leágazás első képviselője Kant volt, aki a racionalista 

természetjogász Thomasiushoz hasonlóan elhatárolja a „legalitás" és a „moralitás" 

szféráját, és a jogot olyan szabályozó eszköznek tekinti, amely az ember külső 

cselekvéseire irányul. Szakít azzal a természetjogi hagyománnyal is, amely a jog 

érvényességi alapjának az isteni akaratot, vagy a természetet tekinti.70 A jogi és az 

erkölcsi törvényhozás elkülönül egymástól. Létezik a külső törvényhozás (az ember 

által alkotott jog), amely megegyezhet a belső törvényhozással, és ezeket nevezi 

természetes törvényeknek. Vannak ugyanakkor olyan törvények, amelyek nem 

függenek össze az erkölcsi törvényhozással, ezek a pozitív törvények. Kant elismeri 

annak lehetőségét, hogy létezhet csupa pozitív törvényből álló jogrendszer. A jog 

érvényessége tehát nem függ feltétlenül az etikai követelményektől. Azonban nem jut 

el addig a pontig, mint Hobbes, mivel szerinte a pozitív jog létrehozójának tekintélyét 

(a formális érvényesség lehetőségének megalapozását) valamilyen természetes, 

erkölcsi törvény alapozza meg.71 Hobbes elméletében az uralkodó tekintélye 

közvetlenül nem a természeti törvényből, hanem az emberek megegyezéséből fakad. 

E fenti áttekintésből látszik, hogy a formális jogérvényesség kritériumának előtérbe 

kerülése nem csupán a pozitivista jogelméletek sajátossága. A klasszikus 

természetjogtan felfogásában a megfelelő erkölcsi tartalom követelménye nem 

kapcsolódik közvetlenül az egyes jogszabály érvényességéhez. A jogrendszer egésze, 

és a jogalkotói hatalom azonban végső soron még mindig természetjogi alapokon 

nyugszik. Az ember természetes tulajdonságai, illetve értelme az egész társadalmi 

berendezkedésünk minőségét meghatározza, de konkrétan nem befolyásolja a 

jogszabályok tartalmát. A klasszikus természetjogtan, tehát ebből a szempontból 

összekötő szerepet játszik a katolikus természetjogtan és a XIX. századi jogpozitivista 

elméletek között. 

70 Immánuel KANT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. In: Az erkölcsök metafizikájának 

alapvetése —A gyakorlati ész kritikája-Az erkölcsök metafizikája 15-16. o. 
71 Immanauel K A N T : A Z erkölcsök metafizikája. In: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése - A 

gyakorlati ész kritikája - Az erkölcsök metafizikája 318-319. o. 
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A jogszabályok érvényességére vetítve, ezt a szemléletváltást akként lehetne 

összefoglalni, hogy a klasszikus korszakban a jogrendszer egészének érvényessége 

még függött a természetjogtól, ez volt az az alap, amelyre az egész jogrendszer épült. 

Ennyiben követi a katolikus jogfilozófiai gondolkodás hagyományait, abban viszont 

eltér ettől, hogy az egyes jogszabály érvényessége már nagymértékben függetlenedik a 

priméren etikai eszméktől. A jogpozitivizmushoz ez utóbbi vonását tekintve áll közel, 

de a jogpozitivista gondolkodás - legalábbis annak is „klasszikusnak" nevezhető 

változata - tovább távolodik a jogérvényesség tartalmi felfogásától azáltal, hogy már a 

jogrendszer mint egész vonatkozásában sem ismeri el a természetjogi eredetet, és nem 

fogalmaz meg alapvető törvényeket, maximákat, melyekből a rendszer elemei 

levezethetőek. 

A „ klasszikus "jogpozitivizmus korszaka 

A jogpozitivista jogelméleti gondolkodás, melyet pontosabb lenne egyfajta 

szemléletmódnak tekinteni a XIX. század elején bukkant fel, mint meghatározó 

jogfilozófiai paradigma. Az irányzat magjához tartozó angol analitikai, a francia 

exegetikus iskola, és német fogalmi jogászat megközelítését tekintem a 

jogpozitivizmus „klasszikus" megjelenési formáinak,72 amelyekhez nagyon sok 

szempontból közel állt a később részletesen vizsgálandó Hans Kelsen normativista 

jogpozitivizmusa. Ezért is szükséges a következőkben áttekinteni ezen elméletek 

jogérvényességgel kapcsolatos vonatkozásait. 

A XIX. századi jogpozitivista irányzatok képviselői közül a jogérvényesség 

kérdését direkt módon John Austin, az analitikus jogelméleti irányzat megalapítója 

vetette fel. Austinnál a természetjog már a jogi és az állami berendezkedés végső 

72 Vizsgálódásaink szempontjából a történeti-jogi iskola, és a szociológiai jogelméletek pozitivizmusát 

így tudjuk elhatárolni a jogpozitivizmus most tárgyalt megnyilvánulásaitól, melyet - más elméleti 

kiindulópontokból szokás normativista, vagy decizionista jogpozitivizmusnak nevezni. 
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alapjaként sem jelenik meg. Magát a jogot a szuverén uralkodó akaratával tekintette 

azonosnak. Ebből a jogfogalomból szokás levezetni a jogérvényesség alapjáról és 

kritériumáról alkotott felfogását.74 A természetjogtan tanításait élesen elutasítva arra a 

megállapításra jutott, hogy értelmetlen az isteni jogba ütköző pozitív törvény jogi 
ne 

minőségét elvitatni. Ez a pozitivizmus alapvető beállítódása a jogérvényesség 

vonatkozásában. 

Ugyanakkor elméletében nem jelenik meg a jog és az érvényes jog fogalmának 

elválasztása, úgy tűnik tehát, hogy az érvényesség része a jog fogalmának, a jog 

fogalma egyúttal az érvényes jog fogalma is. A szuverén által alkotott szabály 

megegyezik a joggal, és a szuveréntől történő származás egyúttal az érvényesség 

kritériuma is, a jog fogalma tehát magában hordozza az érvényességének kritériumát 

is. 

Ugyanez a jellegzetessége az elismerési elméleteknek is, melyek jogfogalmát a 

XIX. század végén összegezte Bierling, a német tételesjog-bölcseleti iskola 

képviselője: „Jogászi értelemben mindaz jognak tekintendő, amit az emberek - akik 

valamilyenfajta közösségben élnek egymással - együttélésük normájaként vagy 

szabályaként kölcsönösen elismernek."76 E meghatározásból kitűnik, hogy az 

elismerés - a jog érvényességének kritériuma - nem más mint a norma általános 

fogalmának differentia specificája. 

Austinnal összehasonlítva rögzíthetjük azt, hogy Bierling ugyan eltérően határozza 

meg az érvényesség alapját és kritériumát, de ezen tartalmi eltérésen mellett a 

megközelítés alapszintjén különbség nincsen közöttük. A jogérvényesség problémáját 

még egyikük sem tekinti a jogelmélet kiemelt vizsgálódási területének. 

Mindazonáltal a jogérvényesség megközelítése Bierling esetében differenciáltabb. 

Austin elméletében a jogszabály forrása és a jog érvényességének forrása ugyanaz, 

73 John AUSTIN: Lectures on Jurisprudence. I. (Ford.: Ződi Zsolt) London, 1879.4 225-226. o. 
74 Például COING: I. m. 217-218. o. 
75 AUSTIN: I. m. 215. o. 
76 Erns Rudolf BIERLING: Juristische Prinzipienlehre I. 1894, 19. o. (idézi: COING: I. m. 218. o.) 
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mindkettő a szuverén akaratából fakad. Bierling felfogásában azonban a normát magát 

nem a társadalom tagjainak elismerése szüli, az elismerés csak a norma érvényességére 

vonatkozik. Az ő elméletében tehát már megkülönböztethető a norma érvényessége a 

norma fogalmától, még akkor is, ha ez az elhatárolás explicit módon nem jelenik meg. 

A jog általánosságának vonatkozásában azonban már eltűnik ez a distinkció és a jog 

fogalma, valamint az érvényes jog fogalma egybeesik. 

Egy másik figyelemreméltó eltérés abban mutatkozik meg, hogy a jogérvényességet 

a kölcsönös elismerés kritériumán keresztül összeköti az emberi szubjektummal. Ezzel 

megnyitotta az utat az érvényesség szubjektív kategóriaként való leírása előtt. 

A jogérvényesség szubjektív felfogása domborodik ki a skandináv jogi realizmus 

gondolkodóinál - akik azonban elvetették az elismerési elméletet, melyet a társadalmi 
77 

szerződés elméletek modern megnyilvánulásának tekintenek. A skandináv iskola 

reprezentánsai már nem csupán az érvényesség kritériumát tekintik szubjektívnek, 

hanem magát a jogérvényességet mint fogalmat is. A jog kötelező erejét pusztán 

pszichikai jelenségekre redukálják, és ebből kiindulva tagadják azt, hogy létezik 

egyáltalán olyan önállóan azonosítható kategória mint a jogérvényesség. Azt 

metafizikus konstrukciónak tekintik, a kötelezettségek és jogosultságok fennállása 

(ezeket ugyanis nem különböztetik meg a jog érvényességétől) „egy összetett lélektani 
78 

helyzet kifejeződése", amely a pszichikum szintjén helyezkedik el. A jogérvényesség 

tehát különböző lelki folyamatok eredője, melyet egy külön névvel ruházunk fel, és az 

empirikus úton megismerhető világában nincs megfelelője. 

A skandináv realisták közül különösen Alf Ross fordított nagy figyelmet az 

érvényes jog fogalmának kidolgozására, és ő is arra a következtetésre jutott, hogy a 

kötelezőség érzése és a tényleges érvényesülés az, mely érvényessé teszi a jogot. Az 

érvényesség állítása (tehát az a kijelentés, hogy egy szabály az érvényes joghoz 

77 Kari OLIVECRONA: A jog mint tény. (Ford.: Sajó András) In: Jog és filozófia. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1979. 345. o. 
78 Kari OLIVECRONA: I. m. 347. o. 
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tartozik) pedig azzal az értelemmel bír, hogy valószínűségi előrejelzéssel szolgál 
70 

bíróságok tevékenységére nézve. 

A skandináv jogi realisták által képviselt álláspont azért bizonyul szempontunkból 

érdekesnek, mert a hagyományos jogfelfogás kritikáján keresztül rendkívüli 

tudatossággal helyezték középpontba a jogérvényesség kérdését, elválasztva azt más 

jogi jelenségek vizsgálatától. 

Úgy vélem ezen előzményekre figyelemmel lehet megfelelően vizsgálni a kelseni 

neokantiánus jogfilozófiát és a harti jogelméletet, amelyek egyaránt jelentős hangsúlyt 

fektetnek a jog érvényességének problémájára, és elhatárolják azt a jog fogalmának 

kérdésétől, továbbá adekvát módon elemezhetőek az objektív-szubjektív érvényesség 

felfogás szembeállítása segítségével. 

79 Tömör áttekintést ad Ross jogérvényesség koncepciójáról SZABÓ Miklós: Alf Ross. In: SZABÓ 

Miklós (szerk.) Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Bíbor Kiadó. Miskolc. 1999. 255-

265. o. 
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IV. KELSEN ÉS HART JOGÉRVÉNYESSÉG KONCEPCIÓJÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

A hazai szakirodalomban megtalálható eddigi Hart és Kelsen összehasonlítások kevés 
OA 

kivétellel elsősorban jogelméletük tartalmi vonatkozásaira koncentráltak. A 

következő elemzésben ugyanakkor a két elmélet közötti szemléletbeli, illetve 

módszertani különbségekre is szeretnék hangsúlyt fektetni, mivel a jogérvényesség 

eltérő elméleti megközelítései így rekonstruálhatók a legjobban. 

Hart és Kelsen érvényességről alkotott koncepciója mindenekelőtt azért alkalmas az 

összehasonlításra, mert általános jogelméletükben lényegében ugyanazon problémákat 

vetették fel, céljuk hasonló volt: a jog általános természetének kutatása és ezen a 

területen mindketten kiemelkedőt alkottak, a jogelmélet fő tájékozódási pontjait mind 

a mai napig meghatározza munkásságuk. E kutatáson belül pedig mindketten a jog 

központi kérdéseként kezelték a jogérvényesség problematikáját és elválasztották azt a 

jog fogalmának meghatározásától, az érvényes jogot az aktuálisan létező joggal 

azonosították. 

Ez a késztetés Hart esetében eleinte implicit előfeltevésként volt jelen, mivel nem 

állította azt, hogy képes volna megalkotni a jog állandónak tekinthető fogalmát. A jog 

mibenlétére vonatkozóan ugyanakkor fő művében három, állandóan visszatérő kérdést 

különböztetett meg (a jog és a kötelezettség, a jog és a szabályok valamint a jog és az 
o | 

erkölcs viszonya) és feltételezte, hogy ezek tisztázásával közelebb jut a jog 

fogalmának meghatározása előtt álló akadályok felderítéséhez. „Az ösztön, ami e 

három problémát gyakran kapcsolta össze egyetlen kérdéssé vagy definíció iránti 

igénnyé, mégsem volt félrevezethető, hiszen [...] elkülöníthetjük és vizsgálhatjuk az 
80 SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: A jogállamiság jogelmélete 95. o.; VLSEGRÁDY Antal: A jog 

hatékonysága 29-30. o.; POKOL Béla: A jog elmélete. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001. 306-309. o. 
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elemek egy olyan központi jelentőségű csoportját, ami mindhárom probléma 

megoldásának közös részét képezi."82 E könyvéhez később fűzött „Utószavában" 

pedig már expressis verbis vállalja, hogy elmélete „általános abban az értelemben, 

hogy nem kötődik meghatározott jogrendszerhez vagy jogi kultúrához, hanem 

magyarázó és tisztázó elemzést kíván nyújtani a jogról mint összetett társadalmi és 

politikai intézményről.. ,"83 

Kelsen viszont már a kezdetektől fogva célként tűzte maga elé, hogy kifejtse, miben 

áll a jog fogalma: „A Tiszta Jogtan a pozitív jog elmélete. Éspedig a pozitív jogé 

általában, nem valamely sajátos jogrendszeré. Általános jogtan, s nem különös nemzeti 

vagy nemzetközi jogszabályok értelmezése. 

A Tiszta Jogtan mint elmélet kizárólag és egyedül saját tárgyát akarja megismerni. 

Megkísérel feleletet adni arra a kérdésre, hogy mi a jog és milyen a jog..."84 

További alapot jelent az összehasonlításhoz, hogy mindketten osztották a 

jogpozitivista gondolkodás azon felfogását, melyet a jog és erkölcs kategóriáinak elvi 

élű szétválasztásaként írhatunk le. Ezen túlmenőn elmondható mindkettőjükről, hogy 

önálló, zárt elméletet alkottak, munkásságukat a többi jogelméleti gondolkodótól, és 

jogi pozitivizmuson belüli alirányzatoktól függetlenül, a teóriát háttérbe szorító jogászi 

megközelítésből is lehet értelmezni.85 Éppen ebből a megfontolásból adódóan e helyütt 

csak a „Tiszta Jogtan" Kelsenének álláspontját próbáljuk górcső alá venni. Később 

ugyanis Kelsen a jogérvényesség területén is nyitott a szociológiai jellegű elméletek 

felé, ezért a kezdeti koncepció - melyben a jogérvényesség fogalma egy 

81 H. L. A. HART: A jogfogalma 16-24. o. 
821. m. 28. o. 
831. m. 275. o. 
84 Hans KELSEN: Tiszta jogtan 1. o. 
85 V. ö.: Norbert H0ERSTER: Kritischer Vergleich der Theorien der Rechtsgeltung von Hans Kelsen 

und H. L. A. Hart. In: Stanley PAULSON - Walter ROBERT (szerk.): Unterschungen zur Reine 

Rechtslehre [Schriftenreihe des Hans Kelsen-Institutes, 11.'] Manzsca Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, Wien, 1986. 1-19. o. különösen 1. o. 
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módszertanilag tiszta háttér előtt jelent meg - háttérbe szorult.86 

E szempontokon túlmenően azonban az összehasonlítás rávilágíthat azokra a 

különbségekre, melyeket részben elfednek a két elmélet első ránézésre meglepően 

hasonló kategóriái. Ilyen Kelsen hipotetikus alapnormája és a Hart elismerési szabálya, 

melyeket egyaránt a jog érvényességével lehet összefüggésbe hozni, valamint az 

elsődleges és másodlagos jogszabályok megkülönböztetése, mely formális 

szempontból nézve rokon vonásnak tűnhet. Többen úgy is tartják emiatt, hogy Kelsen 

erőteljes hatást gyakorolt ebben a vonatkozásban Hart munkásságára.87 Én azt 

szeretném megmutatni, hogy a jogi kultúrák különbözősége, melyek alapjáról 

elméleteiket kifejtették, esetükben alapvetően eltérő szemléletű megközelítést 

eredményezett az érvényesség problémájának megközelítésében is. Más értelemmel 

ruházták fel magának az érvényességnek a fogalmát. 

Nem téveszthetjük szem elől tehát, hogy a két gondolkodó eltérő jogi kultúra 

háttere előtt fejtette ki a jogérvényességre vonatkozó nézeteit. Annál is inkább fontos 

lehet az elemzésnek ez az aspektusa, mert arra a problémára kevés figyelmet fordított a 

jogelmélet, hogy mi az összefüggés egy adott jogi kultúrában történő szocializálódás 

és a jogelmélet keretében kifejtett jogkoncepciók között.88 Amennyiben a jogot az 

adott társadalmi kultúra által erőteljesen meghatározott rendszerként fogjuk fel, akkor 

86 E folyamat érzékeltetésére magyar nyelven lásd BÓDIG Mátyás: Hans Kelsen. In: SZABÓ Miklós 

(szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás... 107-108. o. 
87 Erre az álláspontra lásd HORVÁTH Barna: Jog és erkölcs az angol-amerikai jogelméletben. (Ford.: 

Rácz Laura) In: H. L. A. Hart. Tudományos profil. (Összeállította CS. KISS Lajos és TAKÁCS Péter) 

Bibliotheca Iuridicia - Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai, Budapest, 

2001. 33. o.; VlSEGRÁDY: A jog hatékonysága 30. o.; POKOL Béla: A jog szerkezete 57-58. o.; 

Filozófiai megfontolások alapján BÓDIG Mátyás is arra a következtetésre jut, hogy e hasonlóságok 
/ 

csupán felszíniek, a mélyben komoly, koncepcionális ellentétek húzódnak meg lásd BÓDIG Mátyás: 

Gerald Postema és a konstruktív Hart-kritika szükségessége. Világosság, 2003. 1-2. sz. 89-99. o. 

különösen 89. o. 
88 Kivételképpen említhető HORVÁTH Barna: Az angol jogelmélet 5-17. o. Bár meg kell jegyezni, hogy 

Horváth e terjedelmes (több mint 500 oldalas) művének csupán első tizenkét oldala foglalkozik 

kimondottan ezzel a problémával. Utalás szintjén találkozhatunk még e felvetéssel: SZIGETI -
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nyilvánvalóvá válik, hogy a jogelméleti gondolkodást is befolyásolja a jogi kultúra, 

így nem csupán az analitikus, de a jogi kultúrák eltéréseit figyelembe vevő vizsgálódás 

is nagy jelentőséggel bír a jogelméletek összehasonlításakor. Úgy érzem ez a szempont 

nem került előtérbe az elemzések során,89 nem vizsgálták azt a közeget, amelyben a 

jogelméletek kifejlődtek. Ebben a keretben mozogva első feladatunk az, hogy 

kijelöljük a jogi kultúráknak az összehasonlítás szempontjából jelentős szegmenseit. 

1. A jogi kultúrák eltérései 

A különbözőségek mindenekelőtt a tételes jogrend felépítésében nyilvánulnak meg. 

A kontinentális országok állami-jogi berendezkedésének alapjellemzője a chartális 

alkotmány. Ezzel szemben Anglia „csak" történeti alkotmánnyal bír. Az angol jogrend 

tehát nem képez olyan pozitív jogi bázist, melynek ismeretében teoretikus 

feltételezheti, hogy a rendszer szabályai visszavezethetőek egy magasabb szintű 

jogszabályra, melyből mindegyik más szabály létezése levezethető. Az angol jogi 

berendezkedés és ezen belül a bíró alkotta jog (judge made law) jellege a jog 

érvényességi kritériumainak keresését nem az elvont szabályok felé nyitja meg, hanem 

a jogalkalmazó intézmények tevékenységére koncentrál. Ilyeténképpen érvényes 

jogként az a szabály tűnik fel, amelyet a bírák, hivatalos személyek elfogadnak 

alkalmaznak.90 A jogrendszernek ezt az aspektusát túlozták el az amerikai jogi 

realisták, különösen Jerome Frank, akik magának a jog fogalmának körét szűkítették le 

TAKÁCS: A jogállamiság jogelmélete 25. o. 
89 Példaként felhozhatjuk Norbert Hoerster fentebb hivatkozott elemzését, vagy a magyar 

tudományosságból BÓDIG Mátyás Harttal foglalkozó írásait, melyekben az elemzések horizontján nem 

jelenik meg ez a lehetőség. 
90 A bíró alkotta jog és a jogi kultúra összefüggéseire lásd Chaim PERELMAN: Jogi ontológia és jogi 

érvelés. (Ford.: Varga Koppány) és Bemard RUDDEN: Bíróság és törvény Angliában, 

Franciaországban és Szovjet-Oroszországban. (Ford.: Varga Koppány) In: VARGA Csaba (szerk.): 

Összehasonlító jogi kultúrák 276-303. o. 
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a bíróságok által ténylegesen kimondott döntésekre. A jogszabály csupán abban a 

viszonyban van ezzel a döntéssel, hogy annak utólagos racionalizálásához használják 

fel a bírók.91 

Az angol jog továbbá három egymástól viszonylag jól elkülöníthető jogtestből áll 

(common law, equity, és statute law), melyek szabályai szintén nem származtathatók 
Q9 

egy felettes normából, így nem válik az elméleti absztrakció szempontjából magától 

értetődővé az a törekvés, hogy a jog teoretikusa megpróbálja egy közös gyökérre 

visszavezetni a jogrendszer összes szabályának érvényességét. 

A vizsgálódások szempontjából ez a differencia azért válik fontossá, mert 

összefüggést lehet vélelmezni a kelseni elmélet szigorú, Jogászi" felfogása (melyben 

a normák szintjei egymásra épülnek) és azon jogszemlélet között, mely azt közvetíti a 

jogász felé, hogy a jogalkalmazás nem más, mint a felsőbb szintű norma tartalmának 

konkretizálása, aktualizálása az adott eset tényeire figyelemmel. A common law 

rendszerben, ahol az esetjog a mai napig uralja a fontosabb jogterületeket, és az írott 

törvények „élővé" tételében is jelentős szerepe van,93 nincs meg az a rendszerszerű 

hierarchizáltság, ami a kontinentális jog sajátja. Az egyes precedensek azonos 

elvontsági szinten helyezkednek el (természetesen a precedenseket megalkotó 

bíróságok formai értelemben közvetítenek valamiféle hierarchiát, de itt most nem erről 

van szó), nem úgy következik az ítélet a korábbi eset „ratio decidendr-jéből, ahogy a 

törvényből következik az ítélet tartalma.94 A kontinentális jogrendszerek 

hierarchizáltságát viszont tovább fokozza, hogy a kontinentális jogban a törvények 

felett a jogtudomány által kidolgozott jogintézmények rétege található, és a törvény 

91 Jerome FRANK: A jog és a modern értelem, (részletek) In: Modern polgári jogelméleti tanulmányok. 

(Ford.: Sajó András) MTA, Budapest, 1977. 92-94. o. 
92 Joseph Raz Kelsen alapnormával kapcsolatos tanát hasonló felfogásban bírálta. Lásd Joseph RAZ: 

The Concept of the Legal System. Oxford University Press, Oxford, etc. 19802.101. o. 
93 HORVÁTH Barna: Az angol jogelmélet 8. o. 
94 A következtetési módszerek összehasonlítására lásd SZABÓ Miklós: Jogi metodológia. Avagy: 

„Hogyan működtethető a jog? In: SZABÓ Miklós (szerk.): Jogbölcseleti előadások. Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 1999. 66-72. o. 
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rendelkezéseit ezen intézmények megnyilvánulásait tekintik.95 Bár Kelsen 

kimondottan tiltakozik az ellen, hogy a normák egymásra történő visszavezetését 

tartalmi értelemben fogjuk fel,96 a joglépcső elmélet mégis értelmezhető úgy, mint a 

kontinensen elterjedt egy alapnormára (általában az alkotmányra) visszavezethető 

jogrendszerek teoretikus alátámasztása.97 

A második releváns különbség a jogalkotás és a jogalkalmazás egymáshoz és az 

igazságossághoz fűződő viszonyában ragadható meg. A kontinensen az intézmények 

szervezeti szintjén határolódik el egymástól e két szféra és kizárólag az erre 

felhatalmazott törvényhozás feladatává válik, hogy az igazságos társadalmi rend 

megteremtését biztosítsa. Angolszász területen nem kizárólag a törvényhozás 

diszponál a jog felett, hanem annak igen jelentős részét maga a bíráskodás, azaz a jog 

alkalmazása alakította ki. A bírósági eljárás alapvető mozzanata pedig a felek közti 

vita, melynek során a bíróságnak elsősorban a tisztességes eljárás megteremtésére kell 

ügyelnie.98 

A jogalkalmazás révén létrejött jog legitimációja, társadalmi elfogadottsága éppen 

abban nyilvánul meg, hogy egy fair eljárás révén született meg,99 nem az a fontos 

tehát, hogy valamely elvont jogszabály rendelkezéseit megfelelően alkalmazza, hanem 

hogy kövesse az előírt eljárási formát. A kontinentális jogban ezzel szemben az a 

felfogás uralkodik, hogy a törvények (anyagi jog), az igazságosság megvalósulásának 

tekintendőek, ezért azokat akár az eljárási jog kisebb-nagyobb megsértése árán is 

érvényesíteni lehet, sőt kell is.100 

95 Főként a germanista jogkörökben. Ennek bemutatására lásd Helmut CoiNG: A jogfilozófia alapjai 

231-234. o. 
96 A legélesebben: Tiszta jogtan 35-36. o. 
97 V. ö.: KULCSÁR Kálmán: Jogszociológia. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1997. 25. o. 
98 A két jogi kultúra eltérő szemléletmódjára fókuszál: A. G. CHLOROS: Angolszász, kontinentális és 

szocialista jog: A világ három főjogrendszere, a jogi gondolkodás három fajtája. (Ford.: Szabadfalvi 

József) In: Összehasonlító jogi kultúrák 63-78. o. 
99 A „due process of law" elvének értelmezéséhez lásd René DÁVID: A jelenkor... 292. o. 
100 Erre a szemléletre a magyar joggyakorlat számos remek példát szolgáltat. A büntetőeljárásról szóló 

1973. évi I. tv. 60. § (3) bekezdése például kimondja, hogy a törvény rendelkezéseivel szemben felvett 
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A felfogásbeli különbségek a történelmi fejlődés divergenciájával magyarázhatóak. 

Angliában nem létezett olyan joganyag (anyagi jog), amelyre hivatkozni lehetett volna, 

így a bíráknak maguknak kellett megalkotniuk a common law-1. A kontinensen 

ellentétben a római jog recepcióján, de legalábbis erőteljes hatásán keresztül a 

jogalkalmazók „készen találták" a szükséges anyagi jogot. Nem véletlen az, hogy a 

common law bíróságok megfelelő precedens hiányában gyakran fordulnak a Bibliában 

található erkölcsi elvekhez.101 

A jogi szabályok és az igazságosság egymáshoz való viszonyának kérdésében jelen 

lévő eltérés szintén olyan tényező, amellyel részben indokolható az eltérő jogi 

kultúrában jogi tapasztalatokat szerző Hart és Kelsen érvényességi koncepciójának 

különbözősége. Megelőlegezve a későbbi következetéseket ez a hatás röviden abban 

foglalható össze, hogy a jogi normában kifejeződő igazságosság evidenciája nem tette 

szükségessé Kelsen számára azt a lépést, hogy a jogszabály érvényességét jogon kívüli 

tényezőkre vezesse vissza. Hart ellentétben a jog tényleges működésében, kimondottan 

a jogalkalmazó és jogalkotó szervek gyakorlatában találta meg a jogérvényesség 

alapját. 

Az angol jogrendszer a szerkezeti felépítésen, és a mögöttes filozófián túl eltér a 

kontinentális jogtól elemi szinten is, amint ezt a jogszabály („legal rule") kifejezés 

jelentése is jól példázza. Az angol bírói gyakorlat által kimunkált „legal rule" mást 

jelent, mint az elmélet által rendszerezett, a kontinentális jogban bevett jogszabály 

fogalom. A „legal rule" kevésbé absztrakt, mint a római-germán jogcsalád 

jogszabálya, sokkal közelebb van a tényállás konkrétságához. Ezek a különbségek az 

érvényes jog létrejöttében meghatározó jogértelmezési módszerekben is változásokat 

bizonyítás eredménye bizonyítékként nem értékelhető. Ennek ellenére a bírói gyakorlat arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy csupán az az eljárási szabálysértés jár ezzel a következménnyel, ami az 

eljárás eredményét lényegesen befolyásolta (BH2001. 567. sz. jogeset). Az ilyen és ehhez hasonló 

gyakorlati példák egyébiránt rávilágítanak a jogszabályok érvényességével kapcsolatos problémákra is 

(részletesen lásd V. fejezet). 
101 Lásd Helmut COING: A jogfilozófia alapjai 239. o., ¡11. a hazai irodalomban BADÓ Attila: Az angol 

jogászság. In: LOSS Sándor (szerk.): Bevezetés a jogszociológiába. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999. 224. 

o. 
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eredményeznek.102 

Az angolszász jog az anyagi jog területén, ha az érvelési módszert vizsgáljuk, nyílt 

rendszert alkot, ami „olyan módszer felhasználását jelenti, amely mindenfajta kérdés 

megoldását lehetővé teszi, de nem tartalmaz olyan anyagi jogszabályokat, amelyeket 

minden körülmények között alkalmazni kellene."103 Jognak, egyúttal érvényes 

jogszabálynak tehát azok a szabályok tekinthetőek, amelyeket a joggal hivatásszerűen 

foglalkozók ebben a körben jogként ismernek fel, illetőleg ismernek el (recognize). A 

kontinentális rendszerek ezzel szemben az érvelés szempontjából zártabbak, az anyagi 

jog szabályai adottak, azokat csupán alkalmaznia kell a bírónak, príma facie nem 

függenek a jogalkalmazók elismerésétől, nemcsak a szabály szövege, hanem a norma 

is objektív létezőként tűnik fel.104 

A jogi kultúra további meghatározó része az a jogról alkotott kép, amely 

befolyásolja a jogalkotási folyamatot, kijelöli a jog korlátait és meghatározza 

felépítését. A római-germán jogcsalád országaiban kialakult jogkép fő jellemzője, 

hogy a jogszabályok viszonylag racionális, zárt, axiomatikus igénnyel felépített 

rendszert alkotnak.105 Mégha ezt az eszményt nem is érte el soha, azt állíthatjuk, hogy 

a törekvés már az első újkori kódexek megalkotásától kezdve a mai napig jelen van. A 

jogrendszerrel szemben ezen gyakorlati elvárás elméleti következményekkel is járt. A 

102 A common law és a kontinentális értelmezés eltérő módszereire lásd Rene DÁVID: A jelenkor 275. 

•11. 294. o., illetve a magyar szerzők közül: BADÓ Attila: Bevezetés az angol jogrendszerbe. (Klny.) In: 

Acta Universitatis Szegediemis Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica. Tom. XLIV. Fasc. 

1. Szeged, 1993. 
103 René DÁVID: A jelenkor... 295. o. 
104 A. M. Honoré éppen a „nyitott érvek" alkalmazhatóságának elismerésében látja azt a tényezőt, 

mely közelíti a mai angol és az ókori római jogászok gondolkodásmódját. Kontinentális jogászi 

szemlélettel érdekes lehet a szerző azon megállapítása, mely szerint a jogalap nélküli gazdagodás 

tilalma egyszerre tekinthető jogszabálynak és nyitott érvnek. E bizonytalanság a kontinentális jogban -

ahol a szabály absztraktabb értelmű fogalom - nem létezik. Lásd A. M. HONORÉ: Jogi érvelés a római 

jogban és napjainkban. In: Összehasonlító jogi kultúrák 268. o. 
105 Lásd René DÁVID: A jelenkor... 276. o.; a hazai szerzők közül elemzéseiben e jogszemlélet 

dekonstruálását tűzte ki célul Varga Csaba, lásd VARGA Csaba: Előadások... 40-58. o. 
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német fogalmi jogászat, vagy éppen Kelsen erőfeszítései is arra irányultak, hogy a jogi 

rendszer problémáit kevés számú alapvető kategóriát felhasználva oldják meg. (A 

hasonló elméleti beállítottságú XIX. századi angol analitikai és imperatív 

jogszemléletű iskola kivételesnek tekinthető az angol jogi kultúrában, nem véletlen, 

hogy John Austin jogelméletét kifejtő első művének megírása előtt két évig 

Németországban tanult, és működése Angliában sokáig visszhangtalan maradt.106 A 

jogi kultúra hatása azonban nála is tetten érhető, csakhogy ő éppen a common law jogi 

kultúrával szemben fejtette ki azt a nézetét, amely szerint a jog nem más mint a 
1A7 

szuverén parancsa. Austin tehát képes volt arra, hogy reflektáljon arra a jogi 

kultúrára, melyben született, és amelyben jogásszá vált, bár az ő esetében ez a 

tudatosság összefüggésben lehet németországi tanulmányaival is, amikor egy teljesen 

más jogi berendezkedéssel ismerkedhetett meg. 

Természetesen elemzéseink során nem szabad szem elől téveszti, hogy a jogi 

kultúrák nem stabil rendszerek, hanem azok - amint napjaink konvergencia elméletei 

hangsúlyozzák - időben állandóan változásban, alakulásban vannak, és szoros 

kölcsönhatásban vannak a politikainak, erkölcsinek, ideológiainak, gazdaságinak 

nevezett, és még sok más egyéb társadalmi képződménnyel, de ugyanígy meghatározó 

lehet a jogbölcselő személyes tapasztalata, vagy filozófiai állásfoglalása is. 

Mindezek ellenére azonban egyáltalán nem lebecsülhető a jelentősége a jogi 

kultúráknak akkor sem, ha ez a hatás nem is direkt módon az elméletek tartalmában 

nyilvánul meg, hanem inkább jogelmélet problémafelvetéseiben, szemléletmódjában, 
1 ftft 

módszereiben. A jogelméleti gondolkodók, ahogy a filozófusok is, léthez, mégpedig 

106 SZABÓ Miklós: John Austin. In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből... 167-168. o. 
107 HORVÁTH Barna szerint „Az imperatív elmélet nem egyéb, mint reakció az esetjog historizmusa és 

kvietizmusa ellen." Az angoljogelmélet 8. o. 
108 Úgy vélem Takács Péter némileg alábecsüli a jogi kultúra jelentőségét (lásd A jogállamiság 

jogelmélete 25. o.) az elméletképzés vonatkozásában. Bár felhozott példái szemléletesek, nem 

jelentenek megsemmisítő kritikát a jogi kultúrák meghatározó erejének vonatkozásában. Egyrészt ez a 

megközelítés nem állítja, hogy kizárólag a jogi kultúra alakítja az elméletek tartalmát, másrészt az 

azonos jogi kultúrán belüli ellentétek nem mindig érintik az elméletek mélyebb rétegeit, és a 

különböző jogi kultúrákban képződött fogalmak közti hasonlóság is sokszor csupán formális jellegű. 
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társadalmi léthez kötöttek.109 Ezt a tételt számos példa támaszthatja alá, melyek 

alaposabb bemutatása és pontosabb kidolgozása túlmutatna jelenlegi 

gondolatmenetünkön.110 

2. Bölcseleti előfeltevések 

Jogbölcseleti háttér 

A jogi kultúra hatásainak elemzése után ki kell térnünk a két elmélet bölcseleti 

hátterére. Első megközelítésben minden kockázat nélkül állíthatjuk, hogy a közvetlen 

jogbölcseleti háttér mindkét teoretikus számára a jogpozitivizmus volt. A 

jogpozitivizmus kategóriáira azonban számos jelentésréteg rakódott - amint ezt már 

maga Hart is kimutatta „Positivism and the Separation of Law and Morals" címet 

109 Tudásszociológiai művében Mannheim alkalmazta a gondolkodás léthez kötöttségének terminusát: 

„Az emberi gondolkodást rendszerint nem a kontempláció késztetése motiválja, hiszen akarati és 

emocionális háttéráramlásra van szükség ahhoz, hogy a gondolkodás a csoportos létben folyamatosan 

tájékozódhasson." Kari MANNHEIM: Ideológia és utópia.(¥orá.\ Mezei I. György) Atlantisz Kiadó, 

Budapest, 1996. 42-44. o. Ettől differenciáltabb jelentést ad a „léthez kötött gondolkodás" 

terminusának VAJDA Mihály: Az értelmiségi osztály és a társadalmi önmegismerés lehetősége. In: 

Marx után szabadon, avagy miért nem vagyok már marxista. Gondolat Kiadó, Budapest, 1990. 113. 

skk. 
110 A már említett Horváth Barnán túl ilyen jellegű elemzést folytat a magyar jogelméletben Pokol 

Béla, amikor Dworkin jogelméletének fő mondanivalóját összekapcsolja az amerikai joggyakorlat 

szabadabb érvelési módjával, lásd A jog szerkezete 43-44. o. Látni fogjuk továbbá azt is, hogy Szabó 

Imre vagy Peschka Vilmos az államot látták annak az instanciának, amelyik adekvátan képes 

megfogalmazni a társadalom tagjainak szükségleteihez igazodó jogot. Ez az elmélet annyiban jól 

tükrözte a fennálló állapotokat, hogy a szocialista állam megpróbálta a társadalomnak majdnem teljes 

komplexitását szabályozása alá vonni. Természetesen ebben az esetben nem feledkezhetünk meg a 

jogelmélet ideológiai jellegéről, tehát a tudományon kívüli kapcsolódásáról a politikai rendszerhez. 
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viselő tanulmányában.111 

A természetjoggal szembeállítva az tűnik ki, hogy (1) a jog emberi emberi lények 

parancsa (imperativ elmélet), és szintén ebből a szembeállításból következik (2) a jog 

és erkölcs szabályainak szétválasztása. Az analitikusok elméletére utal az a jellemző, 

amely szerint (3) a tiszta fogalmi analízis - amikor a jogelméletet megszabadítjuk a 

történelmi, szociológiai és egyéb más aspektusoktól - önmagában tudományos 

értékkel bír. A jogpozitivizmus kifejezés tartalmazza azt a jelentést is, mely szerint (4) 

a jogrendszer logikailag zárt rendszer, melyben logikai eszközök segítségével el lehet 

jutni a helyes megoldásig (ez a XIX. századi német fogalmi jogászat koncepciója vagy 

pontosabban fogalmazva: eszménye). Végül pedig - bár ez inkább filozófiai mint 

jogbölcseleti implikáció - (5) az erkölcsi ítéleteink irracionális voltának hangsúlyozása 
117 

tartozik ide Hart szerint. Ezen öt jelentéshez hozzátehetjük még azt, hogy (6) a 

jogrendszert a jogpozitivizmus szabályok rendszereként írta le. Ez talán a leginkább 

közös jellemző a pozitivista jogelméletekben. Dworkin egyenesen a pozitivizmus 

egyik alaptételének azt tartja, hogy az érvényes jogszabályok összessége kimeríti a 

jogot.113 

Külön-külön vizsgálva Kelsen és Hart jogelméletét, azokból kitűnik, hogy az (1) 

alatti „parancs-modellnek" is tartott megközelítést más-más indokok alapján 

mindketten elvetik. Hart szerint ez túlságosan leegyszerűsíti a jog komplexitást, nem 

ad választ a szabályok időbeli folyamatosságának kérdésére, és nem magyarázza 

megfelelően azt, honnan származik a jog kötelező ereje.114 Hartnak tehát nem az a 

kifogása az Austin nevéhez kapcsolt imperativ jogfelfogással kapcsolatban, hogy 

módszertanilag nem elég „tiszta", hanem az, hogy a jog jelenségének leírásához nem 

111 H. L. A. HART: Positivism and the separation of laws and morals. Harvard Law Review, 1958, 593-

629, különösen 601-602. o. 

112 Úgy vélem ez a tétel szervesen összefügg a (2) alattival, így a továbbiakban ezt külön nem 

tárgyalom. 
113 Ronald DWORKIN: A szabályok modellje (Ford,: Ződi Zsolt) In: SZABADFALVI József (szerk.): Mai 

angol-amerikai jogelméleti törekvések. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1996. 21. o. 
114 A jogfogalma 30-97. o. 
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megfelelő az elmélet. 

Kelsen ugyanakkor a normativista és a szociológiai jogelmélet viszonyrendszerében 

elfoglalt álláspontjához köti a parancs modellel való szembehelyezkedését: „A pozitív 

jog normáiban nincsenek olyan dolgok, mint »szuverén«, nem található bennük olyan 

személy vagy csoport, mely »jogilag nem korlátozható«.115 Az imperatív elmélethez 

nélkülözhetetlen szuverenitás-fogalmat ezért szociológiai, vagy politikai, de 

semmiképpen nem jogászi elemnek tarja.116 

Talán ez az összehasonlítás is tükrözi valamennyire Hart és Kelsen felfogásbeli 

különbségét. Hart a jog mint ismerettárgy tulajdonságaihoz próbált hű maradni, Kelsen 

pedig a saját maga által kitűzött módszertani eszményhez. 

Mindezzel összefügg, hogy a (3) ponttal jelzett pozitivista vonás paradox módon 

inkább Kelsen elméletét jellemzi, mivel Hart - bár önmaga az analitikus jogelméleti 

hagyományhoz sorolta koncepcióját - a jog jelenségét deklaráltán nem önmagán a 
117 ' 

jogon keresztül kívánta megérteni. Éppen a jog érvényessége kapcsán emelt be a 

joghoz képest külső elemeket (a társadalom bizonyos tagjainak gyakorlata) 

koncepciójába. Nem látta önmagában értékesnek a jog „tiszta" elemzését, éppen azt 

vizsgálta, hogy a melyek azok a társadalmi helyzetek és viszonyok, melyekbe a jogi 

jelenség beágyazódik. 
A (2) alaptételt a jog és erkölcs szabályai elválasztásának fontosságát mindketten 

hangsúlyozzák. Egyikük szerint sem szükséges erkölcsi elveknek, kritériumoknak 
118 

megfelelni a általánosságban a jog szabályainak, ahhoz, hogy érvényesek legyenek. 

Ez az a közös pont, amiért jogérvényesség felfogásuk összehasonlítása elméleti 

szempontból haszonnal kecsegtet. Ugyanis egy természetjogi és egy jogpozitivista 
115 Hans KELSEN: A tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet. (Ford.: Varga Csaba) In: Jog és filozófia 

248. o. 
1161. m. 248. o. Épp ezért lehet félrevezető közös nevezőre hozni Austin és Kelsen elméletét, amint azt 

pl. Wróblewski teszi lásd Jerzy WROBLEWSKI: A jog ontológiája és episztemológiája. In: Előadások a 

jogelmélet köréből 10. o. 
117 A jogfogalma 9-10. o. 
118 Tiszta Jogtan 7. o.; A jogfogalma 215- 245. o. 
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álláspont mögött világnézeti választások húzódnak meg, és a jogérvényesség 

koncepció ezek derivátumaként csak másodlagos jelentőséggel bírna. A 

vizsgálódásoknak főként a jogelméleten túli kérdésekre kellene kiterjednie. 

Az (4) pont alatt feltüntetett jogi eszményről elmondhatjuk, hogy azt sem Hart, sem 

Kelsen nem vette komolyan. Hart „A jog fogalmában" külön fejezetet szentelt az általa 

formalizmusnak keresztelt szemlélet bírálatának és azt a mindennapok tapasztalatára 

utalva mint nyilvánvalóan abszurdat vetette el.119 

Bár korántsem ennyire közismert, de Kelsen sem tartotta a jogot olyan rendszemek, 

amelyben logikai úton mindig levezethető helyes jogi döntés a rendszer fennálló 

szabályaiból. Ő a hagyományos értelemben vett jogalkalmazás és jogalkotás közti 

különbség relativizálására irányuló törekvésével összefüggésben azt állította, hogy az 

egyik norma tartalmából bármilyen más tartalmú norma levezethető, nincs tehát 

logikailag determinálva a jogértelmezés és a jogalkalmazás. „A magasabb fokú norma 
170 

nem kötheti meg minden irányban azt az aktust, amellyel végrehajtják". Ennek oka, 

hogy a norma nyelvi jelenése nem egyértelmű, a norma végrehajtása több lehetséges 
171 

értelemmel találja magát szemben. E megállapítás értelme részben nála is, éppúgy 

mint Hartnál, abban a felismerésben rejlik, hogy nincs a pozitív jogban olyan módszer, 

amely segítségével egy norma több értelmezési lehetősége közül az egyedül helyes 

kiválasztható lenne. Másik oldalról a jogalkotás és a jogalkalmazás közötti 

különbség relativizálása állhat a háttérben, ily módon ugyanis az elmélet logikai 

struktúrájának megőrzéséhez fűződő érdeke lett, hogy a norma hatálya alá vonható 

esetek körét kitágítsa. 

Az általunk (6) alatt rögzített kritérium szintén egyaránt jelzi mindkét gondolkodó 

jogpozitivista beállítottságát, és e vonatkozásban az is közös, hogy egyikük esetében 
123 

sem található önreflexió erre a par excellence pozitivista vonásra. Ezt a 

U9A jogfogalma VII. fejezet, különösen 150-153. o. 
120 Tiszta Jogtan 50. o. 
1211. m. 52. o. 
122/. m. 53. o. 
123 Erre a közös jellemzőre Bődig Mátyás mutatott rá Hart jogelmélete kapcsán, lásd BÓDIG Mátyás: 
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hiányosságot valószínűleg az magyarázza, hogy természetjoggal való szembenállásuk 

deklarálása nem tette szükségessé azt, hogy a szabályokhoz való ragaszkodásukat 

külön pozitivista vonásként határozzák meg. Egyértelműnek tűnhetett számukra, hogy 

a természetjogi elvek kiiktatása után egyedül a szabályok maradhatnak meg a jog 

elemi építőköveiként. A modern természetjog és Dworkin munkássága óta azonban 

világossá vált, hogy nemcsak a klasszikus természetjogtan talaján állva lehet bírálni a 

jogpozitivizmus szabályközpontú modelljét. 

Nem véletlen tehát az, hogy mindkét gondolkodó érvényességgel kapcsolatos 

koncepciója a szabályok (normák) fogalmára épül, az érvényesség mindenekelőtt a 

szabályok érvényességét jelenti, ezt tekintik a jogérvényesség paradigmatikus 

esetének. Ez a választás az érvényességre vonatkozó elméletükben egy sor 

következményt von maga után. (pl. az értelmezést elválasztják az érvényességtől, a 

formális érvényesség koncepciója, az etikai érvényesség tanának elutasítása). 

Negatív megközelítés 

Egy gondolkodó elméletét nem csupán az az eszmerendszer határozza meg, ahová 

tartozik, melynek jegyei határozottan felismerhetők munkásságán, hanem azok is nagy 

jelentőséggel bírnak, melyektől elhatárolja magát, amelyekkel éppen szemben állva 

fogalmazza meg teóriáját. Olyan kihívásokként értelmezendők ezek, melyekre 

fontosnak tartja, hogy választ adjon. 

Kelsen maga is megfogalmazza, hogy éles határvonalat kíván húzni a Tiszta Jogtan, 

és minden más egyéb megközelítés közé.124 így egyaránt elhatárolódik pszichológiai 

és szociológiai indíttatású jogelméletektől, és a természetjog minden formájától, de 

nem érzi közelinek elméletét a John Austin nevével fémjelzett analitikus irányzathoz 

Hart, Dworkin... 16-17.0. 
124 Tiszta Jogtan 1. o. 
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sem. A Tiszta Jogtan koncepcióján érződik, hogy leginkább azon jogelméletekkel 

szemben fogalmazza meg kifogásait, amelyek a jogban nem normát, hanem bizonyos 

tényszerűséget, vagy értéket látnak. 

Létezik olyan álláspont is, amely szerint Kelsen támadása kifejezetten a német 

érdekkutató jogtudomány és a szabadjogi iskola ellen irányult.126 Ugyanakkor Kelsen 

a XIX. századi német fogalmi jogászattal („begriffjurisprudenz") éppúgy szemben 

állt,127 mint az annak ellenhatásaként létrejövő szabadjogi mozgalommal. A mi 

elemzésünk szempontjából az a legfontosabb vonása, hogy a szociológiai elméleteket 

nem is tekintette a jogelmélet köréhez tartozónak.128 (Arról azonban nem szabad 

megfeledkeznünk, hogy ettől még szociológiai megközelítések tudományos értékét, 

módszereit nem kifogásolta, elismerte, hogy a joggal kapcsolatosan tehetnek 

tudományos állításokat, bár ezeknek szerinte nincsen mondanivalója a jogi normákkal 

kapcsolatos vizsgálódások számára.) 

Sokkal veszélyesebbnek ítélte ugyanakkor a 30-as években Hágertröm, Lundstedt 

és Alf Ross tanaiban megfogalmazódott skandináv jogi realizmus megközelítését. Ez 

az iskola kimondottan a jogi normativizmus ellen küzdött, az ellen a normativista 

felfogás ellen, melynek legextrémebb változatát éppen Kelsen képviselte ebben az 

időszakban Európában. Nem véletlen, hogy a Tiszta Jogtanban, a mű egészéhez képest 

igencsak jelentős terjedelemben foglalkozott ezen irányzat bírálatával.129 Kelsen éppen 

azt az objektív „legyent" kívánta megőrizni a jogtudomány számára, amelyet a 

skandinávok mint metafizikus maradványt utasítottak el. 

125 KELSEN: A tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet. 237-252. o. 
126 POKOL Béla: A jog szerkezete 51. o. Szerinte a szabadjogi iskola szemléletmódja vált uralkodóvá a 

múlt század '20-as éveire és ezzel az irányzattal szemben ragaszkodott Kelsen a jogtudomány 

„megtisztításához". Azt sem szabad ugyanakkor elfelejtenünk ugyanakkor, hogy a valóban óriású 

hatású szabadjogi mozgalom kibontakozása ellenére a „hivatalos" jogelmélet a Tiszta Jogtan 

megjelenése idején a neokantiánus jogfilozófia volt. (Lásd SZABADFALVI József: Jogbölcseleti 

hagyományok. Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. 15-19.0.) 
127 Tiszta Jogtan 55-56. o. 
128/. m. 6. o. 
1291. m. 18-21. o. 
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Hart saját elméletének kiépítéséhez szintén más elméletek bírálatán keresztül jutott 

el (pl. John Austin imperatív jogelmélete, a skandináv és amerikai jogi realisták, 

továbbá a fogalmi jogászat, a természetjog képviselői és maga Kelsen) Az elődökhöz 

való viszonyulásbeli különbség Kelsen és Hart között két területen tűnik 

szignifikánsnak. 

Hart nem tekintette a normativitás fogalmát a jog olyan kizárólagos mozzanatának, 

mint Kelsen, éppen ezért a többi szerzőt nem csupán egy szempontból bírálja (ahogy 

Kelsen a normativitás lényegének félreértése miatt), hanem az általa a jogelmélet 

három központi kérdésének tekintett problémák valamelyikéhez „rendeli" a többi 

gondolkodót, és abban a vonatkozásban kritizálja őket. A bírálatok elsősorban az 

elméletek belső ellentmondásaira utalnak, illetőleg szembesíti azokat a jog bizonyos 

jelenségeive rámutatva a kritizált elméletek magyarázó erejének hiányosságaira.130 

Kelsen kritikájának módszere ezzel szemben az, hogy az általa felállított elméleti keret 

szempontjából a másik elméletet irrelevánsnak vagy tudományon kívülinek 

minősíti. Már utaltunk arra, hogy a gyökere ennek az ellentétes metódusnak abban 

rejlik, hogy Hart megpróbált valamilyen mögöttes filozófiai világmagyarázat nélkül, a 

jog egyes immanens jelenségeiből kiindulva nekivágni a jog természetének 

kutatásához. Kelsen viszont egy filozófia implicit lehetőségeit kihasználva, annak 

szélsőséges változatát használta elméleti megalapozásul. 

A másik különbség Hartnak abban a törekvésében irányul meg, amely az ellentétes 

álláspontok szintetizálására irányul. Ez az integratív szemlélet megjelenik a jogi 

realizmus és a fogalmi jogászat, vagy éppen a természetjog és jogpozitivizmus 

dualizmusának a jogalkalmazói, illetve gyakorlatra koncentráló meghaladási 

kísérletében. 

Eltérő pozitivizmus-felfogásukon túlmenően főképp ez utóbbi különbség 

eredményez meglehetős távolságot Hart és Kelsen érvényességi felfogása között. 

Mindazonáltal nyilvánvalóan nem lehet a koncepcionális különbségeket kizárólag a 

130 Lásd például A jogfogalma 66-83. o. vagy 160-172. o. 
131 A szociológiai jogelméletek vonatkozásában: Tiszta Jogtan 6. o., illetve a természetjogtan esetében: 

l l . o . 
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jogbölcseleti nézeteikre visszavezetni. A többi jogbölcseleti irányzat elleni 

küzdelemben Kelsen a neokantiánus filozófiához fordult segítségért, Hart pedig más 

elméletek egyoldalúságát a vizsgált tárgyhoz fűződő sajátos filozófiai viszony 
1 Í7 

kialakításával kívánta meghaladni. 

A következőkben erre a jellemzőre tekintettel megpróbálunk kísérletet tenni 

mindkét elmélet filozófiai háttérének rekonstruálására. 

Általános filozófiai háttér 

A két gondolkodót ért filozófiai hatások területén jóval nagyobb különbség mutatkozik 

meg, mint ami a pozitivista jogbölcseleti irányultságukból logikusan következne. 

Ebből számomra az a tanulság adódik, hogy a jogbölcselet relatív önállóságot élvez az 

általános filozófiával szemben, tehát a vizsgálódás tárgya és egyéb más körülmények 

(pl. a fentebb a jogi kultúrák) legalább annyira befolyásolják a jogelméleti 

eredményeket, mint a bölcseleti háttér. Ettől függetlenül azonban nem szabad 

lebecsülnünk azt a hatást, amelyet a filozófiai paradigmák a jogelméleti koncepcióikra, 

és közvetve jogérvényesség felfogásukra gyakoroltak. Számos olyan eleme van mind 

Hart, mind Kelsen érvényesség felfogásának, amely összefüggésben áll filozófiai 

megközelítésükkel. 

Kelsen bölcseleti beállítódása elsősorban jogi ontológiájára, másodsorban 

módszerválasztására nyomja rá a bélyegét. Ezt jól jelzi a Sein és a Sollen éles 

elkülönítése és a módszertisztaság eszményének hangsúlyozása. Az előzőekre utalva 

azonban mindjárt hozzá is kell tennünk: a neokantiánus gondolkodás csak a fogalmi 

kereteket adja meg Kelsen számára, elmélete lényege nem vezethető le kizárólagos 

jelleggel az újkanti bölcseleti hagyományból. Ugyanezen paradigmán belül Stammler, 

132 Erről a kérdésről részletesen lásd BÓDIG Mátyás: Hart, Dworkin... 13-63. o. Itt csupán azokat a 

kereteket próbálom bemutatni, amelyek az érvényesség koncepcióval közvetlen összefüggésben 
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Radbruch, vagy éppen Somló Bódog Kelsenétől (és egymás elméletétől is) lényegesen 

eltérő jogfilozófiai rendszert hoztak létre. 

A Tiszta Jogtan elméletében az érvényesség fogalma azonban egyértelműen 

összefügg a neokantiánus filozófia alaptételével, mely szerint a „Sein " és a pollen " 

két különböző világ és a létezők e két világ valamelyikének rendjéhez tartoznak. 

Ennek megfelelően Kelsen a normákat a pollen" és csak a pollen" világában 

helyezte el. Mivel ennek a világnak egyik fő jellemzője, hogy létezői tértől és időtől 

függetlenek, ezért a norma fennállását sem jelent fizikai értelemben vett létet, hanem 
111 

attól valami különbözőt: ez az érvényesség. A kanti filozófia összefüggésbe hozza 

ugyan az ember belső világával a Sollen világát, hiszen az emberi ész áll a Sollen 

törvényszerűsége alatt, de ez nem azt jelenti, hogy a Sollen világának tárgyai pusztán 

szubjektív jelenségek volnának.134 Ily módon Kelsen jogfilozófiájában az érvényesség 

maga is objektív jelenséggé válik. 

Hart bölcseleti irányultsága a nyelvfilozófia felé mutatott, és elmélete kiépítése 

során igénybe is vette a nyelvfilozófia által feltárt eszközöket. Vizsgálta azokat a 

nyelvi mechanizmusokat, illetve beszédhelyzeteket, kontextusokat, gyakorlatokat, 
135 

melyek során voltaképpen létrejön a jog. 

Mindez nem azt jelenti, hogy Hart valamiféle előzetes filozófiai álláspontra 

tekintettel alapozta volna meg saját koncepcióját, hanem éppenséggel azt, hogy 

Kelsenhez képest fordított utat járt be. Nem vett át előzetesen egy filozófiai rendszert, 

melynek ontológiája magyarázza a jog számos sajátosságát, hanem éppen a jog egyes 

jelenségei (kötelezettség, jogosultság, érvényesség, szabálykövetés), illetve ezek 

vannak. 
133 Tiszta Jogtan 4. o. 
134 Immánuel KANT: A tiszta ész kritikája (Ford.: Alexander Bernát és Bánóczi József) Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1981. o. 355-356. o. 
135 Erre a módszertani megfontolásra lásd A jog fogalma, 9-10. o. Mindezzel összefüggésben az 

utalások szintjén hivatkozik Peter Winchre (332, 341. o.), Wittgensteinre (322., 341. o.) és John L. 

Austinra (10, 26. o.). 
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vizsgálata felől haladt az elméleti (filozófiai) szintű általánosítások felé. E 

módszernek megfelelően az érvényesség esetében is abból indul ki, mit jelent az, ha a 

joggal kapcsolatba kerülő személyek azt állítják egy jogszabályáról, hogy érvényes? 

Melyek azok a kritériumok, melyek kijelölik az „érvényesség" kifejezés helyes 

használatát? Ezt a fajta megközelítési módot tudatosan választotta és célját tömören 

John L. Austin szavaival indokolta meg: „nem pusztán a szavakat nézzük, ... de azt a 

valóságot is, amiről a szavakat használva beszélünk. Azért törekszünk a szavak pontos 

megértésére, hogy pontosabbá tegyük a jelenségek észlelését."137 

E cél jobb megismeréséhez szükségünk van arra, hogy tisztázzuk, mit is értett Hart 

a jog esetében azon a „valóságon", melyről szavaink beszélnek. Hart és Kelsen eltérő 

megközelítési módszere ebből a szempontból hozható közös nevezőre. Konkrétan arról 

az előfeltevésről van szó, mely szerint a vizsgált dolog általános természete az ember 

számára megismerhető. 

Metaelméleti implikációk 

A különböző jogelméletek nemcsak jogbölcseleti és filozófiai irányultságban térhetnek 

el egymástól, hanem az ezek mögött álló sokszor nem is reflektált „metaelméleti" 

szempontokból is. Ez az előfeltevés a vizsgálandó tárgy megismerhetőségére 

vonatkozik. A filozófia (és a jogfilozófia) történetében két megközelítési mód 

bontható ki. Az egyik szerint képesek vagyunk a jelenségek mögötti állandó lényegről, 

a „dolgok természetéről", illetve a J o g természetéről" beszélni és erről igaz 

136 E módszer kritikai ismertetésére lásd BÓDIG Mátyás: Hart, Dworkin... 55-63. o. 
137 John L. AUSTIN: „A Plea for Excuses", 57, Proceedings of the Aristotelian Society (1956-57), 8. o. 

(Idézi: HART: A jogfogalma 26. o.) 
138 A következőkben azt a gondolati vonalat próbálom követni, melyet BÓDIG Mátyás fejtett ki Hart, 

Dworkin és a jogelmélet posztmetajizikai fordulata c. már többször hivatkozott munkájában. A magyar 

jogelméletben tudatosan ugyanis ő helyezte középpontba ezt a problémát. 
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kijelentéseket tenni. A jogelmélet voltaképpeni célja tehát az, hogy a jog természetéről 

állítson valamit. A jogelméleti álláspontokat az jelöli ki, hogy milyen választ adnak az 

egyes elméletek erre a központi kérdésre. 

A másik, ezzel ellentétes felfogás szerint a jog esetében (sem) beszélhetünk 

egységes ismerettárgyról, amelynek lényegét meg lehetne ragadni, de legalábbis 

általános természetének kérdését kellene a tudományos vizsgálódás középpontjába 

állítani. Nem támasztja alá ugyanis semmilyen tudományos érv azt a feltételezést, 

hogy a jogi jelenségek „mögött" létezik valamilyen közös, amely elméletileg 

felfedezhető és leírható lenne. Nem csupán arról van szó tehát, hogy nyelv a 

megismerő szubjektum és a valóság között áll és nyelvünk korlátai közül nem tudunk 

kitörni, hanem arról, hogy a jogi jelenség a társadalmi gyakorlatok sokaságában 

létezik, melyek a „mélyben" nem függenek össze egymással. Mint ilyen nem képvisel 

egységes ismerettárgyat. Amit rögzíteni tudunk, az csupán annyi az, hogy adott -

viszonylag homogén - nyelvi közegben milyen jelentést tulajdonítanak annak a 

gyakorlatnak, melyet szokásosan a joggal azonosítanak. A jog és a jogelmélet ezen 

állapotából arra a következtetésre is juthatunk, hogy a jog elméleti problémáit csupán 

egy megértésre, kommunikációra képes közösség előtt lehet felvetni. E közösségen 

belül azonban az elméleti beszéd „tárgykonstitutív" jellegű is. Az elmélet választása 

egy adott közegben meghatározhatja azt, hogy mi a jog középponti kérdése, a 

választott kérdésben alkotott állásfoglalás pedig nyilvánvalóan hat a jogként 

azonosított praxis többi résztvevőjének szemléletmódjára, esetleg módszereire vagy 

éppen jogfelfogására. 

E két álláspont felvázolása azért volt szükséges, mert Hait és Kelsen különböző 

filozófiai koncepciói mögött a céljaikat illetően nem húzódik meg olyan alapvető 

eltérés, mint arra a filozófiai háttér ellentéteiből következtetni lehetne. 

Mindkét általunk vizsgált jogelméleti gondolkodó előfeltételezte azt, hogy 

vizsgálódásuk tárgya valamiképpen értelmező, és gyakorlati tevékenységünkön kívül 

álló objektív létező, melynek általános - tértől, időtől vagy éppen jogi kultúrától 

független - belső törvényszerűségei feltárhatóak és leírhatóak. 
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Kelsen szerint a „Tiszta Jogtan" „Minden olyan jelenség összehasonlításából, amely 

jog néven szerepel, megkísérli feltárni magának a jognak a természetét, meghatározni 

szerkezetét és tipikus formáit, függetlenül azoktól a változó tartalmaktól, amelyek a 

különböző és különböző népek között kifejezését képezheti."139 

Hart lényegében ugyanezen az alapon fejtette ki nézeteit. „Az eltérő kultúrák és 

korok számos különbsége ellenére ez az intézmény minden esetben ugyanazt az 

általános formát és szerkezetet öltötte magára, bár sok tisztázásra váró félreértés és 

homályos mítosz halmozódott fel körülötte."140 Hart ugyan éppen a jogfogalom 

elemzésének sikertelenségét magyarázva mutat rá arra, hogy fogalmaink 

hagyományos, „lényegre törő" (per genus et differentiam) meghatározásaival nincs 

minden rendben, nem lehet mindig egyértelmű „genust" találni és nincsenek mindig 

olyan közös jellemzők, melyeket egy fogalom minden esete egyformán oszt,141 de 

ebből a belátásból, amint az idézet is mutatja, nem vonta le azt a következtetést, hogy 

reménytelen volna a jog fogalmának, általános természetének kutatására irányuló 

tudományos vállalkozás. Az általa végrehajtott változtatás abban állt, hogy több olyan 

kérdést különített el a jog fogalmának keresésekor, melyek általában központi helyet 

foglalnak el a jog magyarázataiban. 

Hart ezen metaelméleti feltevéseit az is jelzi, hogy az érvényesség és a 

jogértelmezés fogalmát egymástól elválasztva tárgyalja. Azt feltételezi tehát, hogy az 

érvényes jog a szabályokban eleve adott, létezik és az elismerési szabály révén 

ismerhető fel, melynek csupán jelentését kell az értelmezés segítségével felderíteni. Ez 

a szemlélet nyilvánul meg abban a felfogásában is, mely szerint az érvényes jog 

megismerhető az elismerési szabályra történő utalással. 

139 KELSEN: A tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet 237. o. 
140 A jogfogalma 275. o. 
141 A jogfogalma 26-27. o. 
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3. A jogérvényesség helye Kelsen és Hart jogelméletében 

Hart és Kelsen érvényesség felfogásának eltéréseit nem elég pusztán a hipotetikus 

alapnorma és az elismerési szabály különbözőségével magyarázni. Először azt kell 

tisztázni, mi helye az érvényességnek a jogelméletükben és azt ennek megfelelően 

milyen fogalmi sajátosságokkal ruházzák fel. 

Léteznek olyan jogelméletek, melyeknek nem központi kategóriája a 

jogérvényesség fogalmának explicit rögzítése. Ezek általában nem a pozitív jog belső 

törvényszerűségeire, hanem a jognak más jelenségekhez való kapcsolódására fektetik a 

hangsúlyt. így a természetjogi tanok elsősorban a jognak a különböző értékekhez való 

kapcsolódását vizsgálták, a szociológiai megközelítésű elméletek pedig a jog és a 

társadalom összefüggéseit keresik. 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ne foglalkoznának ezzel a kérdéssel, 

vagy hogy ne lenne kibontható ezekből az elméletekből valamilyen érvényesség 

fogalom. Az axiológiai, illetőleg a szociológiai érvényességi koncepciók éppenséggel 

ezekből az elméletekből eredeztethetőek. A klasszikus természetjog esetében a jog 

értékes oldalához kapcsolódik a jog érvényessége. A jogot értéknek tekintik, de 

legalábbis valamilyen értékre vonatkoztatják és ezek közül az alapvető értékek többé-

kevésbé változatlanok.142 A szociológiai jogelméletek a jog funkcionális 

megközelítését részesítik előnyben, és azokra a feladatokra, szerepekre irányítják 

elméleti erőfeszítéseiket, amelyeket a jog a társadalomban betölthet (pl. társadalmi 

kontroll funkció). E funkciók szintén jóval lassabban változnak, ha változnak 

egyáltalán, mint a tételes joganyag. 

A pozitivista jogelméletekben azonban az érvényesség kategóriája az éppen aktuális 

jogot jelöli ki, így a jog változásaival függ össze. A jogszabályok változtathatóságából, 

a jog tartalmi alakíthatóságából levonható elméleti következtetések elsősorban a 

142 Ezt a meggyőződést fejezi ki Gustav RADBRUCH: Öt perc jogfilozófia. (Ford.: Takács Péter) In: 

SZABÓ Miklós (szerk.) Fejezetek a jogbölcseleti... 128. o. 
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jogpozitivista gondolkodókat érdekelték. így válik fontossá ugyanis egy állandó, 

stabil, változatlan jogfogalom kialakítása, mely független a jog mindenkori tartalmától, 

melynek segítségével a változó tartalmú jog azonosítható. 

Erre tekintettel került előtérbe az a kategória, amelyik képes kapcsolatot teremteni 

egy általános, absztrakt jogfogalom, és az itt és most létező jogi jelenségek között. Az 

érvényes jog az, ami egyaránt hordozza a konkrét tartalmat, és a jogfogalom 

általánosságát. Az érvényes jog szűkebb kategória, a jog fogalmánál, mivel a jog 

fogalma alá elméletileg besorolható az összes valaha fennálló jogrendszer joga. 

Ugyanakkor keretbe foglalja, egységessé teszi a jognak nevezett komplex jelenséget 

azáltal, hogy megkülönbözteti azokat részben más társadalmi jelenségektől (pl. a 

szabályszerű ismétlődésektől), részben a történelmi jogrendszerektől. A jog fogalma 

önmagában nem volna képes ezt az elméleti tisztázó szerepet ellátni. A jogpozitivista 

elméletekben tehát a jogérvényesség mint a jogi forma állandósága kerül 

szembeállításra a változó tartalommal, és ez - a tartalom és a forma viszonyának 

felbukkanása - különbözteti meg a jogpozitivizmus érvényesség-koncepcióját a 

természetjogi megközelítésektől. Az érvényes jog beemelése az elemzésekbe 

természetesen megkívánta a teoretikus önreflexiót, azaz az érvényesség fogalmának 

tisztázását. Ezt a tisztázást Kelsen szisztematikusan végezte el. 

Kelsen jogelméletében a jog általános fogalmának keresését tűzte ki célul és azt 

meg is határozta akként, hogy az nem más mint kényszert elrendelő norma, melynek 

genusa a „van"-tól elválasztott „legyen".143 A jogot ennek megfelelően sajátos 

társadalmi technikának látta, így elválasztotta az állami akarattól.144 A normativista 

felfogás abban is megnyilvánul, hogy a jog egészének természetét kifejezhetőnek 

tartotta a jogi normán keresztül. A normáknak mint formalizált jogi jelenségeknek 

pedig egyik lényeges, ha nem a leglényegesebb vonatkozásuk az érvényességük. A 

normák létezésének magyarázatához volt szüksége az érvényesség kategóriájára. Nála 

is az érvényesség biztosítja a jog mint forma állandóságát, a változó tartalom mellett. 

Nem véletlen, hogy a jogi norma tetszőleges tartalmát állítja szembe az 

143 Tiszta jogtan 14-15. o. 
144 KELSEN „A tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet" c. írása éppen e kritikát tartalmazza. 
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érvényességgel. „Nincs olyan emberi magatartás, mely belső lényegénél fogva ki lenne 

zárva abból, hogy jogi norma tartalmává lehessen. A jogi norma érvényessége nem 

lehet kérdéses amiatt, hogy tartalma valamely feltételezett materiális értéknek, pl. az 

erkölcsnek nem felel meg."145 

Hart nem szakította ki a jogot a társadalom reális folyamataiból, nem próbálta a jog 

összes jelenségét (a kötelezettség fogalmát, a jogalkalmazás bizonytalanságait, és a jog 

és erkölcs összefüggéseit) egységes rendszerbe beilleszteni és egy elvre - ahogy 

Kelsen tette, a „van"-tól elszakított formális „legyen"-re - visszavezetni. Mindemellett 

a szabályokat az elmélet központi jelentőségű részeként kezelte, a jogot szabályokból 

álló rendszernek tekintette, de világosan elhatárolódott Kelsen álláspontjától abban, 

hogy figyelembe vette a jog mögötti társadalmi gyakorlatot. A jogot és a jogszabályt 

nem elvontan szemlélte, nem zárta le a társadalmi összefüggései felé. Azt kutatta 

milyen értelmet hordoz a Jog", és az „érvényes jog" kifejezés az azt használók 

számára és nem csupán azt, hogy milyen értelmet ad „általában" a jog a külvilág 

tényállásainak.146 

Érdekes kérdés, hogy mi inspirálta Hartot az eltérő megközelítés alkalmazásában. A 

filozófiai oldalról az indíttatás John L. Austintól és Wittgensteintől származik, ahogy 

azt több ízben maga is elismerte.147 A beszédaktus-elmélet, és a szabálykövetés 

wittgensteini modelljének hatása egyértelműen jelen van a harti elméletben Felmerül 

ugyanakkor egy olyan aspektus, amelynek segítségével nem csupán eszmetörténeti 

oldalról magyarázható Hart gyakorlatközpontú elemzése. 

A common law jogi kultúráról tett megállapításokban már utaltunk arra, hogy ezen 

gondolkodásmód szerint a jogrendszer nem elvont alaptételekre, és nem absztrakt, 

előre tételezett, dogmatikailag kidolgozott szabályokra épül, melyek zárt rendszert 

alkotva képesek a jog céljának megvalósítására.148 A common law kultúra 

145 Tiszta jogtan 35-36. o. 
146 7. i * 3 . o . 
147 Lásd a 135. lábjegyzetet. 
148 SZABADFALVI József: A jog mint töténeti-kulturális fenomén. In: SZABÓ Miklós (szerk.): Ius 

humánum. Ember alkotta jog. Műhelytanulmányok. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001.99. o. 
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esetközpontú megközelítésében nem az elvont szabályok, hanem a konkrét esetek 

játszanak kiemelkedő szerepet, a jogot az esetek testesítik meg, a jog azokból szűrődik 

le.149 Sokkal közvetlenebbül jelenik meg a szabályokban a jogászok mindennapi 

gyakorlata, egyszóval fontosabbá válik, hogy milyen értelmet tulajdonítanak bizonyos 

cselekvéseknek, hogyan használják a jogot. A kontinentális jogrendszerekben a 

szabályok külső adottságként jelennek meg, sugallja az elmélet számára, hogy azokat 

„csupán" alkalmazni kell. A common law jogrendszerekben a jog alkotásának bírói 

útja határozottan mutatja, hogy a jog nem kizárólag tételezések rendszeréből áll, 

hanem az emberi gyakorlat függvénye. 

Lehetséges, hogy e felfogás túlságosan szigorú meghatározottságot felételez az 

alapul fekvő jogi kultúra és az ott kialakult jogelmélet között és természetesen nem 

hagyható figyelmen kívül a jogelmélet mindenkori állapotát meghatározó többi 

tényező sem, de nem is tekinthetjük teljesen függetlennek a jogelmélet összefüggését a 

társadalmi, és jogi kultúra által kereteibe ágyazott léttől. Ez a komponens pedig nem is 

annyira a jogelmélet explicit tartalmával, hanem sokkal inkább a megközelítési 

módokkal, magukkal a problémafelvetésekkel, a látásmóddal van szorosabb 

kapcsolatban.150 

A jogérvényesség fogalma tehát meglehetősen eltérő szerephez jut Kelsen és Hart 

jogelméletében. A kelseni érvényesség felfogás csak a „Seinhez" képest nyer értelmet, 

a „Seinen" kívüli létezés lehetőségét biztosítja. Hart viszont nem különíti el a két 

szférát. 

149 Ebben a vonatkozásban mindenképp hasonlít a római jogászok gondolkodására. PAULUS szerint „A 

regula tömören fejezi ki a tényállást. Nem a regulából merítjük a jogot, hanem az élő jogból szűrődik 

le a regula." (idézi: KULCSÁR Kálmán: Politikai és jogszociológia 91. o.) Ugyanezt az álláspontot 

képviseli CHLOROS: Angolszász, kontinentális és szocialista jog.. .67. o. 
150 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az elmélet a társadalmi alapok által determinált lenne, 

számtalan más tényező is befolyásolhatja az elméletet, az nem puszta felépítmény. A jogi kultúra 

funkciója tehát nem hasonlítható a társadalmi alap kategóriájához, annál jóval összetettebb struktúrájú, 

magában foglalja a felépítményt ezért nem is lehet a marxi alap és felépítmény kategóriáiban 

megragadni. 
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Kelscn esetében így az érvényesség elvont, metafizikai fogalommá válik, mely a 

jogi normák ontológiai státusának kijelölésére szolgál. Ily módon az érvényesség 

statikus, „egydimenziós" kategóriává válik, csupán a formai oldala jelenik meg. Ennek 

a választásnak az a következménye, hogy az érvényes jog számos más problémája (az 

érvényes jog létrejötte, az érvényesség tartalmi, szociológiai aspektusai) elvész az 

elemzés számára. 

Hart viszont megkerüli azt az akadályt, amelyet az érvényesség fogalmának 

meghatározása jelent, a jogérvényesség kategóriáját a jogot hordozó emberi 

magatartásokkal és a jog kötelező erejével hozza összefüggésbe. Annak a tényezőnek a 

vizsgálatát helyezi előtérbe, amely a normák kötelező erejét biztosítja. Ezt az erőt az 

elismerési szabályon keresztül a társadalom tagjainak gyakorlata teremti meg, és ezzel 

megnyitja az utat számos olyan körülmény vizsgálata előtt, mely az érvényes jog 

létrejöttével, működésével függ össze. 

A jogérvényesség fogalma 

Kelsen jogfilozófiai beállítódottságának egyik következménye tehát, hogy egész 

elméletének egyik központi tétele lett a formális jogérvényességi tan. Erre tekintettel 

különválasztva kell foglalkoznunk az érvényesség fogalmára és annak formális 

mivoltára vonatkozó fejtegetéseivel. 

Az előbbi esetében nem volt nehéz dolga amiatt, hogy axiómának tekintette a 

„Sein" és „Sollen" merev elválasztását, e tétel igazságát nem kellett kutatni, épp 

ellenkezőleg, evidenciaként kezelte e megkülönböztetést és ez szolgáltatta a Tiszta 

Jogtan filozófiai vezérfonalát. Mivel a norma, így a jogi norma is a „Sollen", a 

„legyen" világába tartozik - ebben a világban pedig az újkanti filozófia szerint az 

érvényesség helyettesíti a létezés kategóriáját - megkülönbözteti a normát a természeti 

létezőktől. A norma érvényessége tehát nem jelent mást, „mint a norma sajátos 

egzisztenciáját: azt a különös módot, ahogy adva van - megkülönböztetésül a 
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természeti valóság térben és időben való létezésétől."151 

A jogérvényesség e fogalma merőben ontológiai jellegű, mivel a jog létezési 

feltételeit írja le az érvényesség vizsgálatán keresztül és azokat egészen a „Sein" és 

„Sollen" világot leíró kategóriáira vezeti vissza. Természetesen tudatában kell lennünk 

annak a ténynek, hogy a szakirodalomban a Jogi ontológia" kifejezést több 

értelemben használják. Én ezek közül azt az értelmezést alkalmazom, amely a jogi 

ontológiát a jog létezésére irányuló kérdéssel hozza kapcsolatba, azaz a létezők 

rendjében kívánja elhelyezni a jogot. Ebben az értelemben beszélhetünk arról, hogy a 
1 

jognak létezik saját ontológiája. 

Az ontológiai tisztázás igényétől vezetve elválasztotta a jogi norma általános 

fogalmát („a jogi norma nem más, mint kényszemorma, abban az értelemben, hogy 

kényszert elrendelő norma, és éppen ebben különbözik más normáktól")153 

elválasztotta az érvényes jog fogalmától azáltal, hogy szükségesnek tartotta 

meghatározni, mit ért jogérvényességen. így értelmesen lehet például az ókori Róma 

jogát jognak minősíteni, anélkül, hogy feltételeznénk annak érvényességét. 

Léteznek olyan vélemények, amelyek szerint a másik sajátossága ennek a 

megközelítésnek, hogy alapfogalmi kapcsolatot létesít a norma érvényessége és annak 

151 Tiszta jogtan 4. o. 
152 Ez a megoldás ellentétes azzal, melyet Peschka Vilmos választott, aki Hartmann és Lukács György 

nyomán a társadalmi létet tekintette annak a szférának, amely önálló ontológiai státusszal bír, így a jog 

mint társadalmi jelenség nem rendelkezik olyan léttel, mely önálló létréteggé emelné. (Lásd PESCHKA 

Vilmos: Gondolatok a jog sajátosságáról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 5-8. o.) Különbözik 

attól az értelmezéstől is, melyet Perelman adott a jogi ontológiáról: „A »jogi ontológia« fogalmán 

valamely jogrendszer alapját képező vallásos vagy filozófiai eszmerendszert értjük..." Ő tehát nem a 

filozófia egyik ágát, hanem a jog kulturális hátterét érti „ontológia" alatt. (Chaim PERELMAN: Jogi 

ontológia és jogi érvelés. 276. o.) A saját értelmezésem a WROBLEWSKl-féle megközelítésre hasonlít 

leginkább, aki a „Mi a jog?" kérdésének megválaszolására irányuló direkt vagy indirekt elméleti 

erőfeszítéséket jogi ontológiaként határozza meg. (Lásd Jerzy WROBLEWSKI: A jog ontológiája és 

episztemológiája. 4-7. o.) 
153 Tiszta jogtan 14. o. 
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kötelező ereje között.154 E kritika lényege az, hogy a kelseni gondolatmenet szerint a 

norma azért kötelező, mert érvényes. Ahogy a természetjogi gondolkodásban a 

kötelező erőt a természetjog biztosítja, úgy biztosítja Kelsen elméletében a kötelező 

erőt a pozitív jogban a norma érvényessége. A klasszikus természetjogtanban az 

érvényesség valóban könnyen összemosódhat a kötelező erővel, mivel a természetjog 

normáinak engedelmeskednünk kell, azok objektív kényszerként hatnak. 

A Tiszta Jogtanban kifejtett elmélet egyik alappillére valóban az, hogy a norma 

valamilyen „legyent" ír elő, és ha a norma létezik (érvényes), akkor ez a „legyen", ez a 

kötelezettség is létezik. De ha jobban szemügyre vesszük az elméletet, akkor azt 

látjuk, hogy a norma csupán előír egy „legyent", de azt nem írja elő, hogy magának a 

normának való engedelmesség is kötelező.155 Kelsen nem mondja azt, hogy 

jogszabályoknak való engedelmeskedési kötelezettségünk a norma érvényességéből 

fakad. A norma „legyen" jellege mindössze azt jelenti, hogy jogként vagyunk képesek 

felismerni bizonyos jelenségeket.156 A jogkövetés motívumairól szóló fejtegetéseiből 

arra lehet következtetni, hogy a jognak való engedelmeskedési kötelezettség nem a 

jogérvényesség függvénye. Ennek okai lehetnek vallási, erkölcsi indítékok, társadalmi 

szokások, és egyéb más tényezők figyelembe vétele.157 Hoerster írja ezzel 

kapcsolatban, hogy ha a jogi norma objektív érvényessége azt jelentené, hogy a 

kötelezőség azonos az érvényességgel, úgy az érvényes pozitív jog akkor lenne 

kötelező, ha létezne egy olyan természetjogi alapelv, amely szerint a pozitív jognak 
1 f̂i 

mindig engedelmeskedni kell. Bár a hipotetikus alapnorma tekinthető természetjogi 

elemnek Kelsen elméletében,159 de ennek funkciója a formális érvényesség fenntartása 
154 Lásd GYÖRFI Tamás: Jog és erkölcs a pozitivista jogelméletekben. In: Ius humánum... 214. o., 

illetve Norbert HOERSTER: Kritische Vergleich... 4. o. Hozzá kell tennünk, hogy explicit utalást a 

„Tiszta Jogtanban" még nem találunk erre az azonosításra, csupán Kelsen emigráció utáni műveiben. 
155 Itt arról a „külső" és a „belső kell" megkülönböztetéséről lehet beszélni, amelyet Solt Kornél is 

alkalmazott (lásd az V/ l . alfejezetet). 
156 Tiszta jogtan 12-13. o., ill. 19-20. o. 
1571.m. 18. o. 
158 Norbert HOERSTER: Kritische Vergleich... 6. o. 
159 Erre lásd HORVÁTH Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái. 
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és nem a jognak való engedelmesség biztosítása.160 

Annyiban azonban helytálló a kritika, hogy a „Tiszta Jogtan" megírása után, az 

emigrálását követően született műveiben már találhatunk utalást erre az azonosításra: 

„Ha azt mondjuk, hogy a norma az adott egyén számára érvényes, ez azt jelenti, hogy 

az egyénnek a norma által előírt módon kell viselkednie."161 Ebben az esetben már 

nem csupán a létezés, hanem a kötelező erő szinonimája is az „érvényesség" kifejezés. 

De ebből a megállapításból még nem következtethetünk arra, hogy Kelsen feltételezett 

egy általános engedelmességi kötelezettséget a joggal szemben. Inkább annak 

szimptómáját jelenti, hogy nem tett különbséget a szabályok belső és külső nézőpontja 

között, így ha a kötelező erő forrását nem a szubjektumban akarta megalapozni, akkor 

azt az érvényességgel együtt a „Sollen" szférájában kellett elhelyeznie. 

Visszatérve a jogérvényesség-fogalom kérdéseihez leszögezhetjük, hogy 

jogérvényesség ontológiai státuszának ily módon történő rögzítése nem függ össze 

szervesen a formális jogérvényesség doktrínájának képviseletével. Kant, aki szintén 

szétválasztotta a létezők e két szintjét kimondottan erkölcsi összefüggéseire tekintettel 

közelítette meg a jogot.162 

Kelsen minden bizonnyal azért tartotta fontosnak, hogy a formális jogérvényesség 

felfogását kövesse, mert így tudta elérni azt, hogy önálló, minden más létezőtől 

különböző ismerettárgyat legyen képes konstruálni.163 A formális érvényesség ugyanis 

világosan kirajzolja egy adott társadalomban a jog határait, így jelentősen 

leegyszerűsíti a kutató munkáját. Ha leszűkítjük a jogérvényesség (egyúttal a jog 

fogalmát) a jog formalizált elemeire, akkor nem kell számos bizonytalan tényező 

(jogelvek, erkölcsi megfontolások és egyéb nem formalizálható elemek) jelenlétét 

(Ford.: Zsidai Ágnes) Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 138. o. 
160 Tiszta jogtan 37. o. 
161 Kelsen: A tiszta jogtan és az analitikus jogelmélet 238. o. 
162 Az erkölcsök metafizikája 318-326 
163 ,,[A Tiszta Jogtan] kizárólag a jogra irányuló ismeretet óhajt megállapítani és ebből az ismertből 

mindent kiküszöbölni, ami nem tartozik a szigorúan jogként meghatározott ismerettárgyhoz." (Tiszta 

jogtan 1. o.) 
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számba venni egy jogelmélet kidolgozásakor. E törekvés önmagában nem volna 

problematikus, sőt magas szintű tudatosságra utal, de az már igen, hogy a jog ilyen 

szűkítő felfogását „a pozitív jog" kizárólagosan tudományos elméletének tekintette. 

A formális érvényesség felfogása erről a kiindulópontról olyannak tűnik, amelyik 

egyértelműen elhatárolja az erkölcsöt a jogtól. Az erkölcs normái tartalmuknál fogva 

érvényesek, mert az olyannyira közvetlenül evidens, hogy számukra érvényességet 

kölcsönöz.164 A jogi normák tehát nem nyerhetik érvényességüket tartalmi 

forrásokból, mert akkor nem lehetne megkülönböztetni azokat az erkölcsi normáktól. 

Ezért kihasználva azt a tényt, hogy a jogi norma elvileg bármilyen tartalommal bírhat, 

tartalmi megalapozás helyett a formai utat választotta,165 e választás buktatóit azonban 

még a maga által megalkotott kereteken belül sem mindig tudta elkerülni. 

Kelsen érvényesség koncepcióját a jogi norma köré építette fel, ez volt az a 

kategória, melynek fő jellemzője az érvényesség. Ő az individuális normák (bírói 

ítéletek, jogügyletek, végrehajtási aktusok) és az általános normák között semmilyen 

különbséget nem látott, vagy más szemszögből azt is mondhatnánk, hogy szándékosan 

- normatana egységességének megőrzése érdekében - összemosta, relativizálta a 

normák két szintje közötti különbséget. (Annak vizsgálata, hogy milyen káros 

gyakorlati következmények származtak ebből a felfogásból, a voluntarista, totalitárius 

rendszerek profitáltak-e valamit ennek a normativista elmélet hozadékából, nem 

tartozik e dolgozat céljai közé.) 

Sokkal inkább azt kell szemügyre vennünk, hogy milyen összefüggés van a Kelsen 

által alkotott érvényesség fogalom és a normák e két típusa (individuális és általános 

norma) között. Kelsen mind az általános, mind az individuális normát ugyanolyan 

minőségűnek tekintette. Minden normának „kettős arculata" van,166 minden norma 

konkretizálása egy magasabb szintű normának (jogalkotás), és maga is konkretizálható 

tovább (jogalkalmazás). A büntető törvénykönyv az alkotmány bizonyos 

™I.m. 35. o. 
1651. m. 36. o. 
166 E plasztikus kifejezés VARGA Csabától származik (Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról 

48. o.) 
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rendelkezéseinek konkretizálásából született, míg a büntetőbíró ítélete a törvény 
1 /»7 

konkretizálása, vagy ahogy Kelsen nevezte: „végrehajtása". A kelseni érvényesség 

fogalom szempontjából nem tekinthető problematikusnak ez az egységesítési törekvés, 

mivel éppen az érvényesség koncepcióból vezethető le az individuális és az általános 

normák közötti különbség eltüntetésének szükségessége. Ha az érvényesség „Sollen"-

beli létezést jelent, akkor az összes „Sollen" világába tartozó norma érvényessége 

ugyanazt jelenti. Ha normákat önmagukban, a „Sollen"-ben létező dolgokként 

vizsgáljuk, akkor tényleg nem lehet lényegi, csupán megfogalmazásbeli eltérés az 

általános és az individuális normák között. Az általános norma több általános 

kifejezést tartalmaz, és sokszor csupán a jogalkotás kereteit jelöli ki. A rendszeren 

belül tehát nem támadható a különböző szintű normákra alkalmazott egységes 

érvényesség fogalom és az érvényesség kritériumok egyezése. 

Más a helyzet a jogrendszer (jogrend) érvényességének tekintetében. Kelsen nem 

fogalmaz egyértelműen abban a kérdésben, hogy a jogrend mennyiben azonosítható a 

jogi normák összességével, esetleg rendelkezik-e ezen túlmenően, valamilyen sajátos 

minőséggel. Kelsen vonatkozó gondolatmenetéből arra következtethetünk („A jogi 
1 /»fi 

rend, vagyis a jogrend nem más, mint jogi normák rendszere."), hogy a jogrendszer 

nem bír ilyen megkülönböztető sajátossággal. A jogrendszer érvényessége ezek szerint 

tehát szintén azt jelenti, hogy a „Sollen" szférájában létezik. Ekkor viszont nem tudjuk 

megmagyarázni, hogy érvényességéhez miért szükséges még a formális érvényességen 

túlmenően bizonyos fokú társadalmi hatékonyság (érvényesülés), ami kimondottan 

szociológiai jelenség. Kelsen ezen a ponton érezhetően bizonytalanul fogalmaz, és 

nem állítja a fókuszba a jogrend érvényességét: „Abból a körülményből, hogy egy 

jogrendnek mint jogi normák valami módon zárt rendszerének az érvényessége 

hatékonyságától, vagyis attól függ, hogy a valóság melyre a jogrend - mint egész - a 

tartalmával vonatkozik, e rendnek általában megfelel, még korántsem következik, 

hogy hasonlóképpen az egyes jogi normák érvényessége is hatékonyságuktól függ."169 

167 Tiszta jogtan 46. o. 
1681. m. 35. o. 
169 Lm. 40. o. 
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E gondolatmenetből az következne, hogy egy tiszta „Sollen" jelenség végső soron a 

„Sein" szférájában gyökerezik. Ez pedig egyaránt veszélyezteti a tárgy és a módszer 

tisztaságát, melyre Kelsen deklaráltan nagy súlyt fektetett. 

Ha a normák érvényessége abból, és csak abból fakad, hogy meghozatalukat vissza 

lehet vezetni más normákra, akkor ezzel a tétellel nem fér össze az, hogy az 

érvényességi kritériumok egy része a normák világán kívüli szférából származzék. A 

megoldás az lenne, ha a jogrendszert mint olyat és a jogszabály érvényességét 

megkülönböztetné. Kelsen ezzel szemben a hatékonyság elvét emeli nemzetközi jogi 

szabállyá, mely azt írja elő, hogy csupán a hatékony állami jogrendszerek 

érvényesek.170 Ez a kísérlet viszont azért nem lehet eredményes, mert a nemzetközi jog 

e szabálya nem illeszthető be a joglépcső elméletbe. Egyrészt tisztázatlan az ontológiai 

státusza, mert nem egyértelmű, hogy úgy tartja-e, valóban létezik ilyen tartalmú 

szabálya a nemzetközi jognak, vagy csupán ez is egy olyan logikai előfeltétele az 

érvényes jogrendnek, mint a hipotetikus alapnorma.171 Másrészről a joglépcső elmélet 

„lelke", hogy az alacsonyabb szinten álló norma a felsőbb szinten elhelyezkedő norma 

alkalmazásából jön létre, a belső jogrendszer létrehozása azonban még akkor sem 

tekinthető a nemzetközi jog alkalmazásának, ha az „alkalmazás" kifejezés jelentését a 

legszélesebb értelemben határozzuk meg. A jogalkalmazás fogalmilag azt feltételezi, 

hogy egy normára hivatkozva állapítsanak meg jogosultságot, kötelezettséget vagy egy 

újabb normát. Egy új jogrendszer létrehozatalakor így nincs értelme a nemzetközi 

jognak arra a normájára hivatkozni, amely már a létező, működő jogrendszer 

elismerését szabályozza. 

Talán ezen bizonytalanságokra vezethető vissza, hogy Kelsen az érvényesség 

fogalmának tisztázásakor csupán a norma érvényességéről beszél, külön érvényesség 

fogalmat a jogrendszer egészének vonatkozásában nem alkotott. Kelsen törekvései 

1701. m. 39-40. o. 
171 A nemzetközi jog mai tudománya az államok (így az állami jogrend) keletkezését - a nemzetközi 

gyakorlat tapasztalatai alapján - a nemzetközi jogtól független ténykérdésnek tekinti. Lásd Malcolm 

N. SHOW: Nemzetközi jog. (Ford.: Jeney Petra) Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 139-140. o., illetve a 

hazai szerzők közül: Bokorné SZEGŐ Hanna: Az állam mint a nemzetközi jog alanya. In: HERCEGH 

Géza (szerk.): Nemzetközi jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 59. o. 
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éppen ezért jól példázzák annak a megoldásnak a tarthatatlanságát, amely a 

jogszabályok érvényességét a jogrendszeren belül próbálja megalapozni. Hart már jól 

érzékelte ennek a próbálkozásnak a buktatóit, ezért alapvetően más utat járt be az 

érvényesség problémájának tisztázásakor. 

Hart híven módszertani megfontolásaihoz nem törekedett arra, hogy explicit 

érvényesség fogalommal szolgáljon. Ahogyan a szabályokat is az azokkal kapcsolatos 

gyakorlatokkal hozta összefüggésbe, a jogszabályok érvényességével kapcsolatos 

vizsgálódásait is a társadalmi gyakorlatba ágyazta. Abból indult ki, hogy az 

„érvényesség", de még inkább az „érvényes szabály" kifejezést akkor használjuk, ha 

egy szabály a jogrendszer szabályának tekinthető, ha megfelel a rendszer „elismerési 

szabályának": „Aki komolyan állítja, hogy egy meghatározott szabály, például egy 

meghatározott törvény érvényes, az egy olyan elismerési szabályt használ, amit a jog 
177 

megállapításához ő maga elfogad." Az érvényességre vonatkozó megállapítás tehát 

egy „belső szempontból" tett állítás, ami egy szabály társadalmi elfogadottságát 

jelenti. 

Annyiban megegyezik ez az érvényesség felfogás Kelsenével, hogy egy jogszabály 

létezése feltételezi egy létező jogrendszerbe illeszkedését. Az érvényesség ilyen 

módon történő meghatározása ugyanakkor nem azt jelenti, mint Kelsen elméletében, 

aki szerint a „Sollen" szférájában lévő norma adekvát létmódja az érvényesség. Az 

érvényesség a harti teóriában nem ontológiai kategória, mint Kelsenében, nem is 

törekszik a fogalmának tisztázására, sokkal inkább arra utal, hogy mit jelent azok 

számára, akik használják ezt a kifejezést. Hart a „Sein" és „Sollen" kettéválasztásán 

alapuló megközelítést teljesen kikapcsolta elméletéből, a jogszabályok érvényességét 

mégis el tudta különíteni a társadalom és a természet többi jelenségétől. Ehhez ő a 

„belső" és „külső" szempont megkülönböztetést használta. Belső szempontból az 

tekint a szabályra, aki elfogadja azt, cselekvése megítélésekor mérceként vagy 

mintának használja, sőt cselekvése indokául szolgál a szabály. Aki külső szempontból 

szemléli a szabályt, az nem tudja átélni ezt a viszonyulást, a szabályok számára 

pusztán előrejelzések lesznek arra nézve, ami valószínűleg történni fog. Mindazonáltal 
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egy társadalom működését le lehet írni pusztán külső terminusok segítségével is 

(például: előre jelezhető, hogy az emberek többsége meg fog állni a piros lámpa előtt), 

és akár el is lehet boldogulni egy társadalomban pusztán a külső szempontra történő 

hagyatkozással, de egyvalamit nem lehet. Nem lehet megérteni azt, hogy a szabály léte 

mit jelent azok számára, akik elfogadják azt. E belső szempont alkalmazása 

ugyanakkor szándéka szerint nem jelenti azt, hogy a jog alanyai erkölcsileg 

azonosulnának a jogszabály tartalmával, mindössze arra utal, hogy valamilyen okból 

jogszabálynak tekinti a szabályt. 

E fejtegetésekből talán az is kitűnik, hogy Hart osztotta azt a pozitivista koncepciót, 

mely szerint jogszabályok kötelező ereje nem azonos a jogszabályok érvényességével. 

Az érvényesség annyit jelent, hogy a társadalom bizonyos tagjai, bizonyos 

kritériumokra tekintettel jognak fogadnak el valamilyen megnyilvánulást. Hart 

esetében azonban sokkal inkább elhatárolható ez a két kategória, mint Kelsennél, aki a 

jogi előírásokat kötelezettségek előírásának látta. Hart egyrészt eleve különbséget tesz 

felhatalmazást adó és jogosultságot előíró szabályok között, mely utóbbiak ugyanúgy 

érvényesek, mint a kötelezettséget hordozó szabályok. Másik oldalról pedig a jogként 

történő elfogadás az előbbiek esetében sem keletkeztet engedelmeskedési 

kötelezettséget, a kötelező erejét más tényezők eredményezik.173 

Ez egyrészről annak a következménye, hogy Hart nem különíti el a két világot, a 

„Sein"-t és a „Sollen"-t, másrészt összecseng a fogalmak pontos meghatározhatóságára 

vonatkozó kételyeivel. így nem kell külön ontológiai státusszal felruházni a 

jogszabályokat, mindössze a társadalmon belül meglévő nézőpontokat választotta szét 

a világegész egységének meghagyása mellett. Nem a jog rendelkezik tehát 

minőségileg más jellemzőkkel, mint a többi létező. A különbség nem a jogban, hanem 

bennünk van. Az emberek tekintenek másképp bizonyos jelenségekre, ezért 

beszélhetünk jogról. A jogérvényesség így legjobban azok nyelvhasználatában 

értelmezhető, akik a belső szempontot használják, ami azt mutatja, hogy elfogadják a 

jogot. Az érvényesség kifejezés ily módon jelzi egy szabály elfogadottságát egy 

172 A jogfogalma 130. o. 
173/. m. 106-107. o. 
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bizonyos körben. Voltaképpen egy nyelvhasználati forma, amely külső mutatója az 

elfogadó attitűdnek. „Az »érvényes« szót leggyakrabban [..] belső állításokban 

használják [...] Amikor azt mondjuk, hogy egy adott szabály érvényes, akkor azt 

ismerjük el, hogy megfelel minden olyan követelménynek, amit az elismerési szabály 

állított elé, s hogy ezért a rendszer egyik szabálya."174 

Az érvényesség tehát nem a „Sollen" elkülönült létszférájában kereshető, hanem a 

szubjektumban, mindazonáltal nem válik szubjektívvé, a súlypontja nem az elszigetelt 

egyéni tudaton belül található meg. 

Szintén másképp viszonyult Hart a jogrendszer és az egyes jogszabály 

érvényességének problémájához. Kelsen esetében láttuk, hogy teoretikus 

kiindulópontjait kénytelen volt módosítani, amikor beleütközött a jogrendszernek mint 

egésznek érvényességi problémájába. Hart szerint a belső szempont beemelésével 

magyarázható lett mind a jogi norma, mind a jogrendszer az érvényessége. Az egyes 

szabály azért lehet érvényes, mert kielégít bizonyos kritériumokat, amelyek miatt 

jognak fogadják el.175 Ezeket az „elismerési szabály" hordozza. Hart koncepciójában 

az elfogadás elmélete megmagyarázza a jogrendszer érvényességének kérdését is. Az 

egész jogrendszer érvényessége nincs ahhoz kötve, hogy mindenki, de legalábbis a 

társadalom túlnyomó többsége elfogadjon minden szabályt, azokhoz intern módon 

viszonyuljon. Elég, ha a joggal hivatásszerűen foglalkozók rétege közös mintának, 

kritikai mércének tekinti a jogrendszer ún. másodlagos szabályait. Ezek azt határozzák 

meg, hogy mely magatartási szabályok (elsődleges szabályok) tekinthetők 

jogszabályoknak, azokat, hogyan lehet megváltoztatni és megsértésük esetén mi a 

követendő eljárás. Hart szerint a modern jog, szemben a primitív társadalmak jogával 

nem követeli meg a belső szempont mindenre kiterjedő jelenlétét. 176 Ott, ahol 

együttesen léteznek elsődleges és másodlagos szabályok, elválasztható egymástól a 

passzív engedelmeskedés177 és a szabályok közös magatartásmintaként történő 

174/. m. 124. o. 
175/. m. 110. o. 
176/. m. 112. o. 
177A jog segítségével alávetett, kiszolgáltatottá tett emberek nézőpontja tehát szintén „külső nézőpont", 
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elfogadása. A jogrendszer érvényessége tehát azon alapul, hogy a másodlagos 

szabályokat a hivatalos személyek elfogadják, azokat mércének tekintik maguk, vagy 

mások magatartásának értékeléséhez. És mint írja. „Szélsőséges esetben a belső 

nézőpont, a maga jellegzetes normatív jogi nyelvhasználatával együtt (»ez egy 

érvényes szabály«) a hivatalos világra korlátozódhat."179 

Ebből a tételből az a további következtetés vonható le, hogy egy szabály 

érvényessége két forrásból is származhat. Fakadhat egyrészt a közvetlen elismerésből, 

abból, hogy valakik egy közösen osztott kritérium alapján elfogadják ezeket a 
1 80 

szabályokat, belülről tekintenek rájuk, és származhat közvetett úton abból, hogy egy 

érvényes jogrendszer egyik eleme a szabály. Ekkor nem szükséges az, hogy belső 

szempontból tekintsenek a szabályra, elég, ha joggal hivatásszerűen foglalkozók 

elfogadják azokat a kritériumokat, amelynek alapján létrejött a szóban forgó szabály 

(az elismerés másodlagos szabálya). A belső szempont tehát itt is megjelenik, de 

csupán a hivatalos személyek vonatkozásában. Ennek viszont az a következménye, és 

ezt Hart már nem mondja ki, hogy az érvényesség nem csupán belső állítás lehet, 

hanem külső is. Ha csupán kényszer miatt engedelmeskedünk egy szabálynak, a 

szabály által előírt viselkedési mintát nem tekintjük mércének, magatartásunk előtti 

akadálynak látjuk, akkor is értelmesen mondhatjuk azt, hogy érvényes szabályról van 

szó, mivel a rendszer maga érvényes. Ha ezt nem látjuk be, akkor nagyon sok esetben 

nem beszélhetnénk létező, érvényesülő, de nem elfogadott szabályok érvényességéről. 

A modern jogrendszerekben mindkét érvényességi forma egyaránt jelen lehet és jogi 

tapasztalatok alapján mindkettő egyaránt jelen is van. 
E kettősség, véleményem szerint, a szabályok „belső" szempontjának bizonytalan 

de a jog iránti attitűdjeik nyilvánvalóan mások, mint azok beállítódása, akik a jogot kizárólag saját 

céljaikra, egyéni haszonszerzésük megkönnyítésére használják. Hart nem különbözteti meg e két 

típust, így nem egyértelmű nála a „belső szempontot" nem osztó személyek joghoz való viszonyulása. 

(Erre a Hart-kritikára lásd BÓDIG Mátyás: Gerald Postema és a konstruktív Hart-kritika szükségessége. 

99. o.) 
178 A jogfogalma 140. o. 
1791. m. 140. o. 
180 Az érvényesség és a belső szempont közti szerves kapcsolatra: I. m. 124. o. 
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leírásából adódik. Nem tudható az, hogy kell-e valamiféle azonosulás a szabály 

tartalmával ahhoz, hogy „belső szempont" alapján tekinthessünk rá. Ha ugyanis 

mintának fogadjuk el, mely alapján megítéljük mások vagy magunk magatartását, 

akkor ehhez nélkülözhetetlennek látszik valamiféle belső (pl. erkölcsi) azonosulás a 

szabállyal. Ugyanakkor többször hangsúlyozza, hogy a „belső szempont" nem azt 

jelenti, hogy helyesnek tartjuk a szabály előírásait, hanem csupán azt, hogy jognak 

tekintjük azt.181 Ez utóbbi esetben a passzív engedelmeskedők is tekinthetnek belső 

szempontból a jogszabályokra, míg ha valamiféle azonosulást kívánunk a szabály 

tartalmával, akkor részükről kizárt az intemális aspektus. Ezt az ellentmondást Hart 

nem tisztázza, ami valószínűleg abból a pozitivista beállítódásából fakad, amely 

alapján mindenképpen szét akarta választani az érvényesség szintjén a jogot és az 

erkölcsöt (azaz a jogszabályok érvényességét nem teszi függővé morális tartalmuktól). 

Éppen ezért nem állíthatta azt, hogy a belső szempont valamilyen erkölcsi azonosulást 

tételez fel, mindössze a jogként való elismerés attitűdjét kapcsolta hozzá. így azonban 

nem tudta kielégítően magyarázni azt, hogy mi hozza létre a belső szempontot, miért 

fogadnak el az emberek egy jogszabályt. 

181 „Ők úgy tekintenek a lámpára, mint ami számukra jelzi, hogy álljanak meg, és ezért - azon 

szabályoknak megfelelően, amelyek a piros lámpánál való megállást magatartásmintává és 

kötelezettséggé teszik - a megállás indoka (Kiemelés tőlem - B. M.). Ha ezt számításba vesszük, 

akkor nem siklunk el afölött, hogy miként látja a csoport a saját viselkedését. Ezzel a szabályok belső 

szemléletére utalunk, vagyis arra, ahogy ők látják a szabályokat, belső nézőpontjukból." I. m. 110. o. 

Mint a szöveghelyből kitűnik, Hart a belső szempontú megközelítéshez nem követeli meg a szabály 

helyesnek tekintését, erkölcsi értelemben vett elfogadását (talán még jobb példa erre Hartnak az 

erkölcstelen jogszabályok érvényességével kapcsolatban képviselt álláspontja, lásd i. m. 243. o.) A 

szabályok internalizálása abban nyilvánul meg, hogy a cselekvő valamilyen értelmet tulajdonít a 

szabálynak, és nem kizárólag előrejelzésnek tekinti azt. E szűkítő felfogás megfogalmazását követően 

azonban szinte azonnal hozzákapcsolta a „belső szempont"-hoz a kritikai attitűdöt: 

„Minden társadalom életét, mely jogi, vagy másfajta szabályokat követ, valószínűleg állandó 

feszültség jellemzi azok között akik az egyik oldalon a szabályokat elfogadják és fenntartásukban 

önként közreműködnek, illetve mind a maguk, mind a mások magatartását a szabályok alapján nézik, 

és a másik oldalon azok között, akik elutasítják azokat és a szabályokkal csupán külső nézőpontból, a 

lehetséges büntetés jeleivel törődnek" Lm. 111. o. 
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Látható tehát, hogy hasonló problémával küzd, mind Kelsen. Megpróbálta az 

érvényességet a jogon belül megalapozni (a másodlagos szabályok is a jog részei),182 

de ennél tovább nem jutott, nem vizsgálta, milyen társadalmi tények keletkeztetik és 
1 

tartják fenn a jogrendszer és az egyes jogszabály érvényességét. Ha nem ad választ 

arra a kérdésre, hogy a joggal hivatásszerűen foglalkozók miért fogadják el az 

elismerési szabályt, akkor az elmélet hiányos lesz, és nem magyarázza kielégítően a 

jogszabályok érvényességének alapját. 

Hart elmélete mindazonáltal azért lép tovább Kelsen elméleténél, mert a 

jogszabályok érvényességét a jogászi gyakorlatot és az ezzel együtt járó 

nyelvhasználatot figyelembe véve próbálta magyarázni a jogszabályok érvényességét 

és nem bonyolódott metafizikai spekulációkba a jog alapvető szabályát illetően. Nála a 

„végső" szabály mélyen a jogászi gyakorlatba ágyazódott. A „hipotetikus alapnorma" 

és az „elismerési szabály" hasonlósága csupán formális. 

Ez az eltérés a filozófiai kiindulópontok mellett tudományelméleti okokkal és 

magyarázható. Kelsen érezhetően a természettudományok modelljét vette alapul az 

érvényesség fogalmának meghatározásakor. A természettudomány alapvető eszménye, 

hogy a világ jelenségeit megpróbálja visszavezetni minél egyszerűbb, minél 

alapvetőbb elvekre. Kelsen ugyanígy, a fogalmi takarékosság jegyében megpróbálta a 

„hipotetikus alaporma" segítségévei egyetlen kiindulópontból magyarázni a 

jogérvényesség komplex jelenségét. Hart ezzel szemben már figyelemmel volt arra, 

hogy a társadalomtudományok célja más, az hogy megpróbálják feltárni az egyes 

cselekvések értelmét, és leírják azokat a kontextusokat, amelyekben e cselekvések 

értelmet nyernek. 

Mindezen különbségeken túl kimutatható egy alapvető azonosság, amely a 

jogpozitivizmusuknak abban a mozzanatában áll, hogy a jog lényegének a szabályokat 

182 Az elismerési szabály maga ugyan nem jogszabály abban az értelemben, hogy nem teremt sem 

jogosultságokat, sem kötelezettségeket. Ezért Hart is óvatosan fogalmaz, nem jogszabálynak, csupán 

Jognak" nevezi (A jogfogalma 134-135. o.). 
183 Ugyanerre a problémára hívja fel a figyelmet BÓDIG Mátyás, lásd Hart, Dworkin... 19-22. o. 
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tekintették, és nem voltak tekintettel arra, hogy a szabályok még nem fedik le a jog 

teljes mezejét, a jogalkalmazói döntések és a jogszabályok viszonyát nem hozták 
1 fid 

kapcsolatba a jog érvényességével. 

A jogérvényesség természete 

A jogérvényesség harti és kelseni fogalmának felvázolása után ki kell térni a 

vizsgálódásnak arra is, hogy milyen jellegű a jogérvényesség természete a két 

elméletben. A kérdés a jogérvényesség és a szubjektum viszonyára irányul. 

Kelsen a jogérvényességet mint objektív kategóriát próbálja vizsgálni, mivel a jog 

normatív jellegét meg akarja tartani, de azt nem a szubjektív elismeréstől kívánja 

függővé tenni. Azt Kelsen maga sem állítja, hogy létezik objektív normaérvényesség, 

mivel ez a felfogás az általa több ízben bírált természetjogi megközelítésekkel lenne 

azonos (ezen elméletekben független a normák érvényessége az emberi 

szubjektumtól), de azt gondolja, hogy ezt fel kell tételezni, mivel a jogtudomány 

évezredes története során, szerinte ezt mindig is feltételezték a jogtudósok, másrészt 
1 fi^ 

pedig a jogtudomány csupán így maradhat fenn önálló tudományként. 

Valószínűnek látszik, hogy Kelsent ezen a téren a skandináv jogi realizmus 

szélsőséges nézetei elleni küzdelem motiválta. Ők voltak akik a jogérvényességet 

pusztán szubjektív jelenségként kezelték, azt állítva, hogy az érvényesség fogalmának 
1 fi/t 

nincs valóságos, objektív megfelelője, tehát az egy metafizikus fogalom. Kelsen a 

jogérvényesség objektív jelenségként való értelmezését úgy látta biztosítottnak, hogy 

rávilágított arra, létezik egy általa transzcendentálisnak minősített kategória, a 

hipotetikus alapnorma, melyet a jogászok mindig is feltételeztek és feltételezniük 
184 E felfogás részletes kritikájára lásd: VARGA Csaba: Előadások... 206-264. o. 
185 Tiszta Jogtan 20-21. o. KELSEN elméletének ezen implikációiról lásd: Norbert HOERSTER: 

Kritische Vergleich... 4. o. 
186 Lásd a II/3. alfejezetet. 
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kellett ahhoz, hogy a jogérvényességről, mint objektív kategóriáról értelmesen 

beszélhessenek. „[Tjudatosítani akarja, amit minden jogász tesz, amit az összes jogász 

tesz - többnyire öntudatlanul -, amikor tárgya megragadásában elutasítja ugyan a 

természetjogot, melyből a pozitív jogrend levezethető lenne, ezt a pozitív jogot 

azonban mégis érvényes rendként, nem motiváció összefüggések puszta valóságaként, 

hanem normaként értelmezi."187 

Kelsen szerint a hipotetikus alapnorma nem transzcendens, hanem egy olyan 

„transzcendentál-logikai" feltétel, amelynek segítségével lehet „a jogi értelmezés 

számára kínálkozó tapasztalati anyagot jogként, azaz jogi normák rendszereként 
188 

értelmezni." A hipotetikus alapnorma tehát különbözik Kant olyan ismeretelméleti 

kategóriáitól, mint a tér, az idő, melyek ahhoz szükségesek, hogy képesek legyünk 

egyáltalán megismerni a dolgokat. A létezők ugyanis Kant szerint (mint magábanvaló 

dolgok) fennállnának, csak számunkra nem lennének189 megismerhetőek. A 

hipotetikus alapnorma nélkül azonban nemcsak a jog megismerése hiúsulna meg, 

hanem maga a jog sem létezne, a jognak nincs magábanvaló oldala. A hipotetikus 

alapnorma a norma érvényességét biztosítja, a norma érvényessége pedig éppen a 

kelseni meghatározás szerint a norma létezését jelenti. Ebben az értelemben tehát a 

hipotetikus alapnorma ontológiai alapot jelent. Mindazonáltal abban igaza van 

Kelsennek, hogy valóban szükséges olyan tudati kategória, amely arra szolgál, hogy 

lehetővé tegye bizonyos társadalmi jelenségek jogként való felismerését, de ez 

álláspontom szerint magának a jogérvényességnek a kategóriája. 

Hart elméletében, ahogy azt az előző fejezetben már próbáltuk érzékeltetni némileg 

ellentmondásos a jogérvényesség természete. Ez arra vezethető vissza, hogy meg kell 

különböztetnünk a jogszabály és a jogrendszer érvényességét, melynek Hart nem 

szentelt elég figyelmet. A jogi norma érvényessége azt jelenti, hogy elfogadják, mert 

az elismerési szabálynak megfelelően jött létre. Kulcskérdés annak tisztázása, hogy 

ekkor voltaképpen a rendszer elismerési szabályra irányul az elfogadó attitűd, vagy 

187 Tiszta jogtan 37. o. 
1881. m. 37 .0 . 
189 Immánuel KANT: A tiszta ész kritikája 13. o. 
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magára a szabályra. 

Hart hajlott arra, hogy akkor tekintse érvényesnek a szabályt, ha az elismerési 

szabályt elfogadják, ami alapján létrejön.190 Ebben az esetben az elfogadásnak elég 

csak az elismerés másodlagos szabályára irányulnia. Azt sehol sem írta, hogy az 

elismerési szabály elfogadásából következnie kell a rendszer összes szabálya 

elfogadásának. Ez nyilvánvaló képtelenség, nem minden szabályhoz viszonyulunk 

elfogadó attitűddel akkor sem, ha a jogrendszer alapvető elismerési szabályát 

elfogadjuk. Arra viszont, amint fentebb láthattuk utalt, hogy az elismerési szabályt 

nem kell a társadalom többségének elfogadni, elég, ha a hivatalos személyek szűk 

csoportja tekint rá mintaként. Az ekkor is nyilvánvaló, hogy a rendszer többi, 

elsődleges szabálya éppúgy érvényes lesz, mintha mindenki elfogadná azokat. A 

jogérvényesség tehát részben, a társadalom bizonyos tagjainak szempontjából 

objektívvé válik, a jog létezése függetlenedik bármilyen elismerésüktől. 

Másik oldalról viszont a szabályokról általánosságban azt írta, hogy egy konkrét 

szabály csak akkor lehet mérce vagy az értékelés alapjául szolgáló minta, ha 

elfogadják azt.191 Ekkor nem tett különbséget elsődleges és másodlagos szabályok 

között. „[Vjalaki tekinthet úgyis a jogszabályokra, mint egy külső megfigyelő, aki nem 

azonosul velük, és úgy is, mint annak a csoportnak a tagja, amely magatartása 

irányítóiként elfogadja [kiemelés tőlem - B. M.] és alkalmazza a szabályokat."192 Ez 

utóbbin keresztül „... a szabályok belső szemléletére utalunk, vagyis arra, ahogy ők 

látják a szabályokat, belső nézőpontjukból."193 Imígyen elénk tárul a 

jogérvényességnek egy interszubjektív változata, a belső szempont nélkül ugyanis 

szabályokról sem beszélhetünk. Ha a jogszabály létének ez adja lényegét, akkor nem 

elegendő az elismerési szabály, illetve az abban foglalt kritériumok elfogadása a 

hivatalos személyek részéről, hanem a belső szempontot megteremtő elfogadás 

szükséges ahhoz, hogy a jogszabályt érvényesnek nevezhessük. Ennek hiányában 

190 A jogfogalma 124. o. 
1911.m. 109-110. o. 
192/. m. 109. o. 
193/. m. 110. o. 

97 



pusztán „szabályszerűségek" léteznének, amelyeknek nincs érvényessége. Ezt az 

olvasatot támasztja alá, hogy Hart a belső szempont fogalmának bevezetésétől az 

egész társadalom „normatív szerkezetének"194 magyarázatát remélte, illetve a 

társadalom többségének attitűdjeként jellemezte az elfogadáson alapuló belső 
195 szempontot. 

A jogszabály érvényessége tehát megjelenik az elméletben mint interszubjektív és 

mint objektív kategória is. Ennek az ellentmondásnak a feloldása úgy lehetséges, hogy 

tovább haladunk a jogrendszer érvényessége felé. A jogrendszer érvényessége már 

tisztán interszubjektív kategória, mivel a másodlagos szabályok, és ezek közül is 

leginkább az elismerési szabály közös elfogadására van csupán szükség ahhoz, hogy a 

jogrendszer érvényes legyen. Ez azonban természetesen nem azt jelenti, hogy egy 

kifejezett szabályt fogadnak el, pusztán arról van szó, hogy ugyanazokat a 

kritériumokat használják a többi jogszabály érvényességének megítéléséhez. Az a 

kérdés, hogy ezek elfogadása milyen tényezőktől függ, már kivezet minket a 

jogelmélet terrénumáról, és az egész politikai-társadalmi rendszer legitimációjától 

válik függővé.196 A mi szempontunkból itt az látszik fontosnak, hogy a jogrendszer és 

az elismerési szabály érvényessége funkcionális, tehát azért érvényes, mert működik, 

mert - általában hallgatólagosan - elfogadják. Érvényessége pedig kisugárzik azokra a 

normákra, melyeket az elismerési szabály alapján alkottak meg. A jogszabályok 

érvényességének fogalmába ily módon, az elismerési szabályon keresztül visszakerül a 

szubjektív mozzanat. 

Hart álláspontja tehát világosan különbözik Kelsenétől az érvényesség 

természetének vonatkozásában is. Azt láthatjuk, hogy Hart a jog sajátos jelenségeiből 

indult ki, ezeket akarta megérteni. Nem volt olyan határozottan felvállalt 

prekoncepciója, mint Kelsennek, aki a tudományosság jegyében a jogelméletet meg 

kívánta tisztítani azon jelenségek vizsgálatára irányuló törekvésektől, amelyek a 

„norma" és a „legyen" kategóriáin kívül más tényezőket is figyelembe vettek a jogi 

1941. m. 109. o. 
195/. m. 110-111. o. 
1961. Tn. 140-146. o. 
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jelenségek leírásakor. Hart jogról alkotott képe ennél lényegesen differenciáltabb, 

figyelembe veszi a joggal kapcsolatos emberi beállítódásokat. így egyaránt 

megtalálható a passzív engedelmeskedés, és az elfogadó attitűd, a belső és a külső 

szempont, az egyes jogszabály, és az egész rendszer érvényességének kérdése. A harti 

érvényesség koncepció ennek megfelelően utal arra (ha nem is teszi mindig világossá), 

hogy miben áll az érvényesség különböző értelmei közötti eltérés. Hart nem is 

törekedett arra, hogy általános érvényesség fogalommal álljon elő, mindössze arra, 

hogy néhány kontextusban meghatározza az érvényesség szó jelentését. Bár Hart ezt 

nem mondta ki, de problémafelvetései jelzik, hogy a jogérvényesség kérdése nem 

redukálható pusztán a jogszabályok érvényességének problematikájára. A 

jogszabályok és a jogérvényesség merev szétválasztásának tarthatatlanságára 

leginkább az érvényességi kritériumok vizsgálatával lehet rámutatni. 

A jogérvényesség kritériumai 

A jogérvényesség kritériumainak tárgyalásával el is érkeztünk a két elmélet talán 

legismertebb és a felszíni hasonlóság miatt talán a legtöbb félreértést okozó eleméig: 

Hart elismerési szabályáig (rule of recognition) és Kelsen hipotetikus alapnormájáig 

(hypotetik Grundnorm). 

Kelsen a jogászok által használt formális érvényesség-fogalmat tekintette kiindulási 
107 

alapnak, azt próbálta tudományosan magyarázni. Ennek megfelelően a norma 

érvényességi kritériumait a tartalmától függetlenül állapította meg: „Egy norma jogi 

normaként mindig csak azért érvényes, mert teljességgel meghatározott módon jött 

létre, teljességgel meghatározott szabály szerint hozatott, és sajátos módszerrel 

197 Szövegeiben gyakran felbukkan a jogászi beszédmódra történő hivatkozás, anélkül, hogy az ennek 

bázisául szolgáló Jogászi tudatot" reflexió alá vonta volna (Példaként lásd Tiszta Jogtan 37. o. ill. A 

Tiszta Jogtan és az analitikus jogelmélet 239., 248. o.) 

99 



108 alkottatott." Az érvényesség dezantropomorfizálására irányuló törekvését jelzi 

ebben a meghatározásban, hogy nem szerepel benne olyan kitüntetett hatalmi gócpont, 

amelyből a jogi normák érvényességüket nyernék, valójában a hatalom mint 

társadalmi, szociológiai vagy politikai jelenség egyáltalán nem kap itt helyet.199 A jogi 

norma érvényességének kritériumait tehát maga a jog határozza meg. Ugyanakkor 

nagyon sajátos az a mód, ahogyan kizárja a tartalmi érvényességi követelmények 

lehetőségét. 

E módszer lényege a jogértelmezéssel kapcsolatos radikális álláspontjának 

ismertetése útján világítható meg. A joglépcső-elmélet szerint minden normaalkotás 

(azaz egy gondolati tartalom érvényes normává válása) egyúttal egy magasabb szintű 

norma alkalmazását jelenti.200 Az alkalmazáshoz viszont értelmezés szükséges. „Az 

értelmezés olyan szellemi eljárás, amely a jogalkotás folyamatát elkíséri [kiemelés 
901 

tőlem - B. M.] a magasabb foktól az alacsonyabb fok felé haladás során." A 

szóhasználatból arra lehet következtetni, hogy az értelmezést járulékos jelenségnek 

tartja, az nemcsak a jogszabály szövegétől, hanem a normától magától is egyértelműen 

elválasztható. A norma az értelmezéstől függetlenül létezik, csupán nyelvi jelentése 

nem egyértelmű mindig.202 

Az értelmezés továbbá Kelsen szerint nem megismerési, hanem akarati 

tevékenység, így egy adott normából bármilyen jelentés kinyerhető. „Egyszerűen nincs 

olyan pozitív jogi módszerként jellemezhető módszer, amelynek alapján egy norma 

több nyelvi kifejezése közül csupán egy lenne a helyes." így nincs értelme annak az 

állításnak, hogy akár maga a jogi norma, akár valamilyen jogon kívüli tényező állíthat 

tartalmi (például erkölcsi) követelményeket a létrejövő joggal szemben. Az egyik 

norma tartalmából ugyanis nem lehet logikai úton levezetni a másik norma 

198 Tiszta jogtan 20. o. 
199 7. m. 40. o. 
2001.m. 42-46. o. 
2011. m. 50. o. 
202 1.m. 52. o. 
203 /. m. 53. o. skk. 
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tartalmát.204 A jog érvényességének szempontjából csak az lényeges, hogy valamilyen 

szintű kapcsolat álljon fent a magasabb rendű (a jogalkotás rendjét előíró), és az 

alacsonyabb rendű (a jogalkotás során létrejövő) norma között. 

Nem számol azonban értelmezési elméletének azzal a következményével, hogy 

eltűnnek az objektív fogódzók a formális érvényesség fennállásának megállapításához. 

Nem tudjuk, hogy biztosan visszavezethető-e a norma egy magasabb szintű másik 

normára, vagy ezt csak szubjektíve, saját értelmezésünk alapján véljük. A kelseni 

elméletnek tehát szüksége van arra, hogy valamiképpen beemelje az értelmezés 

szabadságának korlátait. Implicite tartalmazza ezért a Tiszta Jogtan, hogy léteznek 

olyan szabályok, amelyek egyértelműek, ezek nélkül nem létezhetne érvényes jog sem. 

A problémát akként próbálja megoldani, hogy az értelmezésnek két irányát 

különbözeti meg. Értelmezésünk irányulhat „annak a keretnek a megállapítására, 

amelyet az értelmezendő norma jelent, és ilyen módon több lehetőség felismerése, 

mindazoké, amelyek adottak ezen a kereten belül."205 E keret értelmezéssel történő 

megállapításával kapcsolatban semmilyen problémát nem lát, így a jogszabály által 

rögzített keretek „objektívek" lesznek. Ez biztosítaná a létrejött norma érvényességét, 

a szükséges kapcsolatot a két norma között. Az így kapott lehetőségek között a 

választásunk azonban már önkényes („akarati") lehet, az értelmezési módszerek nem 

jelölhetik ki az egyetlen „helyes" megoldást.206 Ez az értelmezés másik iránya. 

Kelsennek ez a próbálkozása a formális érvényesség eszméjének megőrzésére nem 

vezetett sikerre. Nem tudta megmagyarázni - és nem is törekedett erre - , hogy a 

jogalkotásra felhatalmazó norma (legyen az akár individuális, akár általános) által 

biztosított keretek meghatározására irányuló értelmezés minőségileg miben 

különbözik a norma tartalmának meghatározására irányuló értelmezéstől. Nem vette 

figyelembe azt, hogy számos gyakorlati példa bizonyítja, sokszor ennek a „keretnek" a 

megtalálása okozza az értelmezési nehézségeket. 

204 Jogelméleti szempontból érdekes, hogy Kelsen ezzel a jogértelmezésről vallott felfogásával az 

amerikai jogi realisták álláspontjához kerül közel. 
205 1.m. 53. o. . 
206 1. m. 53-55. o. 
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Lehetséges megoldás talán az lenne, ha ezt a bizonyos keretet, az eljárási, 

felhatalmazást adó normával azonosítanánk. Bár az értelmezés problémája akkor is 

megmarad, de látszólag ezek egyértelműbbek, az értelmezési nehézségek a bíróságon 

általában nem abból adódnak, hogy jogosult-e a bíróság eljárni (Kelsen 

terminológiájával: van-e felhatalmazása az adott ügyben individuális normát alkotni), 
7ÍV7 

bár példák az ellenkezőjére is akadnak. Ha azonban az értelmezési kereteket a 

felhatalmazást adó normákkal azonosítjuk, akkor az egész anyagi joganyag 

létezésének értelme megkérdőjeleződne. Ha a bíróság az eljárási jog felhatalmazása 

alapján bárhogy értelmezheti az anyagi jog szabályait (a jogi norma 

meghatározatlansága folytán), akkor azokra nincs is igazán szükség, mivel az 

értelmezés szubjektivitása nem befolyásolja az érvényességet. A kelseni logikát 

követve a másodfokú bíróság nem minősíthetné érvénytelennek az ítéletet, bármi is 

annak tartalma. Kelsen ettől a lehetőségtől elhatárolódik, de nem tisztázza, mit ért az 

értelmezendő norma keretjellegén. A kelseni magyarázat gyengesége abban rejlik, 

hogy a jog értelmezésének és alkalmazásának kérdését (s ezzel együtt a jog összes 

további problémáját, így a jog érvényességét is) kizárólag a normákra vonatkoztatva 

próbálja vizsgálni, és úgy jut el egy „feltételezett alapnormáig", melyet az érvényesség 

végső kritériumának tekint. E nézőpontból viszont a jog számos aspektusát - például 

éppen a bírói jogalkalmazást - nem lehet megfelelően megvilágítani, a jog kizárólagos 

azonosítása a normával inadekvát megközelítés. A jogi gyakorlatok értelmét nem 

tudjuk feltárni akkor, ha ezekhez a keretekhez ragaszkodunk. 

Hart annyiban lép tovább a kelseni elméletnél, hogy valójában az érdekli, a joggal 

kapcsolatba kerülő személyek milyen értelmet tulajdonítanak kifejezéseiknek. Hart fő 

művében jogérvényességi kritériumok kérdésére nem tér ki közvetlenül, csupán a 

207 Ilyenek az ún. kompetencia szabályok körüli bizonytalanságok, melyek a részletező szabályozás 

ellenére is megjelennek. Volt olyan eset, amely úgy merült fel, hogy jogosult-e a bíróság valamilyen 

jogszabály, például az Alkotmány közvetlen alkalmazására (a „dávodi kislány" hírhedté vált ügye, e 

problémáról lásd: Halmai Gábor: Az alkotmány mint norma a bírói jogalkalmazásban. Fundamentum. 

Az emberi jogok folyóirata, 1998. 3. sz. 78-81. o.), és találkozhatunk üggyel is, ahol a bíróság 

nevében, de nem a bíró által hozott döntés érvényessége kérdőjeleződik meg. (lásd a 35. lábjegyzetben 

már idézett BH2000. 191. sz. jogesetet). 
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később írott „Utószavában" fejti ki, hogy az elismerési szabály bármilyen érvényességi 

kritériumot tartalmazhat, amely lehet akár erkölcsi jellegű is. Hozzá kell azonban 

ehhez tennünk, hogy a változó tartalma mellett egy állandó jellegzetessége mégis van: 

a reá való utalással elvileg mindig el lehet dönteni azt, hogy mi minősül érvényes 

jognak egy adott társadalomban, tehát léteznek egyértelmű kritériumok a jogszabályok 

érvényességére vonatkozóan. 

Hart elismerési szabálya első ránézésre hasonlít Kelsen hipotetikus alapnormájára. 

Mindkettő a jogszabályok érvényességi kritériumaival áll szoros összefüggésben. 

Valamilyen módon mindkettőnek az a funkciója, hogy meghatározza a szabályok 

érvényességét. Szintén első ránézésre csak annyi vehető észre, hogy mindkettő elüt a 

jogrendszer többi szabályától. A hipotetikus alapnorma esetében ez metafizikai 

jellegében nyilvánul meg, az elismerési szabály pedig létezési módjában különbözik a 

többi szabálytól. Létezése, érvényessége fokozati jellegű, lehet erőteljesebb és 

gyengébb, vagy akár teljesen meg is szűnhet, majd feléledhet, a társadalmi környezet 

változásaitól függően. 

Az elismerési szabály tapasztalati jelenség, melynek működését megfigyelhetjük, 

elemezhetjük, akár egzakt tudományos állításokat is tehetünk vele kapcsolatban, ezért 

társadalmi ténynek tekinthető. A hipotetikus alapnormával kapcsolatban ilyen 

megfigyelések, kijelentések, nem tehetőek. Csak a jogászi tudatban létezik.208 

A kelseni alapnorma tartalma a következő: „alkalmaztassák kényszer azon feltételek 

között, ahogy azt az első alkotmány tartalmazza."209 Ez a meghatározás állandóságra 

utal az érvényesség kritériumainak vonatkozásában, ebből egyedül a formális 

érvényesség változatlan kritériuma vezethető le. A harti elismerési szabály ezzel 

szemben változó tartalmú, jogi kultúrától, társadalmi berendezkedéstől egyaránt függ, 

milyen kritériumok képezik a tartalmát. Az elismerési szabály ily módon megengedi 

az erkölcsi szempontok beemelését a jogérvényesség feltételei közé, míg az alapnorma 

kizárja azokat. 

208 V. ö.: A jogfogalma 336-341. o. SZIGETI - TAKÁCS: A jogállamiságjogelmélete 95. o. 
209 Tiszta jogtan 37. o. 
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Az elismerési szabály abban különbözik még a hipotetikus alapnormától, hogy nem 

ír elő semmit, nem nyújt cselekvési mintát, hanem azon gyakorlatban használt 

kritériumok gyűjtőneve, amelyek létére a jogászi és a társadalmi gyakorlatból 

következtetni tudunk, kívülről tehát egy többek viselkedéséből nyomon követhető 

szabályszerűségben rajzolódik ki. Ilyen értelemben, bár a jog részét képezi, mégis 

alapvetően más minőségű, mint az elsődleges szabályok. Nem csupán annyiban 

különbözik azoktól, hogy más a tárgya (nem a cselekvésekre, hanem a szabályokra 

vonatkozik), hanem abban is, hogy nem tartalmaz valódi, kötelezést előíró 

rendelkezést, csupán kritériumokat. Arra azonban nem kapunk választ Harttól, hogy 

mi tartja fenn e kritériumokat, miért léteznek. Az a tény, hogy hivatalos személyek 

többsége közösen osztja az elismerési szabályban foglalt kritériumokat, még nem 

magyarázza meg, hogy miért fogadják el azt, holott a tudatos elfogadás az érvényesség 

szempontjából alapvető a harti elméletben. 

Ha tehát a jogi gyakorlat felől vizsgáljuk a két megközelítést, akkor azt láthatjuk, 

hogy az „elsődleges jogszabályok" létezését Hart a Kelsen féle elméletnél jobban 

magyarázza, mivel a tényleges gyakorlatban keresi a jog érvényességi kritériumainak 

kulcsát, nem valamely metafizikai, „feltételezett" létezőben. Kelsen a 

jogérvényességet tisztán a jogi normák egymásra alapozódásával létrejövő 

rendszerként gondolta el, és azért volt szüksége a hipotetikus alapnorma eszméjére, 

hogy ki tudjon törni a regressum ad infinitivum-ból. Kelsen a jogi normáknak abból a 

sajátosságából indult ki, hogy azok normális esetben egy másik norma felhatalmazása 

alapján születnek. Ez a megközelítés nagyon jól illett ahhoz a neokantiánus 

feltevéshez, hogy a normák olyan létezők, amelyek tisztán, egyféle megközelítésből 

megragadhatók és megfelelt kora és jogi kultúrája jogról alkotott képének is. így 

azonban valósággal kiszakította társadalmi keretéből a jog érvényességét, a normák 

csakis egymásból nyerik érvényességüket, semmilyen külső megerősítésre nem 

szorulnak 

Hart a gyakorlati oldaláról közelítette meg az érvényesség kérdést, azt vizsgálta, mit 

értenek az emberek azon, amikor az állítják, hogy a jogszabály érvényes, és így jutott 

el addig, hogy kell léteznie egy olyan végső szabálynak, amelyek megalapozzák az 
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egész jogrendszer érvényességét. Ez egy olyan vonatkoztatási pont, mely egységes 

keretet biztosít a jogszabályokkal kapcsolatos gyakorlati beszédhez. A jogérvényesség 

kritériumait összefoglaló „elismerési szabály" létezésére azonban már nem szolgál 

magyarázattal, nem ad eligazítást arra nézve, mely tényezők magyarázzák a 

fennállását. 

Ez a megközelítés egyúttal rávilágít Hart elméletének arra a sajátosságára, hogy a 

jogérvényesség kérdését Kelsenhez hasonlóan szintén a jogszabályok érvényességére 

vezette vissza. Az elismerési szabály ugyanis csupán a jogszabályok érvényességi 

kritériumait biztosítja. E beállítódás leginkább a szabályok bírói alkalmazásának 

leírásakor érhető tetten. Hart a bírói jogalkalmazási folyamatot elsősorban 

szabályalkalmazásként ábrázolta. Erre lehet következtetni abból, hogy a 

jogalkalmazási folyamatot a „Formalizmus és szabályszkepticizmus" című fejezetben 

tárgyalja.210 Itt a jogalkalmazás fő problémájaként a jogszabályokban használt 
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fogalmak bizonytalan szélei, „nyitott szövedéke" tűnik fel. A jogalkalmazás 

elméleti leírása valóban nem nélkülözheti a jogszabályok figyelembevételét, de a 

jogalkalmazás nem redukálható szabályalkalmazásra. A jog komplexitása, 

rugalmassága és a jogalkalmazók autoritása a nyugati jogi kultúrában lehetővé teszi 

ugyanis, hogy a bírák a merev szabálykövetés helyett sokkal inkább a helyes döntés 

kialakítására koncentráljanak. Bizonyítják ezt az amerikai jogi realizmus és a 

szociológiai jogelméletek állításai, amelyek a szabályokon kívüli, vagy éppen a 

szabályok mögötti tényezőkre helyezték a hangsúlyt vizsgálódásaik során (bár sokszor 

túlzottan is alábecsülték a szabályok jelentőségét). Hart és Kelsen eltérő filozófiai 

álláspontról, de egyaránt amellett érveltek, hogy a jogalkalmazás leginkább a 

szabályokkal függ össze, így a jog érvényessége elsősorban a szabályok 

érvényességének kérdéseként ragadható meg. 

így nem is teszik fel azt a kérdést, hogy miben áll a jogszabályon kívüli jogi minták 

érvényessége, miben különbözik ez a jogszabályok érvényességétől, alkalmazható-e 

ezekre az elismerési szabály vagy az alapnorma, meg lehet-e állapítani 

210 A jogfogalma 147-180. o. 
** V 

211 /. m. 149. o. 
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érvényességüket előre rögzített kritériumokra alapozva. 

4. Összegzés 

Kelsen és Hart jogérvényesség koncepciójának különbségei, tehát részben az eltérő 

jogi kultúrában történő szocializációjukra utalnak, részben pedig filozófiai 

alapfeltevéseikre vezethetőek vissza. Hart ezért sokkal inkább a joggal foglalkozó, 

azzal kapcsolatba kerülő személyek tevékenységéhez, beállítódásaihoz kötötte a jog 

érvényességének alapját, míg Kelsen megpróbálta ugyanezt a jogi tételezések 

rendszerén belül maradva megtalálni. A filozófiai háttér különbsége leginkább az 

érvényesség fogalmához fűződő viszonyukban tükröződik. A neokantiánus paradigmát 

elfogadó Kelsen szükségét érezte annak, hogy mindenképp meghatározza az 

érvényesség „tiszta" fogalmát, és azt a létrehozó tudattól elválassza (az érvényesség 

metafizikai és objektív jellege). Hart ezzel szemben nem egy eleve adott filozófiai 

rendszeren belül mozgott, ezért nem is volt számára természetes, hogy 

kiindulópontként rögzítse az érvényesség fogalmát. Mivel szándéka elsősorban az volt, 

hogy feltárja, milyen értelmet tulajdonítanak a beszélők bizonyos szavaknak, ezért az 

érvényesség vonatkozásában is a jelentés rekonstruálására törekedett. így nem kellett 

metafizikai fogalmakkal operálnia és az érvényesség interszubjektivitásának 

tételezésével sikerült megőriznie a jognak azt az alapvető jellemzőjét, hogy emberi 

alkotás, így a társadalom reális folyamataival áll összefüggésben. 

Bizonyos előfeltevéseik miatt azonban hasonló jegyeket is hordoznak nézeteik. Az 

egyik ilyen előfeltevés a jogelmélet feladatára vonatkozik. Bár Hart szélesebb körben 

húzta meg ezt a kört (a jogelmélet vizsgálódási területéhez sorolta az emberek joggal 

kapcsolatba megnyilvánulásait), de mindketten arra törekedtek, hogy a jogi 

jelenségeket a jogrendszeren belüli fogalmakkal magyarázzák, külsődlegesnek tartott 

elemeket ne emeljenek be teóriájukba. Ennek az alapállásnak következménye mindkét 

elméletben a jogrendszer érvényessége körüli bizonytalanság. Hart és Kelsen egyaránt 
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jogi kategóriákkal próbálta leírni a jogrendszer érvényességét (Kelsennél a 

hatékonyság mint a nemzetközi jog szabálya szerepel, Hart pedig nem vizsgálja a 

jogrendszer elismerési szabályát tartalommal megtöltő kritériumok származási helyét). 

Egyik elmélet sem tekint a jog érvényességéhez szükséges elemnek jogon kívüli 

tényezőket. E jellemző pedig egyértelműen azzal a pozitivista tudománykoncepcióval 

indokolható, mely tárgyát megpróbálja minél határozottabban kiemelni abból a 

társadalmi közegből, amelyben létezik. Míg azonban természettudományok „normál" 

szakaszaiban általában problémátlanul el lehet határolni a különböző tudományok 

anyagát, addig ez a törekvés az egymással szervesen összefonódó társadalmi 

jelenséget vizsgáló tudományok esetében nem látszik feltétlenül követendő 

eszménynek. 

A másik közösen osztott előfeltétel inkább metaelméleti jellegű. Amint azzal már 

korábban foglalkoztunk, mindkét gondolkodó elfogadta azt a feltételezést, hogy a jog 

természetéről általában tehető valamilyen olyan tudományos megállapítás, mely a jog 

változatos megjelenési formáitól függetlenül minden körülmények közt igaz. E 

felfogás következménye, hogy kellett találniuk valamilyen olyan jegyet a történetileg 

előfordult jogokban, melyek egyaránt léteztek minden rendszerben. A jog esetében 

nyilvánvalónak látszik, hogy a szabály (norma) az az entitás, mely minden jogrendszer 

részét képezi. Ez a meglátás viszont elhomályosította azt a tényt, hogy a szabályok 

nem öncélúan léteznek, hanem az a feladatuk, hogy a társadalmi együttélést sajátos 

normatív módon biztosítsák. Ezt a speciális jogi funkciót azonban nem csupán a 

szabályok láthatják el, a helyes jogi döntések kialakításában más - kevéssé látványos -

tényezők is szerepet játszanak. A jogérvényességnek a szabályok érvényességére 

történő redukciója eredményezi azokat a hiányosságokat, amelyek a jogalkalmazás 

modelljének leírásában nyilvánultak meg. A jogalkalmazás, mely ideális esetben a 

helyes döntés kialakítására irányul, nem azonosítható a jogszabályok alkalmazásával. 

E meglátást figyelembe véve egy életképes jogérvényességi koncepciónak számot kell 

adnia a jogszabályon kívüli jogi elemek érvényességéről. 

Hart és Kelsen tehát a „klasszikus", szabályalapú jogérvényesség-felfogás 

képviselőinek tekinthetők. Elméleteik összehasonlítása olyan tanulságokkal szolgált, 
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melyek egyrészt megkönnyítik a magyar jogelmélet története során megjelent 

érvényességi teóriák értékelését, és utat nyitnak a jogalkalmazás realitásait szem előtt 

tartó koncepció kidolgozása felé. 

108 



IV. JOGÉRVÉNYESSÉG KONCEPCIÓK A MAGYAR 

JOGELMÉLETBEN 

Hart és Kelsen elméletének áttekintése és összehasonlítása után világossá vált, hogy a 

két elmélet között lévő tartalmi eltérések mögött kibonthatóak más, alapvetőbb 

különbségek és azonosságok. A következőkben - e szempontokra is tekintettel - a 

magyar jogfilozófia történetében azt próbálom nyomon követni, hogy a 

jogérvényesség probléma mely megközelítési módokban került a felszínre, milyen 

módszertani alapokról próbálták tisztázni e kategória fő jellemzőit és mennyire voltak 

sikeresek ezek a törekvések. 

1. A neokantiánus korszak érvényesség-felfogásai 

A magyar jogbölcseleti gondolkodás főbb tendenciáiban a XIX. század elejétől 

kezdődően követte az európai jogi gondolkodást, ezért a jogérvényesség 

problematikája nálunk is a neokantiánus jogbölcseleti hagyományon belül vált először 

reflektálttá. Az újkanti jogfilozófia megjelenése előtt a szociológiai pozitivizmus 

áramlata volt a domináns, ennek az irányzatnak a képviselői úgy vélték, hogy a jog és 

a jogi jelenségek legfőképpen természettudományos módszerekkel elemezhetők, mivel 

a jog a fizikai, a szerves, a lelki és a társadalmi tényezők okozati függvénye. Egy ilyen 

redukcionista elméleti keretben nem kapott jelentős hangsúlyt a jog olyan önálló 

sajátossága, mint az érvényesség, mely éppen a jog viszonylagos önállóságát, más 
919 

társadalmi jelenségektől való különállását van hivatva biztosítani. Ugyanebből az 

212 A magyar szociológiai jogpozitivizmus jogérvényesség központú elemzéséhez lásd PACZOLAY 

Péter - VlSEGRÁDY Antal: Osztrák-magyar jogfilozófiai tanácskozás a jogi érvényességről. Állam- és 
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okból az erkölcsi értékek tudományos megalapozhatóságát is tagadták, tehát erről az 

oldalról sem juthattak el az érvényesség problematikához.213 

A neokantiánus hagyomány azért is érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert az 

előbbiekben éppen a neokantiánus jogfilozófiai vonulat legismertebb képviselőjének, 

az osztrák Hans Kelsennek az érvényességről alkotott felfogása került az elemzés 

fókuszába. 

E hazai hagyomány nemzetközi viszonylatban legnevesebb képviselője Somló 

Bódog volt, aki - ahogy azt az újkanti jogbölcselet kiindulópontjai meghatározták -

formális jogfogalom meghatározására törekedett. Jognak olyan állandó jellegű legfőbb 

hatalomtól eredő parancsot (vagy ígéretet) kell tekinteni, amelyet az bizonyos körben 

képes érvényesíteni.214 Joginak tehát csupán azok a normák tekinthetők, melyek ezen 

fogalmi jegyeket hordozzák E meghatározás, mint az látható, a jog fogalmán kívül 

magában hordozza a jogérvényesség feltételeit is. A jog fogalmának elemei általános 

iránymutatást adnak a jog érvényességi feltételeivel kapcsolatban, legalábbis formális 

értelemben. 

Az érvényesség kritériumait hordozó jogfogalmon keresztül foglalkozik az 

érvényesség fogalmával, és azt neokantiánus gondolkodóhoz illően a „Sollen" 

világában helyezi el, tudatunktól független objektív - metafizikai - létezőként 

ábrázolja. Jól megfigyelhető ez, mikor Stammlerrel vitázva ír az illem szabályainak 

érvényességéről: „Az illemnek az a parancsa, amely megszabja, hogy kinek köszönjek 

és mikor, a legkevésbé törődik az én hozzájárulásommal, hanem feltétlen érvényességi 

jogtudomány, 1986. 2. sz. 338-346. o. 
213 Lásd NAGY J. Endre: Eszme és Valóság. Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Pesti Szalon 

Könyvkiadó és a Savaria University Press, Budapest - Szombathely, 1993. 19-88. o. illetve 

SZABADFALVI József: Jogbölcseleti hagyományok. 27-42. o. és SZABÓ Miklós: Megkísértett 

humanizmus. Előszó a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéhez. In: 

LOSS et alii: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 

1995. 1-8. o. 
214 SOMLÓ Bódog: Jogbölcsészet. A Juristische Grunndlehre kivonata. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1995. 

26. o. 
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igényt támaszt velem szemben [...] Ha nem akarom követni parancsait, hanem 

önkényesen ki akarom vonni magamat érvényességük köréből, ezzel érvényességi 

igényét még nem némítottam el, csak egyszerűen megsértettem".215 Ebből az idézetből 

az is kitűnik, hogy a társadalom egyes normarendszereit objektív érvényességi igényük 

határolja el a társadalom nem normatív jelenségeitől. „A parancs fogalmához nem 

tartozik hozzá, hogy a címzett ismerje vagy elismerje azt".216 A jog neokantiánus 

indíttatású „tiszta" fogalmának kutatása közben tehát a jogérvényesség formális 

meghatározását adta: „Ha [a parancsok] attól a tényezőtől származnak, melynek 

parancsai jogi szabályok, akkor az akaratnyilvánítástól az akaratnyilvánítással már 

készek és kötelezőek, akár ismerik azokat akár nem."217 Amint később látni fogjuk az 

érvényesség ilyen felfogása pusztán a jogi szöveg érvényességét magyarázza, azt 

jelenti, hogy az megfelelő módon jött létre, ezért a jogot alkalmazók a jogi érvelés 

alapjának tekintik, de mégsem azonos magával a joggal. A fenti szöveghelyek viszont 

arra engednek következtetni, hogy Somló a jogszabály szövege, és a jogszabályon 

alapuló döntés közötti megfelelést problémátlannak tartotta. 

Somló szellemi utódja, Moór Gyula a jogfilozófiájában a jogérvényesség 

problémája szintén a jog fogalmának problémájában oldódik fel. Ő a jogot olyan 

entitásként látta, amelynek egyaránt van „Sollen" és „Sein" oldala. ,,[A] jog olyan 

valósággal érvényesülő társadalmi szabályok összessége, amelynek érvényesülését 

végsősorban fizikai kényszer alkalmazásával biztosítja a legerősebb társadalmi 
71 fi 

hatalom". Az érvényesség az ő felfogásában a jog egyik oldala, mely értékes 

mivoltával függ össze, az érvényesség, ugyanis az értékek világának vonatkozása. 

Nem más mint az értékek, így a jog értékoldalának a sajátos létezése, „fennállása".219 

A jog „Sollen" oldalának, és nem magának a jognak mint szemléleti egésznek a 

2151. m. 21 .o . 
2 1 6 / . m. 60. o. 
2171. m. 60. o. 
218 MOÓR Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába. In: (SZABADFALVI József szerk.): Moór Gyula. Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001. 79. o. 
2 , 9 MOÓR Gyula: Szociológia és jogbölcselet. Budapest, 1934. 18. o. 

111 



jellemzője. Mindennek következtében - Somló jogfilozófiájához hasonlóan - a 

jogérvényesség alapjára vonatkozó nézeteit a jog meghatározásából kell kibontanunk. 

Moór elméletében a jog a hatalom tényeivel áll rendkívül szoros összefüggésben, 

így okszerűen vonhatjuk le az a következtetést, hogy a nem metafizikai értelemben 

vett érvényesség feltétele a jog mögött álló hatalom, azaz, hogy a jog ettől a hatalomtól 

származzon. „A jog maga hatalmi viszonyok harcából ered. Ahogyan különbözik a 

szellem a testtől - és mégis: a lélek nem létezik test nélkül - úgy különbözik a jog 

mint norma a hatalom tényétől. A jog az élő normák földi létéből a jogtörténelem 
77 fl 

másvilágába szökik, mihelyt a mögötte álló test, a hatalom összeomlik". 

A jog fogalmának egyik eleme tehát, hogy mögötte valamilyen hatalom léte áll, 

nevezetesen a „fizikailag legerősebb szociális hatalom".221 A többi fogalmi elem a jog 

tartalma, normatív jellege, a hozzá társuló fizikai kényszer lehetősége, és a tényleges 

érvényesülés közül az utóbbi hozható összefüggésbe még a jogérvényesség kérdésével. 

A „társadalmi hatalom" és a „tényleges érvényesülés" az a két kategória, amely 

aktuálisan létező, érvényes jog határainak kijelölésére alkalmasak. Amíg azonban a 

hatalom az érvényesség alapját jelenti, addig a tényleges érvényesülés inkább az 

érvényesség kritériuma, pontosabban: jele. Jognak, egyúttal érvényes jognak 

ugyanakkor csak az tekinthető, ami érvényesül is.222 Ha az érvényesülés nem 

következik be, akkor sem általábanvett jogról, sem érvényes jogról nem beszélhetünk. 

Moór Gyula jogfilozófiájában megjelenik az erkölcsi, etikai érvényesség kérdése is, 

de azt megoldottnak látja azáltal, hogy a jog mögötti hatalom „morális vonzást kap 

azáltal, hogy emberi erőt jelent, mely erő az erkölcsi világhoz tartozó emberi akaratból 

vezethető le".223 A jogszabályok etikai érvényességét tehát nem tekinti a jog hatalmi 

jellegétől elválasztható problémának. 

Szembeszökő a hasonlóság Somló és Moór jogérvényességről vallott felfogásában, 

220 MOÓR Gyula: Macht, Recht, Morál. Szeged, 1922. 6-7. o. (Idézi SZABADFALVI József: Törekvések 

egy jogfilozófiai szintézisre. Moór Gyula jogbölcselete. In: LOSS et alii: Portrévázlatok 166. o.) 
221 MOÓR Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába 79. o. 
222 1. m. 16-n. o. 
223 MOÓR Gyula: Macht, Recht Morál 43. o. 

112 



mely jogfogalmuk hasonlóságával magyarázható. Eltérés mindazonáltal észrevehető a 

hatalom és a jog viszonyának megítélésében. Somló „formális érvényesség" 

koncepciójával szemben nem állítja azt, hogy ettől a jogszabályokon kívül álló 

hatalomtól származik, az csupán a jog „mögött" áll.224 A jog érvényesülését azonban 

Somlótól eltérően a jogérvényesség fontos kritériumaként tartja számon, ami a 

szociológiai érvényesség felfogás akceptálására utal. 

Az a tény, hogy magát az érvényesség kategóriáját mindketten metafizikiai 

problémaként kezelték, arra vezethető vissza, hogy - a neokantiánus jogfilozófia 

paradigmáját szigorúan véve - az érvényességet csupán a jog létezése egyik oldalának, 

érték mivoltának jellemzőjeként látták, ez csak a „Sollen" világára jellemző fogalom, a 

„Sein" világában nincsen helye. E leszűkített érvényesség felfogás mögött azonban, ha 

a jog általános fogalma felől közelítünk az érvényesség koncepciójuk felé, 

megláthatjuk, hogy a jog érvényességének alapját mindketten a társadalmi hatalomban 

találják meg. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy fejtegetéseikbe beemelnek 

autoritáselméleti megfontolásokat is, hiszen a hatalomban találják meg azt az erőt, 

mely képes arra, hogy jogi kötelezést hozzon létre. Moór Gyula pedig odáig is eljut, 

hogy a hatalom „morális vonzást" kap, tehát áll a hatalom mögött valamilyen 

erkölcsiség, de ennek az erkölcsnek a természetét jellegét nem vizsgálja. 

Merőben más, autoritáselméleti alapokat nélkülöző álláspontról indult el a magyar 

újkanti tradíció következő képviselője, Horváth Barna, bár ő is a „Sein" és a „Sollen" 

merev elválasztására alapította jogfelfogását. ,,[N]em lehet adott olyan tárgy, »amely 

egyfelől létezik, másfelől érvényes« [...] Ennélfogva »a jogban ... tárgyilag mindig 

csak az egyik rész ragadható meg, mégpedig vagy a jog valósága, vagy pedig 

érvényessége«".225 Ez a tudományos állásfoglalás azt jelenti, hogy az érvényesség 

fogalmát ő is tudatosan „egydimenziósra" szűkíti. A norma érvényessége csupán a 

„Sollen" világában létezik. A jogérvényesség alapját a hatalomban (amely a „Sein" 

világába tartozik) fellelő nézeteket ezért illeti a „módszerszinkretizmus" vádjával, 

224 Álláspontom szerint ez a differencia mély, koncepcionális különbséget nem takar, mindössze 

mestere elmélete egyoldalúságainak kiigazítását láthatjuk benne. 
225 HORVÁTH Barna: Jogszociológia... 103. o. 
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mivel ilyenkor egy „kellésre" irányuló kérdést a lét által válaszolnak meg.226 

Az érvényesség kategóriájának vizsgálatakor - Kelsen munkásságát elemezve -

megkülönböztet szubjektív és objektív érvényességet. A jog szubjektív 

érvényessége különféle történeti faktumok által teremtett igényként jelenik meg, mely 

puszta ideológiaként értelmezhető, és a „Sein" világába tartozik. Objektív 

érvényességre (szubjektumtól független létre) pedig akkor tesz szert, ha 

„lehorgonyozzák" a „kellés" világában. Horváth szerint Kelsennél ezt a biztos pontot 

az alapnorma nyújtja. A jog „igazi" érvényességre tehát valójában a „Sollen" 

szférájában tesz szert. Az érvényesség fogalmának meghatározása is ebben a 

szemléleti keretben történik - a „Sollen" világában az érvényesség a létezés 
778 

ekvivalense. Az érvényesség alapjáról pedig Verdrossal egyetértve azt mondja, hogy 

a pozitív jog normatív érvényessége a „suum cuique" elvének közvetlenül belátható 

igazságértékében gyökerezik, tehát a jogrend az igazságos és ésszerű mivoltára 

tekintettel lehet érvényes.229 A jogi érvényesség tehát a jog „értékes" mivoltával áll 

összefüggésben, de azt Moór Gyulához hasonlóan nem tisztázza, mi lehet a forrása 

ennek a „természeti jognak". 

E „tiszta" neokantiánus érvényesség-felfogásnál azonban - véleményem szerint - az 

érvényesség problematika adekvát megközelítéséhez jóval nagyobb segítséget nyújt a 

Horváth által a jogalkalmazás leírásához kifejlesztett szinoptikus módszer. Ekkor már 

nem a jog lét- és érvényalapját kutatja, hanem a jogtétel és a jogeset egymásra 

vonatkoztatásának folyamatát táija fel, és jogszabálynak a jogi normához való 

viszonyával foglalkozik, melyet a magam részéről a jogi érvényesség egyik 

kulcskérdésének tartok. 

Szabó József mint részben Moór, részben Horváth tanítvány, elfogadja és némileg 

sarkítja azt a nézetet, hogy a jog érvényességének kérdését értelmesen csak a „kellés" 

világában tehetjük fel. A hagyományos újkanti tanok szerint érvényessége - amint azt 

226/. m. 120. o. 
227 1. m. 167. o. 
228 /. w . 3 1 . 0 . 
229 1. m. 356. o. 
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Moór és Horváth esetében már láthattuk - csak az értékeknek van így a jog 

érvényességéről is csupán akkor beszélhetünk, ha a jog értékoldalát vizsgáljuk.230 

Elődeihez hasonlóan ezt az értékoldalt a jog erkölcsi alapjával azonosítja. „Miként a 

jog léte nem jelenthet mást, mint kauzális létet, azonképpen érvényessége nem 

jelenthet mást, mint erkölcsi értéket".231 A jognak, ahhoz, hogy a társadalom 

működőképes legyen, bizonyos - magasabb rendű - erkölcsi kritériumoknak kell 

megfelelnie „A jog rendje az a rendező princípium, amely érvényességet az emberi 

lelkiismeret mélyéből eredő (s ennyiben belső) erkölcsi felfogásból [...] nyert". A 

neokantiánus jogfilozófia többi magyar képviselőjétől tehát abban különbözik, hogy 

egyértelműsíti mit is tekint a jogi érvényesség erkölcsi alapjának. Az erkölcs három 

változatát különbözteti meg, az abszolút, objektív erkölcsöt, mely az emberi felfogás 

számára megismerhetetlen, a szubjektív erkölcsöt, mely a lelkiismeretünkből fakad, és 

a társadalmi erkölcsöt, amelyet a törvényhozó szerv által létrehozott jogrenddel 
717 

azonosít. A jog érvényességi alapja nem lehet a társadalmi erkölcs (ez az ő 

felfogásában egy konvenció), sem a megismerhetetlen „abszolút" erkölcs, hanem 

csupán a lelkiismeretünk által diktált szubjektív erkölcsi parancs. A jog erkölcsi 

bírálata tehát tisztán szubjektív formában lehetséges: „Hogy a jogra annyira jellemző 

szervezet szervi mivoltának megítélésénél ez a lelkiismeret a mérvadó, és nem a 

»lex«, az már csak abból is kitűnik, hogy hiába nevez egy törvény királynak, 

parlamentnek, stb. tetszésszerinti egyéneket; ha a társadalom tagjait képező egyének 

lelkiismeretében ezek a személyek nem állanak a nevezett szerv beszámítási 

végpontjában: látszatkirályok és látszatparlamentek lesznek, s az a rend, melynek 

tartalmát ők alakítják, csak látszatjogrend. Az erkölcsi meggyőződés hiányozván 

mögüle: érvényes sose lesz, ha az emberi akaratok tehetetlenségénél fogva 

determinálólag hatnak is ideig óráig az emberi tudatra".234 

230 SZABÓ József: A jog alapjai. In: SZABÓ József: A jogbölcselet vonzásában. Válogatott 

tanulmányok, (szerk. SZABADFALVI József) Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999. 20. o. 
231 /. m. 46. o. 
232 /. m. 53-54. o. 
233 /. m. 54. o. 
234 1.m. 53. o. 
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Ettől az érvényesség felfogástól szigorúan megkülönbözteti a jog érvényesülését, 

tehát a „Sein" és a „Sollen" elhatárolására építve az érvényesség fogalmának szintjén 

rekeszti ki e jelenség szociológiai aspektusait. Ily módon - Moór Gyulával 

ellentétben - az érvényesség alapjának és kritériumainak körében sem lelhetőek fel a 

„Sollen"-en kívüli kategóriák. 

Mivel az érvényesség alapját az egész jogra vonatkozóan az erkölcsben találta meg, 

ezért az egyes jogi normák szintjén szembe kellett nézni azzal a kritikával, hogy az 

erkölcstelen jogszabályok is bírnak jogi érvényességgel. Szerinte a megoldás az, hogy 

szétválasztjuk a jogrendet mind egészet és az egyes jogszabályt. Felfogásában „sem 

érvényesülnie, sem érvényesnek lennie nem a jogszabályoknak kell, ami magában 

nézve különben is egy hibás elvonatkoztatás, hanem a jogrendnek, ami a maga 

egységében és egészében jelenti azt a rendező princípiumot, amit jognak nevezünk". 

236,237 j0g r e n (j egésze pedig a jogbiztonságot megteremtve a társadalom fennállását 

biztosítja, ami önmagában is erkölcsi értéket képvisel, még akkor is ha belőle 
71® 710 

némelykor erkölcstelen következmények, azaz szabályok vezethetők is le. 

E fejtegetésekből is kitűnik, hogy Szabó a jogrend erkölcsi megfelelőségének 

érvényességi kritériummá emelésével autoritáselméleti szempontokra is tekintettel volt 

elemzésében. Az erkölcsben azt a gyakorlati indokot találta ugyanis meg, amely 

segítségével a puszta hatalmi parancsot és a jog parancsot megkülönböztethetjük 

235 1. m. 20-45. ill. 56. o. 
236 1. m. 56. o. 
237 Ezt a „technikát" Kelsen alkalmazta először, de ő nem az egyes jogi normák erkölcstelensége és 

érvényessége, hanem érvényesülésük elmaradása és érvényességük közt feszülő ellentétet oldotta fel 

ezáltal. (Lásd Tiszta Jogtan 40-41. o.) 
238 Ezen a ponton Radbruch-hoz hasonló eszmei körben mozog, aki a jogbiztonságot is az 

igazságosság egyik vetületének tekintette. (Lásd Gustav RADBRUCH: Jogfilozófia. (Ford.: Nagy 

Endre) In: VARGA Csaba (szerk.) Jog és filozófia 234. o.) 
239 SZABÓ József gondolatainak megértéséhez nem szabad elfelejtenünk, hogy e sorokat 1938-ban 

vetette papírra, amikor még az emberiség a II. világháború kataklizmája előtt állt, és a náci német 

jogrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok nem rendítették meg a jogbiztonság önmagában vett értékébe 

vetett hitet. 
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egymástól, tehát a jog kötelező erejének forrását találta meg az erkölcsben. E 

koncepcióval szemben kritikára leginkább az adhat okot, ahogy a jogi kötelező erőt 

biztosító erkölcsöt azonosította. A szubjektív, egyéni lelkiismereten alapuló erkölcs 

ugyanis nem magyarázza meg azt, hogy miért van az egyénnek joga kiállni egy 

erkölcstelen jogrendszerrel szemben* miért nevezheti azt a többi ember nevében is 

érvénytelennek. 

Solt Kornél szintén annak a nagy reményekre jogosító tudósgenerációnak a tagja 

volt, amelynek Szabó József is, de az ő gondolkodását a neokantiánus paradigma 

tiszteletben tartása mellett annak részbeni meghaladása, és már modern normalogikai 

megfontolások is jellemzik.240 A deontikus logika hatására elméletében az egyes 

jogszabályok érvényessége kapcsán az érvényesség fogalmát fejti ki, a jogrendszer 

egészének érvényességi alapját pedig a neokantiánus jogfilozófiát művelő egykori 

professzora Moór Gyula irányvonalának mentén közelíti meg. 

Solt Kornél Alf Ross kritikáján keresztül határozza meg az álláspontját, mely 

szerint a jogszabályok érvényessége a jogszabályok létezését jelenti, a nem érvényes 

jogszabály nem jogszabály. Ross-szal ellentétben kettéválasztja a jogszabályok 

érvényességét, mely a jogszabályok tartalmi előírásain kívül helyezkedik el, és a 

szabályok tartalmában előírt kötelezést.241 Az érvényesség eszerint nem azt jelenti, 

hogy azt kell tenni, amit egy jogi norma előír, hanem azt, hogy a jogi norma 

kötelezettséget előíró tartalma létezik, az jogként funkcionál. A jogi norma ugyanis 

saját magát nem teheti érvényessé. Ebből a levezetésből okszerűen következik annak 

feltárása, hogy mely tényezők biztosíthatják a jogszabály számára ezt a külső 

érvényességet, azaz, mi a jogérvényesség alapja. A normalogikai elemzés azonban erre 

a területre már nem terjed ki, ettől a ponttól kezdve a jogra „kívülről" tekintő 

jogfilozófia szolgálhat magyarázatul. Solt szerint az érvényesség alapja a hatalom, az 

erő.242 Ebben a megállapításban erősen érződik mesterének Moór Gyulának a hatása. 

240 Solt Kornél jogfilozófiájának elemzéséhez lásd SZABADFALVI József: Jobgölcseleti hagyományok. 

187. o. 
241 SOLT Kornél: Valóság és jog 105-110. o. 

2 4 2 1 . M . 1 1 4 . 0 . 
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Elutasítja a jog formális érvényességének, vagy ahogy ő nevezi a legalitásnak az 

eszméjét, az érvényesség „a legerősebb társadalmi hatalomból ered".243 ,,[A]z 

érvényesség abból táplálkozik, ami a jog mögött van (hatalom), és nem abból, ami 

benne van, és nem abból, ami »alatta van« (a címzettek engedelmessége)."244 

Amint ebből az idézetből kitűnik a jog szociológiai érvényességének oldalát is 

Moór Gyulához hasonlóan konstruálja meg. A szociológiai érvényesség nem azt 

jelenti ugyanis, hogy a címzettek engedelmeskednek a jognak, hanem azt, hogy egy 

megfelelő erővel bíró társadalmi hatalom áll mögötte és működteti a jogrendszert. Azt 

nem tartja lényegesnek, hogy tisztázza, a hatalom fogalmát, és a hatalom különböző 

szervezeteinek (pl. jogalkalmazó, jogalkotó szervek) egymáshoz viszonyított 

jelentőségét ebben a rendszerben. Mint ahogy az sem teljesen világos, hogy a hatalom 

alatt az állami hatalmat érti-e, és az sem mindegy, hogy létezik-e genetikus kapcsolat a 

hatalom és a jog között. Nem számol azzal sem, hogy a hatalom és a jog léte 

egyformán társadalmi elfogadáson alapul, ezért a jog követésének, érvényesülésének 

hátterében nemcsak a hatalomhoz fűződő viszonyunk állhat. 

A magyar újkanti jogfilozófiáról összegzésképpen elmondható, hogy a vizsgált 

témánk szempontjából rendkívül figyelemreméltó az a törekvése, hogy valamiképpen 

tisztázza a jogérvényesség mibenlétét és kritériumait. Habár tartalmilag - a „Sein" és a 

„Sollen" világának szembeállítása miatt - a későbbiekben meghaladottá vált is, arra 

mindenképpen rámutatott, hogy az érvényesség olyan jelensége a jognak, mely 

mindenképpen méltó arra, hogy teoretikus reflexió tárgya lehessen. Az irányzat 

képviselői megegyeznek abban, hogy az érvényesség egyértelműen „ontológiai" 

kategória és a jogérvényesség elsősorban a jogszabályok érvényességét jelenti, de 

eltérnek koncepcióik abban a kérdésben, hogy mekkora teret hagynak a szociológiai és 

az autoritáselméleti megfontolásoknak. 

243 /. m. 114. o. 
244 /. m. 114.0. 
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2. A marxista jogelmélet 

A magyar jogbölcselet történetében élesen elválik egymástól az eddig nyomon 

követett neokantiánus hagyomány és a kronológiai szempontból erre következő 

marxista jogelmélet. Mégis, a nyilvánvaló különbségeken túl (példásul a „Sein" és 

„Sollen" szétválasztásának elutasítása marxista jogfilozófusok részéről, a társadalmi 

alap elsődlegessége, etc.) az érvényességprobléma megközelítési módjában 

reflektálatlanul követte a neokantiánus felfogást. 

Ebből a korszakból különösen Peschka Vilmos jogelméletét tekinthetjük 

jelentősnek, aki szisztematikusan foglalkozott az érvényesség kérdéskörével,245 és 

figyelembe véve a „hivatalos" jogelmélet246 egyoldalúságát, egy alaposan átgondolt, 

komplex jogérvényesség felfogást tett közzé. 

A jogérvényesség problematikáját több szinten vizsgálja, elválasztja egymástól az 

érvényesség funkcióját, fogalmát, illetve az érvényességet megalapozó tényezőket. 

Elsősorban ugyanakkor a jogi norma érvényességét elemzi, elvonatkoztatva a 

jogrendszer érvényességének problémájától. 

A funkciót tekintve a jogi norma érvényessége biztosítja azt, hogy a norma 

társadalmi viszonylatban kellően általános legyen. Az uralkodó osztály a jogban 

megnyilvánuló különös akaratát, mint társadalmi általánosságot tünteti fel a jogi 

norma érvényességének kategóriáján keresztül.247 A tartalom különös, de az 

érvényesség általános. Ezt az általánosságot végső soron az állami kényszer lehetősége 

is biztosítja. A jogi norma érvényességének ezen általánosságát az is mutatja, hogy a 

norma tárgyiasul, elválik megalkotójának szubjektumától. A tárgyiasulást, 

245 PESCHKA Vilmos: A jogszabályok elmélete 177-231. o. 
246 Lásd Szabó Imre jogfogalmát több mint 100 évvel a „Kommunista Kiáltvány" megjelenése után: 

„[A] jog általában s az egyes jogszabály, a törvény is, az uralkodó osztály akaratának meghatározott 

formában való kifejezése". SZABÓ Imre: A jogszabályok értelmezése. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1960. 38. o. Bár Szabó Imre az ebben a művében kifejtett „szigorú" 

normativista álláspontjától később eltávolodott, a marxista filozófia kategóriáitól nem szakadt el. 
247 PESCHKA: A jogszabályok elmélete 180. o. 
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objektivációvá válást úgy foghatjuk fel, hogy a jogi norma más létszintre kerül, mint 

amelyen az azt alkotó pszichikum elhelyezkedik (így oldódik fel a „Sein" és a 

„Sollen" ellentéte is).248 

Ebből a megközelítésből számára az következik, hogy az érvényesség eme 

funkciója csupán az általános jogi normán, a jogszabályon keresztül nyilvánul meg. 

Mivel az individuális normáknak nincs ilyen társadalmi funkciója, ezért azok ebben az 

értelemben nem is tekinthetőek jogi normáknak.249 Minőségi különbség van tehát az 

egyedi és általános normák érvényessége között, azt azonban nem tárgyalja, hogy az 

eltérő funkcióból eredő lényegi eltérések ellenére miért használjuk ugyanúgy az 

érvényesség kifejezést az általános és az individuális normák esetében. 

Az érvényesség funkciójával hozza összefüggésbe az érvényesség fogalmát is. 

Elutasítja a tartalmi (természetjogi), és a szociológiai érvényesség fogalmakat, mivel 

azok, az érvényességet alakító valamely tényezővel azonosítják magát az 

érvényességet. 

Kelsen érvényesség fogalmából kiindulva rögzíti, hogy az érvényesség a 

jogszabálynak a specifikus létezési módja. De amíg Kelsen szerint a norma bármilyen 

tartalommal érvényessé válhat (formális érvényesség felfogás), addig Peschka szerint 

„az a tény, hogy a jogi norma teleologikus-normatív struktúrában van megszervezve, 

önmagában és ebben a formális elvontságában nem jelenti a jogi norma 

érvényességét".250 „A jogi norma érvényessége nem elvont legyen, sem elvont 

társadalmi tartalom, hanem jogi teleologikus-normatív struktúrában megszervezett 

konkrét társadalmi tartalom, tartalmas jogi legyen, éppígylétében".251 Az 

érvényességnek tehát nem csupán formális (teleologikus-normatív) oldalát ismeri, 

hanem a norma tartalmi elemeit is beemeli koncepciójába. Ily módon a norma 

érvényességét közvetlenül a társadalmi gyakorlathoz köti, és ebben a mozzanatban, 

egyaránt megjelenhet az érvényesség szociológiai és erkölcsi (természetjogi) 

248 /. m. 184. o. 
2491.m. 182.0. 
250 1. m. 191.0. 
2511. m. 192. o. 
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dimenziója. Peschka szintézisében tehát a jogi norma érvényessége a tartalmi és 

formai elemeknek mint összetevőknek az eredője. Ez az utalás a társadalmi 

gyakorlatra azt is jelzi, hogy függetleníti a jog érvényességét a társadalom tagjainak 

elismerésétől, az érvényes jog objektív társadalmi törvényszerűségeknek kell, hogy 

megfeleljen. 

Szintén nagyon fontos meglátás, hogy elválasztja a jogszabály deontikus 

kifejezéseit („kell", „kötelező", etc.) az érvényességtől. A jogi normát teleologikus-

normatív struktúra hordozza, amely azt jelenti, hogy a jogi norma valamilyen „kelP'-t 

fejez ki, de ez csupán nyelvi megfogalmazás, és nem implikálja azt, hogy magának a 

jogszabálynak is engedelmeskedni kell.252 Szerinte a jogszabályok érvényessége és 

kötelező ereje egyet jelent, de ez a kötelező erő nem a jogszabályban szereplő szavak 

erejéből, hanem a jogszabály tartalmának társadalmilag adekvát mivoltából és a 

mögötte álló kényszerítő hatalomból fakad. 

Konklúzióként megállapítja, hogy a jog érvényessége attól is függ, milyen 

társadalmi tartalmat hordoz magában, amit pedig minden norma esetén nyilvánvalóan 

külön kell vizsgálnunk. Tehát általában jogérvényességről nem, csupán az egyes 

normák érvényességéről beszélhetünk értelmesen. Ebből az érvényesség koncepcióból 

következi az az állásfoglalása, hogy a jogszabályok hatályossága és érvényessége 

voltaképpen szinonim fogalmak, mivel jogi normáról csak akkor beszélhetünk, ha az 

valóban létezik, érvényes, azaz meghatározott helyen, időben és meghatározott 

személyi körre nézve kötelező. Ily módon nem lesz értelme külön hatályosságról és 

érvényességről beszélni, mert csupán az a jogi norma lehet érvényes, amelyik egyben 

hatályos. 

Ez a meglehetősen sarkos meghatározás azonban figyelmen kívül hagy számos 

társadalmi jelenséget azáltal, hogy kétértékűvé teszi a jogszabályok érvényességi 

állapotát. Egy jogi norma ugyanis ebben a felfogásban vagy kötelező, vagy nem is 
f 

tekinthető jogi normának, pusztán jogszabályi szövegnek. „Érvényes csak az a norma, 

252 Mint korábban láthattuk Solt Kornél más filozófiai alapokról ugyanerre a következtetésre jutott. 
253 / . m. 214. o. 
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amelynek előírásait, tartalmát a jogalanyoknak követniök, megvalósítaniuk kell".254 A 

jogalkotás során létrejött szöveg eszerint, még ha ki is hirdették, addig nem lesz 

érvényes, amíg hatályba nem lép. 

Sok esetben tapasztalható azonban, hogy a jogi norma bizonyos érvényessége 

fennmarad akkor is, ha alkalmazását felfüggesztik, tehát ha az időbeli hatályossága 

szünetel. A jogi norma ekkor a háttérből ugyan, de befolyásolhatja az emberi 

magatartásokat, előírásait a jogszabály hatályának jövőbeli visszaállítására tekintettel 

követhetik, és ezen túlmenően azt sem mondhatjuk, hogy a jogi norma formális 

érvényessége szűnt meg. Szintén problémát okozhat az a helyzet, amikor a jogot 

formálisan végleg hatályon kívül helyezik, mégis befolyásolja az ember magatartást, 

sokak tudatában még a cselekvésüket befolyásoló tényezőként él. Az ehhez szükséges 

jogalkotói aktus ugyanis ebben az esetben hiányzik. Éppen ezért nem felesleges a 

hatályosság (mely inkább tételesjogi fogalom) és az érvényesség (mint általános 

jogbölcseleti kategória) megkülönböztetést fenntartanunk. 

Sajátos az a mód is, ahogy a diszpozitív normák érvényességét magyarázza. Mint 

fentebb láttuk, Peschka azonosítja az érvényesség fogalmát a kötelezőséggel, és a 

diszpozitív normákkal kapcsolatos elemzésében hallgatólagosan szintén abból indul ki, 

hogy az valamilyen módon a jogszabály kötelező erejét jelenti: „a diszpozitív jogi 

norma [...] érvényességének a minősége, minőségi foka, jogi ereje más, gyengébb a 
ncc 

kogens jogszabály érvényességénél". Arról nem beszél, hogy mit jelent pontosan az, 

hogy a diszpozitív jogi normák a kogens normáknál gyengébb érvényességgel bírnak, 

de logikusan ez csak egyféleképp magyarázható: e normák kevésbé kötelezőek. Ha 

ugyanis az érvényesség eredeti meghatározást vesszük figyelembe, akkor a diszpozitív 

jogi normák érvényessége ugyanolyan lehet, mint a kogens jogi normáké. Mindkettő 

teleologikus-normatív struktúrában fogalmazódhat meg és adekvátan tükrözheti a 

különös társadalmi tartalmat. 

Ezen a ponton szembetűnő az, hogy milyen csapdák rejlenek az érvényesség és a 

254 1. /». 214. o. 
255 1. m. 227. o. 
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kötelező erő azonosításában. A diszpozitív normák érvényessége ebben az esetben 

ugyanis úgy tűnik fel, hogy az alacsonyabb fokú, gyengébb, mint a kogens normáké. 

Ugyanakkor ez a magyarázat nem következetes, vannak olyan diszpozitív 

jogszabályok, amelyek semmilyen fokban nem kötelezőek, így logikusan követve az 

ismertetett felfogást, érvényességükről sem lehetne beszélni.257 Ha azonban a felek 

egyszer már magukra nézve kötelezőnek fogadták el egy szabályt, akkor az épp 

annyira kötelező, mint a kogens jogi szabályok, a kötelező erőnek tehát nincsenek 

fokozatai. 

A jogérvényesség alapjának kérdésében a szociologizáló érvényesség felfogásokkal 

vitázva kifejti, hogy a norma érvényességében rejlő társadalmiság nem jelent egyet a 

norma érvényesülésével. Azt ismeri el, hogy az érvényesülés csupán az érvényességet 

formáló, alakító, meghatározó tényező,258 és nem is feltétele a jogszabály 

érvényességének. Sokkal inkább arról van szó, hogy helyesebb lenne, ha az 

érvényesülést az érvényesség jeleként fognánk fel, ugyanakkor azt elismeri, hogy a 

jogrendszer minimális hatásossága elengedhetetlen feltétele az egyes jogi norma 

érvényességének. 

Szintén szociológiai elem az elméletben a társadalmi folyamatok meghatározó 

tényezővé emelése. A jogi norma akkor érvényes, ha adekvát módon tükrözi vissza a 

konkrét társadalmi, mindenekelőtt termelési-gazdasági viszonyokat. E tételből folyik 

az a következtetése, hogy a jogi norma érvényességének biztosításához nem elegendő 

256 Például: Ptk. 287. § (2) A kötelezett a letétbehelyezés alkalmával kikötheti, hogy a letétet csak akkor 

adják ki a jogosultnak, ha az ellenszolgáltatását teljesítette, vagy arra biztosítékot nyújtott; a letétet 

mindaddig visszavonhatja, amíg arról a jogosult értesítést nem kapott. E megfogalmazásból kitűnik, 

hogy a jogszabály nem ajánl, keretet sem ad, mindössze egy lehetőséget vázol az állampolgárok előtt, 

kötelező ereje nincs. 
257 Létezik ugyanakkor olyan álláspont a hazai szakirodalomban, amely szerint minden diszpozitív 

normának van korlátja, és e korlát mögött ott áll a legitim kényszer. (Lásd SZABADFALVI József: A 

jogszabály 62. o.) Ebben az értelemben beszélhetünk kötelező erőről ilyenkor is, ez azonban nem 

„gyengébb", mint a kogens normák vonatkozásában. 
258 PESCHKA: A jogszabályok elmélete 188. o. 
259 1. m. 205. o. 
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pusztán az állami kényszer, hanem az is szükséges, hogy maga a jogrendszer, melynek 

az adott norma az eleme - érvényes legyen. A jogrendszer érvényességének alapja 

pedig az, hogy adekvátan fejezi ki a társadalom objektív szükségleteit és érdekeit. 

Ez a tézis azonban nem jelent elszakadást az államközpontú, formális érvényesség 

felfogástól, mivel szerzője nem hagy kétséget aziránt, hogy a jogrendszer az állami 

hatalommal van igen szoros összefüggésben: „Az a jelenség és intézmény, amely a 

jogi norma érvényességét általában és közvetlenül meghatározza, az adott társadalom 

állama".261'262 

Összegzésképpen elmondható, hogy Peschkára hatással volt a marxista jogelmélet 

instrumentalista jogfelfogása, amennyiben az államnak a jogot meghatározó szerepét 

túlhangsúlyozza. Ugyanakkor koncepciójába beemeli a jogi norma és a jogrendszer 

társadalmi elfogadottságának (legitimációjának) követelményét, ami mindenképpen 

előremutató lépés a hagyományos, voluntarista jogfelfogáshoz képest. A 

jogérvényesség fogalmának meghatározásakor viszont épp emiatt túlságosan is 

feloldja a jogérvényességet egy átfogó, diffúz „társadalmiság" kategóriában, és nem 

tisztázz azt, hogy a társadalomban uralkodó „termelési-gazdasági viszonyokon" kívül 

létezik-e olyan tényező, mely hatással van a jog érvényességére. 

Jogelméleti szempontból azonban van fontosabb tanulsága is Peschka 

koncepciójának. Az egyik az, hogy a jog érvényességének vizsgálatakor nem fordít 

figyelmet a jog egész rendszerének, illetve működésének (pl. a jogalkalmazási 

folyamatnak) az egyes jogi normák érvényességére gyakorolt hatására. Azzal sem 

foglakozik, hogy a jogszabályi szöveg, mint nyelvi forma mennyire képes hűen 

visszatükrözni azt a társadalmi tartalmat, melyet adekvát módon kellene kifejeznie 

ahhoz, hogy érvényes legyen, a jogi norma érvényessége így voltaképpen a jogszabály 

szövegének érvényességét jelenti. 

A másik hasznosítható tapasztalat abban fejezhető ki, hogy alapvetőnek tekinti a 

260 1. m. 200. o. 
261 7. m. 200. o. 
262 Ilyeténképpen az érvényesség alapja ugyanúgy a hatalom lesz, mint a magyar neokantiánus tradíció 

képviselőinek elméleteiben (lásd korábban Somló, Moór és Solt Kőnél érvényességről vallott nézeteit) 
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jogérvényesség fogalmának meghatározását. Az ontológiai szintű tisztázásra való 

törekvés eszméje visszavezethető arra a beállítódásra, amely már az újkanti 

jogfilozófiát is jellemezte. Ezzel kapcsolatban azonban Peschka érvényesség 

fogalmának elemzésekor is előtűnik az a probléma, hogy csak részleges meghatározás 

konstruálható, a jogérvényesség valamennyi aspektusát felölelő fogalomalkotás nem 

látszik perspektivikus vállalkozásnak. 

A marxizmus utáni jogelméletek egy része - többé vagy kevésbé tudatosan - már 

számol e belátással és más, bár korántsem egységes szemléleti keretek között folynak 

a vizsgálódások. 

3. A jogszabályok érvényességének problematikája napjaink jogelméleti 

gondolkodásban263 

Mivel a '80-as évek végére a marxista filozófia talaján álló „hivatalos" jogelmélet 

uralkodó pozíciója megszűnt, a jogérvényesség kérdését is másféle szempontokból 

kezdték megközelíteni. Új, egységes elméleti keret nem alakult ki, nem beszélhetünk 

olyan közösen elfogadott jogbölcseleti paradigmáról, mint amilyet a neokantiánus 

vagy a marxista filozófia biztosított. Napjaink külföldi jogelméleti törekvéseinek 

sokszínűségét ismerve nem is biztos, hogy a közeljövőben felbukkanhat még olyan 

nagy hatású teoretikus koncepció, amely legalább egy bizonyos időszakra integrálni 

képes a jogbölcseleti gondolkodást. A következőkben ezért azt próbálom meg 

bemutatni, hogy a mai magyar jogelmélet képviselői milyen elméleti háttér előtt, 

milyen értelemben beszélnek a jogérvényesség kategóriáiról. E vizsgálódások alapján 

lemérhető lesz az is, hogy mennyiben befolyásolta gondolkodásukat a kelseni vagy a 

263 A következő részben csupán azokra a kortárs szerzők erőfeszítéseit elemzem, akik explicit módon 

foglalkoztak a jogérvényesség kérdéskörével. Jogérvényességgel kapcsolatos álláspont azonban szinte 

minden elmélet mögött kibontható, de ez a feladat felvállalása túlmutatna e dolgozat célján. 
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harti érvényesség-felfogás, illetve milyen tőlük távolabbi koncepciók gyakoroltak még 

hatást a hazai jogelméletre. 

Általános megállapításként előre leszögezhetjük, hogy az itthoni kevés számú 

jogelméleti gondolkodó közül viszonylag sokan szenteltek komoly figyelmet ennek a 

kérdésnek. E jelenség részben magyarázható azzal, hogy mind a neokantiánus, mind a 

marxista jogelmélet jelentős hangsúlyt helyezett a jogérvényesség természetének 

feltárására, és ezért ez a feladat valamiképpen a jogról való gondolkodás lényeges 

összetevőjévé vált. Fokozhatja továbbá a problémakör iránti érdeklődést napjaink 

angol-amerikai jogelméleteinek hazai recepciója, ugyanis ezen elméletek többsége 

határozott elképzeléssel rendelkezik a jogérvényesség problémáját illetően. 

Mindezeken túl számolhatunk azzal is, hogy a politikai rendszerváltás egy sor olyan 

kérdést is felvetett, melyek közvetlenül összefüggenek a jog érvényességével (a 

Jogállami forradalom" mibenléte, az előző rendszer jogszabályainak 

igazságtalansága, az alkotmányosság kérdése, etc.). Ha a jogérvényességgel 

kapcsolatos tudományos fejtegetéseket ezek nem is befolyásolták tartalmilag, az 

mindenképpen elmondható, hogy e vizsgálódások iránya megfelel a politikai-

társadalmi környezet kihívásának. 

A jogelmélet eme diszkontinuitásában kivételesnek tekinthető, ha az elődökkel 

fennálló kapcsolat nem merül ki abban, hogy e probléma súlyát hasonlóképp érzékelik, 

hanem tartalmilag is közösséget vállalnak velük, és a korábban uralkodó elméletek 

továbbgondolását gyümölcsözőnek tartják. Ezen kevesek közül két nevet emelhetünk 

ki: a neokantiánus jogfilozófia szellemiségének bizonyos jegyeit Tamás András, míg a 

marxista elmélet súlyponti felvetéseit Szigeti Péter álláspontjában lelhetjük fel. Úgy 

vélem, hogy a hagyományokkal fennálló eleven kapcsolatra tekintettel érdemes a 

modern magyar érvényességi koncepciók áttekintését az említett két szerző nézeteivel 

kezdeni. 
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Tamás András Kelsen kritikája 

Tamás András világossá teszi, hogy alapvetően a kelseni jogszemlélet kategóriáit 

tartja hasznosnak a jogelméleti problémák elemzése során,264 és egy önálló Kelsen-

interpretáción keresztül fejti ki saját álláspontját.265 Az érvényesség fogalmi analízise 

során különbséget tesz egyrészt a jogérvényesség (mely jogfilozófiai kategória), és az 

érvényes jog között (melynek meghatározása tételes jogi kérdés). Szintén 

megkülönbözteti az egyes jogszabály érvényességét a jogrendszer egészének 

érvényességétől, bár a kettő viszonyát részletesen nem tárgyalja. Gondolatainak az a 

sajátossága, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a jogérvényesség fogalom 

meghatározásának, és a jog érvényességét elsősorban a jogszabály érvényességével 

azonosítja, szintén a neokantiánus szemléletmód felé közelíti. 

Kelsen kritikájának tartalmi vonatkozása abban összegezhető, hogy véleménye 

szerint a Kelsen-Merkl-féle joglépcső elméletből a jogrend hierarchikus felépítése 

következik, ami viszont implikálja, hogy „rendelet nem lehet ellentétes tartalmú 

[kiemelés tőlem - B. M.] a törvénnyel, s a törvény nem ellenkezhet az 
OAA 

alkotmánnyal". Hozzáteszi egyúttal, hogy ez a tételes jognak a jogalkotói 

hatáskörökkel kapcsolatos előírása is. Szintén Kelsen állásfoglalásaként rögzíti azt, 

hogy az alacsonyabb szinten elhelyezkedő jogszabály érvényességét a magasabb 

szintű jogszabályból származtathatjuk „tehát nem lehet érvényes az a rendelet, amely 

törvénnyel ellentétes tartalmú. Nem lehet érvényes az a törvény, amely az 

alkotmánnyal ellentétes". 

264 Deklarálja is fejtegetéseinek ezt az elméleti keretét: TAMÁS András: Állam- és jogelmélet 11-14. o. 
205 TAMÁS András: A jog érvényessége és az érvényes jog. In: BÁNRÉVY Gábor et alii (szerk.): Iustum, 

aequum, salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére. PPKE Jog- és Államtudományi Karának 

Könyvei, 1998. 277-288. o. 
2 6 6 / . m. 282. o. 
267 I. m. 283. o. 
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Ezt követően felteszi azt a kérdést, hogy megteheti-e egy állampolgár, hogy ne 

vegye figyelembe a jog olyan szabályát, amely egy magasabb rendű jogszabállyal 

ellenkezeik. 

Azt sugallja, hogy ez utóbbi magatartás csupán realisztikus értelemben lehetetlen, 

tehát a kelseni teória nem zárja ki, sőt legitimálja az állampolgárok ilyen típusú 

engedetlenségét. Majd ezeket a Kelsennek tulajdonított tételeket cáfolva rámutat arra, 

hogy az érvényességnek nincsenek fokozatai. „Minden hatályos jogszabály egyaránt 

érvényes és kötelező".268 

Kelsen bírálatán keresztül eljut egy olyan érvényesség fogalomig, amelyet 

társadalmi értelemben vett érvényesség koncepciónak nevez. Ennek lényege, hogy az 

érvényesség a jog leírásához használatos szimbólumok egyike, mely két mozzanatra 

bontható: a jognak az elfogadáson alapuló megvalósulása, érvényesülése 

(pszichológiai érvényesség), amely mögött ott van a normatív értelemben vett 

érvényesség. A jogi norma formális érvényessége és érvényesülése tehát együttesen 

biztosítják a jogérvényességet. „[A] szabály ténylegességbe fordulhat az alanyok 

viselkedése folytán, pszichológiai értelemben vett belátásuk alapján. Ugyanakkor 

ennek hiányában, a normatív értelemben vett érvényesség ehhez segédletet biztosít: a 

tényeket a jogalkalmazás alakítja, befolyásolja".269 

Arról van tehát szó, hogy a formális jogérvényesség koncepcióba beépít egy 

szociológiainak tekinthető mozzanatot, ahogy azt Kelsen is kénytelen volt megtenni a 
770 

jogrendszer egészének érvényessége érdekében. Ezáltal kiküszöbölhette, hogy 

valamiféle „hipotetikus" normára kelljen visszavezetnie az érvényes jog létezését. 

A szerző jogérvényességgel kapcsolatos felfogásában így a skandináv jogi 

realizmus megoldását ismerhetjük fel: „Pszichológiai értelemben a jogszabály vagy a 

jog érvényessége azt jelenti, hogy az emberek, illetőleg a jogalanyok intellektuálisan 

2 6 8/ . m. 283.o. 
269/. m. 287-288. o. 
270 Hans KELSEN: Értékítéletek a jogtudományban. (Ford.: Varga Csaba) In: VARGA Csaba (szerk.): 

Jog és filozófia 263-264. o. 
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771 hogyan értik meg, fogadják el a jogszabályokat". Ez a fajta elfogadás, amint az 

érzékelhető is, nem azt jelenti, hogy az emberek mérceként tekintenek a szabályokra, 

és kritikailag értékelik saját és mások magatartását azokhoz képest. Nem arról van 

tehát szó, hogy a harti értelemben vett attitűd („belső szempont") érvényesül. 

Felfogásában a pszichológiai értelemben vett érvényesség csupán „egy érzés, egy 
777 

benyomás, a hihetőség (kredibilitás) határain belül". Mindebből az tűnik ki, hogy e 
777 

tekintetben a skandináv jogi realizmus érvényesség koncepcióját fogadja el. 

Végkövetkeztetésként ki is mondja, hogy az érvényesség nem más mint a jog 

leírásához használt szimbólumok egyike. Ebben a megközelítésben tehát a jog által 

keletkeztetett kötelezettség eredete is pszichikai motívumokban keresendő, de ily 

módon nem magyarázza azt, hogy az emberek egymás vonatkozásában miért 

tarthatnak kötelezőnek vagy érvényesnek egy normát. 

E koncepció összetettsége és elméleti tudatossága miatt azonban mégis 

figyelemreméltó, ugyanakkor az annak kialakításához vezető úton megfogalmazott 

Kelsen interpretáció - véleményem szerint - két lényeges ponton tér el Kelsen eredeti 

gondolataitól. 

ad 1) (a joglépcső elmélet és a jogforrási hierarchia viszonya) Kelsen egyik 

axiómaként kezelt tétele, hogy egy norma (egy adott norma) érvényessége nem 

vezethető le másból, mint egy másik normából. Ez a formális érvényesség tanának 

talán legtömörebb summázata. Ebből azonban nem következik az, hogy - amint 

Tamás András állítja - a származtatott norma nem lehet a magasabb szintű normával 

ellentétes tartalmú, illetve ekkor a magasabb szintű norma „lerontja" az alacsonyabban 

fekvő norma érvényességét.274 A magasabb rendű szabály pusztán eljárási 

jelentőséggel bír. Az alacsonyabb szintű norma akkor érvénytelen (bár mint azt 

korábban láttuk, ez sem egyértelmű), ha nem azon keretek között hozták meg, amelyet 

271 TAMÁS András: A jog érvényessége... 287. o. 
272 1. m. 287. o. 
273 V. ö.: Kari OLIVECRONA: A jog mint tény 349. o. 
274 Ez éppenséggel az erkölcsi normák sajátossága, amelyeket Kelsen pont ezen tulajdonságuk alapján 

határol el a jogi normáktól. Lásd Tiszta Jogtan 35 o. 
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a magasabb rendű norma előírt.275 Önmagában az a tény, hogy a Kerlsen-Merkl-féle 

joglépcső elmélet szintekre tagolja a jogrendszert, nem jelenti azt is, hogy az elmélet 

implikálná a jogérvényesség intenzitásának tételét. Nem jelenti azt, hogy egy 

magasabb szinten álló norma érvényesebb, mint egy alacsonyabb szinten lévő. Ebből 

pedig az következik, hogy az eltérő szinten található normák (akár egymásból 

származtatott érvényességű normák esetében is) az ellentétes tartalom ellenére azonos 

érvényességi fokozattal bírnak, és nem is szünteti meg magasabb fokon álló norma az 

alacsonyabb szintű norma érvényességét. 

A joglépcső elmélet tehát nem azonos a jogforrási hierarchia elvével (ahogyan azt a 

Tamás András cikke sugallja),276 bár távolról feltűnően hasonlítanak egymásra. 

Mindkettő a formális jogérvényesség talaján áll, és a jogszabályokat (jogi normákat) 

különböző szintekre helyezi. E két rétegből álló alapra épül az a tétel, hogy az 

alacsonyabb szinten elhelyezkedő jogszabály az érvényességét egy magasabb szintű 

jogszabályból nyeri. így például a helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogosultsága 

törvényi felhatalmazásból fakad, vagy a miniszterek rendeletalkotási jogköre 

származhat szintén törvényi, de akár a kormány által adott jogszabályi 

felhatalmazásból.277 

A jogforrási hierarchia elvében bennefoglaltatik azonban még egy további előírás, 

amely nem következik szükségszerűen az előzőekből. Ez pedig az, hogy a 

hierarchiában alacsonyabb szinten fekvő jogszabály tartalma nem lehet ellentétes egy 

magasabb szintű jogszabállyal még akkor sem, ha érvényessége nem közvetlenül 

abból ered. Erre a szabályra a jogrendszer vertikális egységessége és 

ellentmondásoktól való mentessége érdekében van szükség. Ez egy gyakorlati 

követelmény, amely a jogállamiság kérdésével van összefüggésben. A Kelsen-Merkl-

féle joglépcső-elméletből azonban nem vezethető le. Szintén eltér a jogforrási 

275 1. m. 35-37. o. 
276 „[Rjendelet nem lehet ellentétes tartalmú a törvénnyel, s a törvény nem ellenkezhet az 

alkotmánnyal. Ez egyúttal a tételes jognak a jogalkotói hatáskörökről szóló előírása is." (TAMÁS 

András: A jog érvényessége... 282. o.) 
277 1987. évi XI. tv. 8. és 10. §. 
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hierarchia elve a joglépcső-elmélettől abban, hogy míg ez utóbbi „lemegy" egészen az 

individuális normák szintjéig, és ezáltal minden norma egy egységes rendben 

helyezkedik el, addig a jogforrási hierarchia elve csupán az általános normák rendjét 

tartalmazza, melyek jogalkotás útján jöttek létre. 

ad 2) (a normakollízió miatt felvetődő problémák) A másik neuralgikus pont a 

Kelsen interpretáció kapcsán, a normaellenes norma problémájával függ össze. Tamás 

András értelmezése szerint az alacsonyabb szintű jogi norma (például egy rendelet) 

érvényessége a kelseni elmélet szerint bárki által megkérdőjelezhetővé válik, ha az 

tartalmilag ütközik egy magasabb szintű normával. Kimutatja, hogy a gyakorlatban 

távolról sem az a helyzet, az állampolgár nem határozhatja meg saját jogait, így 

levonja azt a konklúziót, hogy „a joglépcső elmélet realisztikus értelemben nem 

valóságos, inkább teoretikus eszme, fikció".278 

* 

Álláspontom szerint azonban itt ismét olyan következtetések cáfolatával 

találkozunk, amelyek nem következnek a kelseni Tiszta Jogtan tételeiből. Az a 

megállapítás, hogy az egyes norma érvényessége egy másik normából vezethető le 

még nem feltételezi azt a további megállapítást, hogy az érvénytelenség 

megállapítására bárki jogosult. A kelseni teória szerint, „ha egy törvény nem az előírt 

módon jött létre [formális ellentmondás] vagy nem az előírt tartalma van [tartalmi 

ellentmondás], ezért semmiképpen sem tekintendő semmisnek, hanem mindaddig 

érvényes marad, amíg azt egy erre rendelt bíróság (pl. alkotmánybíróság) az 

alkotmány által szabályozott eljárás során meg nem semmisíti".279 Kelsen tehát a 

normaellenes normát is (egy bizonyos határig, amíg a norma nem csupán „látszólag" 

létezik) érvényesként tételezi, amíg szabályos eljárás keretében állami szevek meg 

nem fosztják attól. 

Mindazonáltal egy mélyebben fekvő logikai ellentmondás meghúzódik Kelsennek a 

normakollízióval kapcsolatos tanaiban, ez azonban a szabályok értelmezésével függ 

össze, és máshol már tárgyaltuk. 

278 TAMÁS András: A jog érvényessége... 284. o. 
279 Tiszta jogtan 47-49. o. 
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Szigeti Péter ontológiai megközelítése 

A jelenkori hazai jogbölcseleti gondolkodásban Szigeti Péter tekinthető a marxista 
OOA tt 

hagyományt felvállaló szerzőnek. O a jogi objektiváció kategóriaelemzésén 

keresztül közelíti meg a jogérvényesség jelenségét. Az ontológiai megközelítés abban 

is tetten érhető, hogy a kategóriaelemzés céljának olyan tulajdonságok megtalálását 

tekintik, amelyek „minden jogban alapvetőek és elviek".281 Ennek során a jog 

létalapját „a polgári társadalom szükségleteinek termelése és elosztása közben 

szakadatlanul keletkező társadalmi konfliktusokban" találja meg.282 

A jogérvényesség kérdésében így tehát Peschkához hasonló álláspontot foglal el. A 

modern jogrendszerek sajátosságait tartja szem előtt akkor, amikor a jog tételezettségét 

(formalizáltságát) látja az érvényesség elsődleges alkotóelemének.283 A formális 

érvényesség kritériuma azonban nemcsak azt jelenti, hogy a jog a megfelelő eljáráson 

keresztül jött létre, és az arra feljogosított szerv hozta, hanem azt is, hogy a jogi norma 

beleilleszkedik a jogrendszer egészébe, összhangban áll a többi jogszabállyal. A 

formalizáltság tehát abban is áll, hogy a jogszabálynak bizonyos intézményesített 

technikákat, és szerkezeti megoldásokat kell követnie ahhoz, hogy érvényesnek 

tarthassuk. Egyszóval a formális érvényesség kritériuma nemcsak normatív, hanem 

dogmatikai illeszkedést is feltételez. 

Az érvényesség második eleme a materiális mozzanat, azaz a társadalmi valóság 

egyszerre adekvát és inadekvát visszatükröződése. A jogi norma érvényességéhez 

tehát egyrészt az szükséges, hogy a jog által szabályozni kívánt társadalmi valóság 

lényegi, releváns ismérveit fejezze ki a norma a tartalmi különösség síkján. Másrészt 

280 SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: A jogállamiság jogelmélete 127. o. 
2811. m. 127. o. 
282 1. m. 133. o. 
283 1. m. 142. o. 
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azonban fontos, hogy ne a valóságot másolja le, hanem követelményeket fogalmazzon 

meg az emberi magatartásokkal szemben.284 Valamilyen, a valóságban még nem létező 

célt próbál meg keresztülvinni a jogalkotó. Fontos elem elméletében, hogy itt csupán a 

szabályozásnak a társadalmi tartalomhoz fűződő viszonyáról szól (a társadalmi 

történések átlagtípusát, illetve lényegtípusát kell a jogalkotónak szem előtt tartani), 

arról nem, hogy milyen konkrét matéria adja ezt a tartalmat. Ezt a kérdést a jog 

helyességének problémaköréhez csoportosítja. 

A jogi norma tartalmában megfogalmazott különösség az érvényesség 

általánosságán keresztül fejt ki hatást a jogalanyokra, melyet a jogkövetkezmények, 

azaz az állami kikényszeríthetőség is támogat. Szigeti álláspontja szerint azonban a 

hatalom nem a kikényszeríthetőségen keresztül lesz az érvényesség fogalmi eleme, 

hanem a normákról és a normák alkalmazásáról való döntésen keresztül. A döntés 

ugyanis hatalmi tevékenység, és ennyiben független a jogtól. Autoritás nélkül nem 

létezik materiális érvényesség. Míg a formális érvényesség megalapozható a jogon 

belül, addig a jog materiális érvényessége nem alapozható önmagára.285 (Bár talán 

helyesebb lenne azt mondanunk, hogy általában nem létezik érvényesség autoritás 

nélkül, mivel azt Szigeti sem vitatja, hogy az érvényesség fogalma csak analitikusan 

bontható meg formális és tartalmi mozzanatokra, azonban az érvényesség mint olyan 

egységes jogi jelenség.) 

Az érvényességnek az autoritással, a hatalommal való összefüggéseiből jut arra a 

következtetésre, hogy az érvényesség kérdésének megválaszolásához először a 

társadalmi berendezkedés legitimitásának mibenlétére vonatkozó kérdést kell 

tisztáznunk. Ezt az elméleti tisztázást főképp a weberi uralom-típusokra alapozva 

végzi el, ezáltal alapozva meg a pozitív jogrenddel szembeni érvényességi 

követelményeket.286 Szintén a legalitás, a legitimáció és a jogrendszer közötti 

összefüggésből vezeti le az alapjogi, alkotmányossági kontroll problematikáját. A 

joggal szembeni alkotmányosság követelmények ugyanis ugyanabból a társadalomban 

2 MI .m. 143. o. 
285 /. m. 146. o. 
286/. m. 150-154. o. 
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meglévő legitimációs potenciálból választódnak ki, mint az uralommal szembeni 

követelmények. 

Az alapjogi kontroll, az alkotmánybíráskodás a modern relatív természetjog értékeit 

emeli a jogérvényességi kritériumok rangjára. A helyes jog mércéjét így a XX. 

századra letisztult, bár még nem végleges emberi jogi katalógus képezi, mely a 

jogszabályok alkotmányosságának megítélését teszi lehetővé. Ezzel a megoldással 

beemeli az érvényesség tartalmi kritériumait a jogérvényesség koncepciójába, a joggal 

szembeni nem erkölcsi (természetjogi, emberi jogi) jellegű érvényességi kritériumok 

(eljárások, teljesítmények alapján történő megítélés) pedig a jogrendszeren kívül, a 

politikai uralom legitimációján keresztül befolyásolják a jog érvényességét.287 

A jog érvényesülése is ilyen külső tényezőként jelenik meg, mivel ebben a 

felfogásban a jogalkotótól függ, hogy képes-e olyan jogszabály megalkotására, amely 

nem marad csupán „papíijog". A normák érvényesülése ugyanis megerősíti a jogrend 

érvényességét, azonban a „papírjog" éppenséggel hatástalanítja azt. így tehát a 

jogérvényesség szociológiai aspektusa is helyet kap az elemzésben. 

A jog érvényességének harmadik összetevője pedig nem más, mint a jog funkciója. 

A jogrend már önmagában is értéket képvisel, mivel a kiszámíthatatlanságot, a 

bizonytalanságot próbálja meg kiküszöbölni életünkből. A norma azért lehet érvényes, 

mert mértékként funkcionál.289 Ha azonban közelebbről szemügyre vesszük az 

érvényességnek ezt a komponensét, akkor azt találjuk, hogy a norma funkciója nem a 

meghatározója, hanem előfeltétele a jogi norma érvényességének. Ha ugyanis nem 

volna szükség a társadalomban ilyen mértékre, erre a funkcióra, akkor jogra sem lenne 

szükség. A szabályozási funkcióra való igény tehát történetileg és logikailag egyaránt 

megelőzi a jogi objektiváció létrejöttét, melynek egyik vonatkozása az érvényesség. 

A Szigeti által használt kategóriákra, és a levont végső kötelezettségekre tekintettel 

megállapítható, hogy következetes maradt a hegeli-marxi-lukácsi-peschkai vonulathoz, 

2871.m. 152. o. 
288 /. m. 147. o. 
2 8 9 1 4 7 . o. 
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és ezen az alapon állva egy következetes, belső ellentmondásoktól mentes rendszert 

épít fel. A jogot - jogalkotás-centrikusan - olyan modellben ábrázolja, ahol a jog egy 

teleologikus, céltételező folyamat eszköze és ily módon a jog össztársadalmi funkciója 

kerül előtérbe. Ennek során az állami jogalkotást különböző kategóriák viszonylatában 

(pozitivitás, legitimáció, alkotmányosság, etc.) lehet megragadni. Ugyanakkor 

vizsgálódási körén kívül marad a jog azon elemeinek érvényessége, melyek - a jogi 

jelenség összetettségének következtében - nem azonosíthatóak kizárólag a magatartási 

szabályokkal. 

Ugyanezen jogfilozófiai alapállás figyelhető meg azzal összefüggésben, hogy nem 

fektet hangsúlyt annak tisztázására, csak a jogi norma, vagy a jogrendszer egészének 

érvényességével kíván-e foglalkozni, és hogyan látja a kettő egymáshoz való 

viszonyát. Amikor a jog és az állam genetikusan kapcsolódik össze, akkor az állam és 

a jogrendszer legitimációja közötti határ elmosódik. 

Bragyova András Hart-interpretációja 

Lényegesen eltér ettől a koncepciótól Bragyova András kísérlete,290 aki a 

jogfelfogásából igyekezett kikapcsolni a marxista gondolkodásra jellemző konfliktus-

elméletet és államközpontúságot. A jogérvényességet a jogi érvelésre tekintettel 

vizsgálta, a kettő közötti összefüggésekre próbált rávilágítani. 

A jogi normát Joseph Raz nyomán mint cselekvési indokot elemzi, de nem mint a 

cselekvést pusztán alátámasztó, igazoló érvet, hanem mint olyat, mely beépül a 

gondolkodási folyamatba, és ezáltal befolyásolja az emberi cselekvést. Ő a jogi 

érvelésben találta meg azt a tényezőt, amely közvetít a jogi norma és az emberi 

magatartás között. Az érvényesség kérdését így a szabály alkalmazásának 

problematikájára vezette vissza. A gyakorlatközpontú megközelítés következtében 

290 BRAGYOVA András: Érvényesség és érvelés a jogban. 64-84. o. 
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nem véletlen, hogy fejtegetéseink kiindulópontjában Hart jogkoncepciójának részbeni 

átvételével találkozhatunk. Elfogadja azt a harti tételt, hogy az elismerési szabály 

hordozza azokat a kritériumokat, amelyek alapján bizonyos szabályokat jognak 

tekintenek. Ha a joggal hivatásszerűen foglalkozók ugyanazt az elismerési szabályt 

alkalmazzák, használják, akkor az ezen alapuló jogrend érvényesnek tekinthető. Akik 

elfogadják az elismerési szabályt, azok belülről tekintenek a jogi állításokra, azaz a 

szabályokat olyan tényezőknek tekintik, amelyek jogi kötelezettségeket, vagy alanyi 

jogokat hozhatnak létre és ezek alapján cselekedetek minősíthetők, értékelhetők. 

A jogszabályok belső szempontból történő megközelítése, a jogszabályok 

elfogadása, mértékként történő alkalmazása biztosítja tehát a jogszabályok 

érvényességét. Bragyova szerint ez az elfogadás, a norma használatán, és az e 

használathoz (a norma nem képes meghatározni saját alkalmazását) szükséges jogi 

érvelésen keresztül teremti meg és tartja fenn a jog érvényességét. Másrészről a jogi 

érvelés az érvényes jogra kell, hogy vonatkozzon, így a jogérvényesség és a jogi 

érvelés kölcsönösen meghatározzák egymást.291 

Ettől kezdve azonban már nem azt vizsgálja, hogy mit jelent a jog érvényessége 

azok számára, akik használják, hanem ontológiai perspektívára tér át. Ehhez 

kapcsolódóan fejti ki azt, hogy az érvényesség a jogi objektiváció létezését, működését 

kettős értelemben jelenti: „egyfelől a jognak mint olyannak, mint egésznek a 

működését, fennállását érthetjük rajta, illetve közelebbről azoknak az intézményeknek 

a működését, amelyek a jogot létrehozzák, és egy társadalomban az »objektív« jog 

tartalmát meghatározzák".292 

A jogérvényesség ebben a felfogásban azáltal biztosítja a jogi érvelés ontológiai 

feltételeit, hogy egyrészt kizárja, de legalábbis korlátozza a jogon kívüli erőszak 

lehetőségét, másodsorban megteremti az érvelés intellektuális feltételeit (tárgyát, 

módját, közegét, etc.), harmadrészt pedig a jogi érvelés eszköztárát is létrehozza egy 

sajátos jogi nyelven, a jogdogmatikán keresztül. Az érvényes norma természetesen 

2911. m. 80-81. o. 
292 Lm. 75. o. 
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nemcsak biztosítja, hanem egyben korlátozza is a jogi érvelés lehetőségeit. „A jogi 

érvelés eszerint a gyakorlati érvelésnek az az esete, melyben a cselekvést meghatározó 

gondolkodási folyamatban, illetve a cselekvést igazoló érvek között az érvényes jogra, 
707 

jogi normákra alapozott érveknek meghatározó szerepük van", illetve: „A pozitív, 

érvényes jogot a jogi érvelés »helyességének«, ha nem is egyetlen, de egyik 

nélkülözhetetlen mércéjének fogadjuk el; másrészt viszont a jogi érvelésben ismeijük 

meg és fel a pozitív jog tartalmát jelentését".294 

Nem véletlenül idéztük ilyen hosszan a jogi érvelés és a jogérvényesség közti 

összefüggést tárgyaló gondolatokat. A jogi érvelés és a jogérvényesség között 

álláspontom szerint is rendkívül szoros összefüggés áll fenn. Mint arról fentebb volt 

már szó Bragyova maga is úgy látja, hogy a jogi érvényesség létrejöttében a jogi 

érvelésnek kitüntetett szerepe van: „A jog érvényességének megteremtésében, 

fenntartásában tehát a jogi érvelés, a jogra vonatkozó állítások, azok értékelése, 
705 

elfogadása alapvető jelentőségű, meghatározó mozzanat". 

Ebből a megállapításból azt a mondanivalót bonthatjuk ki, hogy a jogi érvelés a jog 

általános érvényességének - tehát: a jogrendszer érvényességének - és a konkrét jogi 

norma érvényességének megteremtésében egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bír. A 

jog használata, a jogi érvelés alkalmazása legitimálja a jogrendszert és a pozitív jogi 
7QA ' 

szabályt is. Érvényes normáról nem is beszélhetünk jogi érvelés, illetve 

jogértelmezés nélkül, a megfelelő eljárásban megalkotott jogszabályi szöveg még nem 

azonos a konkrét esetben érvényes joggal. Előfordulhat, hogy a jogeset tényeire 

tekintettel az egyik ügyben éppen ellenkező értelmű normát olvasnak ki a jogszabály 

szövegéből, mint a másikban, ezért nem azonosíthatjuk a szillogisztikus következtetés 

alapjául szolgáló, a konkrét esetre érvényes normát a jogászi érvelés kiindulópontját 

képező jogszabályi szöveggel. 

293 1.m. 78.0. 
294 Lm. 80. o. 
295 Lm.72.o. 
296 Lm. 80. o. 
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Ezen a ponton kell egyúttal visszatérnünk Horváth Barna fejtegetéseihez, mégpedig 

ahhoz a részéhez, amelyben az a jogalkalmazás és a jogértelmezés folyamatáról 

értekezik. Amint azt Horváth Barna is meggyőzően kimutatta, norma általában nem 

létezik, az érvényes norma már egy értelmezési-érvelési folyamat végeredményeképp 

áll elő és ez az, amit alkalmazni tudunk az adott esetben. „Ha az értelmezés szükségét 

és elengedhetetlenségét általánosan elismerik, ezzel elismerik, hogy a jogtételnek 

nincs abszolút - abszolúte helyes - értelme. Értelmezni azt kell, amit nem lehet 

minden további nélkül megérteni, mert annak nem valamely absztrakt, 

elvonatkoztatott értelme, hanem a konkrét jogesetre vonatkozó értelme érdekel. 

Minden jogtétel utal a konkrét tényállásra, tehát értelme ettől elszakíthatatlan. A 

konkrét esetre vonatkozó értelme a jogtételnek - s ez az egyedüli értelme - azonban 

nyilván függ ettől a konkrét jogesettől". Bár ő az elvont jogtétel és a jogeset közötti 

kapcsolat megteremtését - valószínűleg a „Sein" és a „Sollen" merev, neokantiánus 
908 

elválasztásnak elfogadása miatt - „irracionális élmény"-nek minősítette, mégis úgy 

vélem, a jogérvényesség problematika szempontjából egy roppant fontos 

összefüggésre világított rá. Mégpedig arra, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolat áll 

fenn a jogi érvelés és a jogi érvényesség kategóriái között abban az esetben, ha a 

jogrendszer egészének és a jogi norma érvényességének kérdését elkülönítve 

tárgyaljuk. Míg az előbbi esetben a jogi érvelés csupán egy tényező lehet az 

érvényességet konstituáló folyamatok mellett (hiszen a jogrendszer elfogadását, 

érvényességét nem csupán a jogi érvelés, hanem egy sor más jogon kívüli tényező -

erkölcsi, politikai attitűdök - is meghatározza), addig az a folyamat, melynek során a 

jogszabály szövegéből konkrétan ható, az adott esetre vonatkozó érvényes norma lesz, 

nagymértékben függ a jogi érvelési-értelmezési folyamattól. 

Úgy tűnik, a modern jogban az érvelés kiindulópontját, és egyben korlátját a 

jogszabály szövege adja, melynek értelmét tekintve leggyakrabban konszenzus van az 

azt használók között („egyértelmű" a jelentése az ún. „könnyű" eseteknek), ekkor úgy 

297 HORVÁTH Barna: Bevezetés a Jogtudományba. Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., 1932. 

120. o. 
29*I.m. 128. o. 
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tűnik, mintha a jogszabályszöveg azonos lenne magával az alkalmazott joggal. Más 

esetekben viszont a jogalkalmazónak valamilyen módon ki kell bontani az adott ügyre 

érvényes jogot a jogszabály szövegéből. Horváth szerint a jogászi érvelés lényege 

éppen abban van, hogy az esetre érvényes jogi normát megtalálja a jogász, és az 

értelmezés segítségével kibontsa az előtte fekvő esetre nézve legmegfelelőbb jelentést. 

E fenti fejtegetésekből kitűnik az, hogy Bragyova András megközelítése nem 

előzmény nélküli a magyar jogelméletben. Horváth gondolatiságától azonban abban 

különbözik, hogy ő már az angolszász neoanalitikus iskola eredményeit használta fel 

és építette be teóriájába. Az a végkövetkeztetés azonban, mely szerint az érvényes jog 

egyszerre az érvelés alapja és eredménye, hasonló érvényességi koncepciót tükröz, 

mint Horváth Barnáé.299 Az érvényességet nem a jogszabály külső adottságaként 

ismeri fel, az érvényes jog létrejötte nem választható el a jogi érveléstől.300 

Hiányosságként ugyanakkor egyrészt az említhető, hogy a jogalkalmazás során 

létrejött érvényes jogot egyértelműen racionális (bár hangsúlyozottan nem 

kizárólagosan a formális) jogi következtetések hozzák létre és a „külső", a joghoz 

viszonyítva irracionális elemeknek nem hagy helyet ebben a folyamatban.301 A Jogi 

nyelvre" mint a jogi argumentáció közegére történő utalás nem oldja meg a problémát, 

mivel ezt a fogalmat a jogdogmatikával azonosítja, mely a jogrendszeren belül 

helyezkedik el.302 

Szintén kritikaként hozható fel a koncepcióval szemben, hogy különösebb reflexió 

nélkül veszi át az „elismerési szabállyal" kapcsolatos harti tanítást, holott ez a 

kiindulópontja az egész elméletének. Az elismerési szabállyal kapcsolatos Dworkin 

299 BRAGYOVA: Érvényesség és érvelés... 78. o. 
3001. m. 80-81. o. 

301 »[A] jogi érvelés viszonylagos, de nem lebecsülendő szabadsággal alakítja a pozitív jog tartalmát, 

éspedig a jogi nyelv »racionalitási« kritériumai segítségével, amelyet beleértendőnek tekint minden 

pozitív jogba." (7. m. 83. o.) 
302 7. m. 82. o. 
303 Ronald DWORKIN: A szabályok modellje. In: SZABADFALVI József (szerk.): Mai angol-amerikai 

jogelméleti törekvések 45-56. o. 
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illetve Raz304 nevéhez fűződő bírálatok ugyanis erősen kétségessé teszik, hogy 

elégséges-e az „elismerési szabály" elméleti konstrukciója jogérvényesség kérdésének 

tisztázásához. 

Érvényességi koncepciójának leginkább bírálható mozzanata azonban abban áll, 

hogy a jogérvényesség problémáját - szintén Harthoz vagy Kelsenhez hasonlóan -

csak a jogszabályokra vonatkoztatva jeleníti meg. Ebben az elméletben a jogszabályon 

alapuló, illetve abból kiinduló érvelés hozhatja létre az érvényes jogot, a jogi 

döntésekben igen jelentős szerepet játszó nem formalizált elemekről - a jogdogmatika 

kivételével - nem beszél. 

Pokol Béla rendszerelméleti érvényesség felfogása 

Több tekintetben eltér ettől az előbbi elmélettől a Pokol Béla által vázolt érvényességi 

koncepció, bár a fő hangsúly az ő esetében is a jogi norma konkrét, szituatív 

érvényességére helyeződik. Ez az elmélet ugyanis részletesebben elemzi a 

jogérvényesség szociológiai mozzanatát,305 és emellett megjelenik írásaiban az 

érvényesség fogalmának egy általánosabb, társadalomelméleti keretben történő 

meghatározása, mely szintén figyelmet érdemel a további fejtegetések 

szempontjából.306 A teória kidolgozottságára és szilárd szociológiaelméleti alapjára 

tekintettel érdemes a fontosabb részeit az eddigieknél tüzetesebb kritika alá vonni, 

mivel ezen a kritikán keresztül lehet a legjobban megvilágítani saját álláspontom 

körvonalait. 

Mindkét megközelítése rendszerelméleti alapokra épít és ezek közül az első kívül 

esik mind az ontológiai, mind az autoritáselméleti megfontolásokon. Az érvényes jog 

304 Josph RAZ: The concept of the legal system 197-200. o. 
305 POKOL Béla: A jog elmélete 259-268. o., illetve Uő.: Jogbölcseleti vizsgálódások. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 69-75. o. 
306 POKOL Béla: Szociológiaelmélet. Rejtjel Kiadó, Budapest, 1999.106-116. o. 
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létrejöttének kognitív, szociológiai aspektusait helyezi előtérbe. Az érvényes jog és a 

jogérvényesség (e két kategóriát nem különbözteti meg) vizsgálatakor a többrétegű jog 

koncepciójából indul ki. Funkcionális szempontból a jogrendszer a társadalom egyik 

alrendszerének tekinthető, melynek működését a jogos/jogtalan értékduál határozza 

meg. Strukturális aspektusból nézve pedig a jogrendszer a hatályos jogszabályok 

szövegének összességén túl, az ezek mögött álló dogmatikai rendből (Jogi nyelv"), és 

a felsőbírósági gyakorlat továbbfejlesztő kazuisztikájából áll, melyek mellé az utóbbi 

néhány évtizedben „felzárkózott" az alkotmányos alapjogok rétege, melyek a „rendes" 

jogszabályoktól absztraktsági fokuk, és morális tartalmuk alapján különböztethetőek 

meg. 

Elutasítja a szövegpozitivista jogelméletek azon felfogását, amely szerint az 

érvényes jog a jogszabály szövegének felel meg. Ahhoz, hogy valóban érvényes jogról 

beszélhessünk a jogszabálynak értelmezésekor át kell mennie egy szűrőn 

(„hermeneutikai puffer") azaz dogmatikai megfontolások alapján értelmezik, majd 

alkalmazzák a bíróságok (ideális esetben a már a törvényszöveg megalkotása is kész 

dogmatikai modellek közötti választásra épül). Ehhez járul még az, hogy a törvény 

szövegét az alkotmánybíróságok által gyakorolt alapjogi kontroll meg is semmisítheti, 

tehát érvényességét megszüntetheti. Megfigyelhető, hogy a jog egyes rétegei a 

jogszabály körül helyezkednek el, arra vonatkoznak, végső soron pedig annak 

érvényességét befolyásolják. A jog alapvető eleme a jogszabály, így érvényes is csak a 

jogszabálynak a többi réteg által meghatározott konkrét értelme lehet. 

Mindezek fényében az érvényes jog fogalma „azt a »kiválasztott« konkretizálást 

adja meg, ahogy egy időszakban a konkrét szituációkban kimondott egyedi jogi 

döntések létrejöttek, másrészt azokat a jogértelmezési módokat, egymásravetítési 

technikákat, ahogyan egy-egy jogágban a jogi szöveghez, a jogdogmatikai 

modellekhez és az alkotmányos alapjogokhoz viszonyulnak a konkrét esetben jogos 

megállapításakor".308 

307 / . m. 190-226. 
308 POKOL Béla: Jogbölcseleti vizsgálódásoki 1. o. 
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Mint látható ebben a felfogásban az érvényesség a konkrét esetben - a bírói 

jogalkalmazás folyamatában - kimondott jogra vonatkozik, nem általában a jogszabály 

érvényességére. Számol azzal, hogy az érvényes jog mindig az adott szituációhoz 

kötötten jelenik meg. Ugyanakkor a jogrendszer érvényessége „egy ország többrétegű 

jogrendszere egyes rétegeinek egymásra vetülését jelenti egy adott időszakban."309 

E meghatározás tehát nem annyira a jogérvényesség fogalmának absztrakt 

meghatározására törekszik, hanem inkább az ún. „belső" érvényesség kritériumait 

tartalmazza.310 Nem azt vizsgálja ugyanis, hogy mi a jogérvényesség fogalma 

általában, hanem azt, hogy mi tekinthető érvényes jognak egy adott országban, adott 

időpontban - és azt sem kutatja, hogy milyen jogrendszeren kívüli tényezők 

játszhatnak szerepet a jog érvényességének megteremtésében. További fontos 

implikációja az elméletnek, hogy a konkrét ügyben alkalmazandó jog és a jogrendszer 

érvényességét - bár mint látjuk majd eltérő hangsúllyal - ugyanazok a kritériumok 

határozzák meg. 

Saját jogérvényességi koncepcióját ezek után ütközteti azokkal a szűkítő 

koncepciókkal, amelyek az érvényes jog kritériumait valamely jogi rétegre önmagában 

alapozták, nem véve tudomást a többi jogi rétegről. A már említett szövegpozitivizmus 

ilyen irányú felfogása mellett léteznek a bírói gyakorlatra összpontosító iskolák 

(amerikai jogi realizmus, német szabadjogi iskola) és a természetjogot illetve Dworkin 

jogelméletét hozza példaként a jogi norma etikai tartalmát az érvényesség kizárólagos 

kritériumává emelő elméletekre. A XIX. század végi fogalomjogászat pedig a 

dogmatikai érvényesség kizárólagossági törekvését illusztrálja. Ebből az 

összehasonlításból az a tanulság szűrhető le, hogy Pokol Béla a jogérvényesség 

leírásához a jog általános jellemzőinek meghatározását tartja elengedhetetlennek, 

mivel az összehasonlításban szereplő elméletek általános jogkoncepciójából vezette le 

a jogérvényességgel kapcsolatos álláspontjukat. A jogra vonatkozó elméletekből tehát 

mindig ki lehet bontani egy jogérvényességi elméletet is. 

3091.m. 72. o. 
310 Lm. 72. o. 

142 



Pokol Béla jogérvényességre vonatkozó megállapításaiból két általános 

következtetés vonható le. 

1) A jogrendszer képes önmaga érvényességét megalapozni, ehhez nincsen szükség 

külső, társadalmi feltételekre. A jogrendszer érvényessége nem azon alapul, hogy 

tartalma adekvátan tükrözi a társadalmi viszonyokat, vagy megfelel valamiféle 

„politikai erkölcsnek". Bár a „belső" érvényesség mellett említi a „külső" érvényesség 

kategóriáját, ez nála az állam által alkotott jogszabályok tényleges realizálódását, 

követését (tehát az érvényesség jelét) jelenti, és nem foglalkozik azzal, hogy milyen 

tényezők következtében tekintik az emberek érvényesnek a jogi normákat, mire 

alapozódik a jog érvényessége. Mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy Pokol 

maga is jelzi, nem kívánja részletesen kifejteni a faktikus érvényesség mélyebb 

értelmét.311 

2) Elméletileg problémátlanul megállapítható az, hogy mi a konkrétan érvényes jog, 

ha egy adott államban a jog négy rétegét egymásra vetítjük. Ez a szemlélet azonban azt 

feltételezi, hogy a jog belső érvényességét csupán ez a négy tényező befolyásolja. Az 

egyedi szituációban érvényes jogot ugyanis ebben a felfogásban a jogalkalmazó 

határozza meg a mögöttes dogmatikai rétegre alapozva. A bírói jogalkalmazáskor a 

törvényszöveg a Jogdogmatikai modellekre visszanyúlással kerül mindig 
117 

konkretizálásra". (Az alkotmányos alapelvek és a törvényszöveg viszonya inkább a 

törvényhozás folyamatában kerül előtérbe) Ez a megállapítás azt implikálja, hogy a 

bíró (jogalkalmazó) egyedül a jogdogmatikára támaszkodik akkor, amikor az adott 

szituációban érvényes jogot keresi. A koncepció tehát részleges, mivel nem elemzi, 

hogy a bírót milyen egyéb tényezők befolyásolják az érvényes jog megállapításakor. A 

bírói jogalkalmazás jóval több elemet integrál, mint a dogmatika használata Számos 

más tényező gyakorol hatást e tevékenységre, amint arra az amerikai jogi realizmus 
111 

képviselői is - sokszor roppant sarkítottan - egyértelműen rámutatattak. Pokol maga 

311 /. m. 73. o. 
312/. m. 71. o. 
313 Lásd Jerome FRANK: Emberi lények-e a bírák? (Ford.: Sajó András) In: VARGA Csaba (szerk.): Jog 

és filozófia 333-341. o. 
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is jelzi, hogy az általa vázolt kép csak a jogrendszer ideális működésének 

függvényében áll fenn, azonban ez a megjegyzés azt jelenti, hogy a dogmatikán kívüli 

meghatározottság csak diszfunkció a jogrendszerben, olyan „hiba", amelynek 

kiküszöbölésén fáradoznunk kell. 

Ezzel szemben az írott jog alkalmazása, amely - ahogy azt a gyakorlat mutatja -

maga is konstituálja, aktualizálja a jogot, nem fedhető le dogmatika kategóriáival, 

modelljeivel.314 Az értelmezés a bíró aktuális világnézetével, társadalmi helyzetével, 

adott életformájától, a joggal kapcsolatos attitűdjeitől is függ, és ezért akaratlagos 

választáson múlik, hogy melyik értelmezési módszert fogja alkalmazni.315 A 

jogdogmatika tehát nem „tálalja" készen az adott eset megoldását. A jogdogmatika a 

jogalkalmazás és a jogértelmezés folyamatában roppant jelentős szerepet játszó 

objektív eszközök rendszere, de nem pótolja a jogalkalmazó szubjektív 

megfontolásait. Ezt egyébként Pokol is így látja: „Azt, hogy mi a jogi szöveg értelme, 

egy sor mögöttes joglogikai fogással, dogmatikai elvek egymásra vonatkoztatásával 

tudja így kibontani. Továbbá, mivel alternatív egymásra vonatkoztatások is 

kidolgozottak lehetnek a mögöttes jogirodalomban, ezért változatlan jogi szöveg 

esetén is alternatív döntési lehetőséghez juthat az egyes esetekben a bíró".316 Azonban 

ezt a helyzetet a jogbiztonság szempontjából veszélyesnek látja, melyet a többfokú 

jogorvoslati rendszer, és a felsőbíróságok saját döntéseihez való kötöttsége 

küszöbölhet ki. Ezzel az állítással ugyanakkor elismeri azt, hogy az érvényes jog 

létrejötte nem vezethető vissza pusztán a dogmatikára, azt azonban már nem elemzi, 

hogy milyen tényezők, determinációk következtében választhat a bíró a felmerülő 

dogmatikai modellek közül. A fenti szöveghely azt sugallja, hogy személyes és 

irracionális megfontolások húzódhatnak meg a háttérben.317 

314 A jogi dogmatika ilyen irányú első kritikáját Kantorowitz adta, lásd Hermann KANTOROWITZ: 

Küzdelem a jogtudományért. (Ford.: Endreffy Zoltán) In: Jog és filozófia 114-116. o. 
313 Említhetjük Dworkin nevezetes sakk-hasonlatát, amely világosan jelzi azt is, hogy a szűk 

értelemben vett értelmezési módszerek igénybevétele is már előzetes akarati elhatározáson nyugszik. 
316 POKOL Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások 49. o. 
317 Épp ez az a mozzanat, amelyet Kelsen túlhangsúlyoz a jogalkalmazásban a norma tartalmának 
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Az elemzésnek erről a szintjéről azonban hiányzik az a perspektíva, amely lehetővé 

tenné, hogy a jogalkalmazást és a jogi dogmatikát az adott jogi kultúrával (jogi 

nyelvjátékkal) egységben szemléljük. A dogmatikára épülő értelmezés azért látszik 

sokszor egyértelműnk és objektívnek, mert a dogmatikát felhasználó, ugyanabban a 

jogi kultúrában tevékenykedő jogalkalmazók között konszenzus van az értelmezés 

tekintetében Ha ebben a kultúrában változás következik be, akkor az ki fog hatni a 

jogszabályok értelmezésére még akkor is, ha nem csupán a jog szövege, hanem a 

jogdogmatikai réteg is változatlan marad. Ez történt nálunk szocializmus korszakának 

kezdetén, vagy éppen a demokráciába történő átmenet idején.318 A jogi kultúra 

fogalma azonban kívül esik egy olyan elemzés horizontján, amely a jogrendszert az 

általános kultúrától elszigetelt autopoietikus rendszerként látja. Épp az a diffúzitás 

tűnik el tehát a professzionális intézményrendszerek elméletéből, mely a jog kultúra 

felőli megközelítésének sajátossága. 

A jogi kultúrára létezésére alapozott bírálaton túl ismételten hivatkozhatunk 

Horváth Barnára is, aki az eset tényeinek tulajdonított döntő jelentőséget a 

meghatározására utalva, relativizálva a jogalkalmazó és a jogalkotó közötti különbséget, lásd Tiszta 

jogtan 52-55. o. 
3 , 8 Jól érzékelteti ezt a különbséget például a „Hivatalos személy elleni erőszak" nevű bűncselekményi 

tényállás értelmezésének története. A törvényben rögzített elkövetési magatartás („erőszakkal 

akadályoz") az egymást követő büntető jogszabályokban az évek során nem változott. A II. 

világháború előtt a Kúria értelmezése szerint elkövette ezt a magatartást az a személy is, aki a 

hivatalos iratokat összetépte, anélkül, hogy személy elleni erőszakot alkalmazott volna (K.2229/1925). 

Az ötvenes években is elég volt a bűnösség megállapításához, ha valaki az erőszakot nem a hivatalos 

személy ellen, hanem az ö birtokában lévő dolog ellen alkalmazta (BH1955. 611. sz. jogeset). Ez az 

álláspont irányadó maradt a 60-as és 70-es években (BJD 698., BJD 3931), sőt még az 1986-os 

kiadású kommentár is követendőnek tartotta (LÁSZLÓ Jenő (szerk.): A Büntető Törvénykönyv 

magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 666-667. o.) Ezzel szemben a 

kilencvenes években új gyakorlat honosodott meg, amelynek értelmében csak akkor lehet a 

bűncselekményt megállapítani, ha az akadályozó erőszak közvetlenül a hivatalos személy ellen irányul 

(BH1992. 625. sz. jogeset, ill. FBK1996. 4. sz. jogeset). Nem nehéz felfedezni e változásban az állam 

„kiemelt" büntetőjogi védelmének csökkenését, mely összhangban állt az egész társadalom 

demokratizálódásával. 
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jogalkalmazás műveletsorában.319 Az ő munkássága hívja fel a figyelmet, hogy nem 

csupán az általános jogi kultúra, hanem az éppen adott, konkrét tényállás is 

befolyásolja az érvényes jog megállapítását, az érvényes jog voltaképpen mint 

„esetnorma" létezik. 

Ugyanakkor nagyon érdekes, és a jogérvényesség elemzésekor gyümölcsöző lehet a 

szerző azon meglátása, miszerint a jogérvényesség kritériumai nem egy egynemű, 

homogén csoportot képeznek, hanem azok horizontális irányban a jogágak mentén 

eltérőek lehetnek. Példaként az államigazgatási jog és a polgári jog viszonyát hozza 

fel. Az adott esetre érvényes jog megállapításakor a közigazgatási jog szabályait -

mivel azok a legkonkrétabb eseti szintre lebontva tartalmaznak rendelkezéseket -

szövegcentrikusan lehet értelmezni, az állami akarat precíz, egyértelmű 

megnyilvánulásaiként. Ezzel szemben a polgári jog szabályainak tényleges értelmét 

egy jogdogmatikai szűrőn keresztül állapította meg a bírói gyakorlat. Ugyanígy - a jog 

rétegeit tartva szem előtt - mondhatjuk, hogy az alkotmányjog, vagy a büntetőjog 

tételes szabályait sokkal gyakrabban, és sokkal szigorúbban futtatják át az 

alkotmányos alapjogok intézményesített kontrollmechanizmusán, mint a többi jogág 

szabályait. Ha zárójelbe tesszük a jogszabály „tényleges", vagy „abszolút" értelme 

megállapíthatóságának kérdőjeleit, akkor azt láthatjuk, hogy a jogalkalmazók a harti 

értelemben vett „elismerési szabályt" nem egységesen alkalmazzák általában a 

jogszabályokra, hanem jogágak szerint differenciáltan. Ami az egyik jogág 

szempontjából elégséges az érvényesség megállapításához, az lehet, hogy kevés egy 

másik jogág szempontjából. Pokol a különbséget abban látja, hogy a jog rétegeinek 

melyik jogág vonatkozásában mekkora szerepe van az aktuálisan érvényes jog 

létrejöttében. Meg lehet azonban vizsgálni azt is jogágankénti bontásban, hogy van-e 

más olyan érvényességet meghatározó tényező, amely dogmatikától minőségileg eltérő 

funkcionális elemnek tekinthető. (Például a modern, szociális jellegű állami 

erőfeszítéseket tükröző jogágak esetében, mint amilyen a munkajog, szociális jog, a 

tág értelemben vett családi jog, jobban megfigyelhető, hogy a generális klauzulákon 

keresztül par excellence szociális szempontokat vesznek figyelembe. Itt a jogbiztonság 

319 HORVÁTH: Bevezetés a jogtudományba 120. o. 
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értékénél a társadalmi igazságosság szempontjai előre valóbbnak látszanak. A 

közigazgatási jog esetében, a szabályok konkretizálásakor a célszerűség szempontjai 

kerülhetnek előtérbe, míg a büntetőjog alkalmazásakor az állami bűnüldözési érdek 

dominálhat.) 

Az ilyen tényezők léte arra mutat rá, hogy a jogalkalmazás folyamatában a 

jogértelmezési módszerek mögött azt a bázist kell keresnünk, amely meghatározza az 

értelmezés irányát, ehhez az alaphoz képest másodlagos jelentőségű az, hogy a 

jogalkalmazó milyen módszerekkel jut el az eredményhez, az aktuálisan létező, 

érvényes joghoz. 

Pokol Béla legújabb írásaiban észrevehető, hogy a jogalkalmazás kutatása során 

már figyelembe veszi a jog szövegrétegén és a joglogikán kívüli hatásokat, melyek 

erőterében a bírói döntés formálódik. Kimutatja, hogy a formális döntési programmal 

(a „hivatalos" jog) szemben az ítélet jogi oldalának kialakításában megjelenik az ún. 

informális döntési program. „Az informális program nem formalizált, azaz nem 

hivatalos normákból és értékekből áll (...) ezek jogon túli döntési alapok, amelyeket a 

jogász alkotmányjogilag nem legitimált forrásokból szerez, és amelyeket az érvelésben 

nem jelentet meg. E normák hordozói a lakosság felső-közép rétegei, a család, az 

ismerősök, kollégák, a politikai pártok, egyházak, érdekképviseleti szervek, 

tömegmédiumok".320 Mint látható ebbe a kitágított hivatkozási bázisba gyakorlatilag 

azok az összetevők jelennek meg, amelyek egy adott jogrendszer jogi kultúráját is 

felépítik, az értelmezés, illetve a jogszabályok alkalmazása tehát nem vonatkoztatható 

el ezektől. 

Pokol Béla a hazai irodalomban az egyetlen olyan szerző, aki az érvényességi 

koncepcióját a jogalkalmazási gyakorlat számára operacionalizálta.321 A gyakorlati 

jogi érvelés felé orientálódva kimondottan a jogszabályok érvényességének 

megkérdőjelezési lehetőségeit tekintette át, egyúttal ezek jövőbeni alkalmazására tett 

javaslatot a gyakorló jogászok számára. Összesen tizenegy érvet különböztetett meg, 

320 Rüdiger LAUTMANN: Justiz - die stille Gewalt. Athenaum Verlag, Frankfurt am Main, 1972. 92. o. 

(Idézi: POKOL Béla: Jogszociológiai vizsgálódások. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. 95. o.) 
321 POKOL Béla: A jog érvényességének megkérdőjelezési lehetőségei 735-739. o. 
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melyek a jog egyes rétegeihez kapcsolódóan hivatkozási alapot képezhetnek az 

alkalmazandó jog érvénytelenségének megállapításához (úgy tartja, ezek főleg az 

ügyvédi munka sikerességét segíthetik elő - ez azt a ki nem mondott előfeltevést 

tartalmazza, hogy a bíró érvelési útjai kötöttebbek, számára a jogszabály sokkal inkább 

mint adott jelenik meg, az érdekek által vezérelt értelmezés az ügyvédi munka 

sajátossága). Ezen csoportosítás fő szempontjait a jog egyes rétegei jelentik, így 

megkülönbözteti a jogszabály szövegének érvénytelenségére, a jogdogmatikai 

összeférhetetlenségre, a tényleges érvényesülés hiányára, illetve etikai, morális 

tartalmára apelláló argumentációs alaptípust. Ezeken belül aztán többféle válfajt 

különböztet meg (a jog szövegrétegének esetében például ezek a következőek: a 

jogalkotói hatáskör megkérdőjelezése, a jogalkotási eljárás megsértésén alapuló 

megkérdőjelezés, alkotmányos előírásba, vagy alapjogba, illetőleg valamilyen Európai 

Uniótól származó normába történő ütközés). 

E megközelítéssel kapcsolatban ismételten ki kell emelni, hogy nem kizárólag maga 

a szabály az, amit a jogi döntés folyamatában vizsgálni kell. A fenti tematizálásban a 

jogdogmatikai eredetű érvénytelenségi érv támasztja alá ezt a felfogást. Ebben az 

esetben ugyanis, ahogy maga a szerző is íija, a jogi rendelkezés eddigi jogdogmatikai 

fogalmakba ágyazott értelmezése helyett egy alternatív fogalmi rendszerbe ágyazott 

értelmezést lehet ajánlani a bírónak. Lehetséges továbbá, hogy az egész jogdogmatikai 

fogalmi keretet félretoljuk valamilyen érdekre vagy szükségletre hivatkozással. Mint 

észrevehető, az érvényesség ilyen típusú megkérdőjelezése nem a jogszabály 

érvényességét, hanem bizonyos érvelési mintákat von kétségbe, és arra is rávilágít, 

hogy a jogi kultúra, illetve a jog környezetének változása mennyire befolyásolja az 

értelmezés klasszikus eszközeinek sikerességét. 

Elméleti szempontból tehát mindenképp gyümölcsözőnek tekinthetjük azt a 

törekvését, hogy a jogérvényesség elvont problematikáját az „élő jog" közegében 

értelmezi, és észreveszi azokat a kapcsolódási pontokat, melyek mentén a 

jogérvényesség kérdése új aspektusokból közelíthető meg. A későbbiekben én is ebben 

az irányban kísérlem meg a továbbhaladást. A különbség abban mutatkozik majd meg, 

hogy én nem a jogászok által követett gyakorlat továbbfejlesztésére teszek javaslatot, 
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hanem a jelenlegi joggyakorlatban kialakult érvényesség felfogást kívánom 

kontrasztolni a jogelmélet általánosan elfogadott jogérvényesség fogalmával. A 

továbblépés előtt azonban szükséges annak tisztázása, hogy milyen társadalomelméleti 

keretbe illeszkedik, és milyen előfeltevésekre támaszkodik Pokol Béla fentebb vázolt 

jogérvényesség koncepciója. Ebben a kérdésben a szerző átfogó szociológiai 

vizsgálódásai nyújtanak támpontot. 

Eddig legrészletesebben Szociológiaelmélet című művében fejtette ki álláspontját a 

társadalom felépítéséről és működéséről. Megközelítése alapvetően rendszerelméleti 

megfontolásokat tartalmaz. A szociális világ funkciók szerint elkülönült 

„professzionális intézményrendszerek" szintjén és a „mindennapi élet" dimenziójában 

konstituálódik. Mivel ezen rendszerek alapvető eleme a pillanatnyi kommunikáció, 

ebben a perspektívában problematikussá válik, hogyan lehet leírni a az egyes tartósan 

létező szociális struktúrákat Pokol a szociális realitásokat a létmódok dimenziójában 

igyekszi megragadni és ezt az elemzése egyik jelentős mozzanatává tenni. Ily módon 

végül egy ontológiai megközelítéshez jut el, melynek kulcsfogalma a létrelevancia.323 

Abból indul ki, hogy a társadalmi világban számos olyan „termék" létezik 

(fogalmak, normák, látásmódok, művészi alkotások), melyek a mindennapi életben 

emberek millióit orientálják cselekvéseikben, azaz létrelevanciával rendelkeznek. A 

professzionális intézményrendszerek „termékei" esetében a létrelevancia kisebb (pl. 

egy olyan jogdogmatikai kategória mint az actio libera in causa, a mindennapi 

cselekvések túlnyomó részét aligha befolyásolja), ezek csupán bizonyos közvetítő 

mechanizmusok (pl. ismeretterjesztés, média, etc.) segítségével tehetnek szert több 

létrelevanciára.324 A létrelevancia tehát minél átfogóbb társadalmi tevékenységi körben 

való érvényességet jelent. E felismerésből fakadón a jogrendszer normáinak és egyéb 

összetevőinek érvényessége is azt jelenti, hogy az emberek gyakorlati, mindennapi 

cselekvését széles körben befolyásolja. E nézőpont bevezetésével a jogi érvényesség 

szociológiai aspektusa támasztható alá, a jogi szabály érvényessége annak 

322 Lásd Pokol: Szociológiaelmélet 25-128. o. 
323 POKOL Béla: Szociológiaelmélet 109. o. 
324 / . m. 110. o. 
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függvényében változik, hogy mennyire képes a társadalom többségének magatartását 

befolyásolni. Arra is rávilágít ugyanakkor, hogy a jogérvényesség nem csupán 

egyetlen tényező függvénye, mivel a társadalomban számos közvetítő médium létezik, 

melyek együttesen befolyásolják a jogi szabály társadalmi elterjedtségét. A politikai 

rendszer például csupán arra képes, hogy kimondja a szabályt (formális érvényesség) 

és bizonyos esetekben szankcionálja megsértését, annak tényleges érvényességét 

(létrelevanciáját) azonban más társadalmi tényezők (erkölcs, média, vallás, oktatás, 

etc.) erősíthetik meg, de gyengíthetik is.325 

A magam részéről elfogadhatónak tartom a jogi érvényesség ilyen módon történő 

elhelyezését a társadalom más, szintén érvényességgel bíró jelenségei között. Ez a 

szemlélet ugyanis az eddigiek közül leginkább komplex módon igyekszik feltárni a 

jogi érvényesség konstituálódását befolyásoló tényezőket. Amivel korrigáihatónak 

tartom az elemzést az egyrészt abban a módszertani megfontolásban gyökerezik, hogy 

nem csupán ontológiai perspektívából lehet eljutni a létrelevancia kategóriájáig, 

másrészt abban a már említett megfigyelésben, hogy a jogérvényesség problémája nem 

egyedül a szabályok érvényességének kérdéseként jelenik meg. A mai magyar 

jogelméletben Bódig Mátyás jogérvényesség felfogása az, amely e meglátásokat igen 

tudatosan elmélete konstitutív elemeivé teszi. 

A politikai erkölcs és a jogérvényesség összefüggése Bódig Mátyás jogelméletében 

Bódig Mátyás rendkívül jelentős hangsúlyt fektetett jogelmélete filozófiai szintű 

megalapozására. Ennek megfelelően számára a jogelmélet által vállalható és 

megválaszolható kérdéseket a filozófia jelenlegi tendenciái jelölik ki. A jelen dolgozat 

első részében közelebbről is körüljártuk azt, hogy mit jelent ez az általa 

„posztmetafizikainak" nevezett kiindulópont a jogelmélet általános lehetőségeit 

325 / . m. 115. o. 
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tekintve. Most nézzük meg azt, hogy milyen konkrét következmények származnak 

ebből a teoretikus alapállásból a jogérvényesség koncepciójára. 

Az ontológiai kérdésfeltevéstől tartózkodó gyakorlati filozófia jelenti azt a keretet, 

amelybe mondanivalóját ágyazza. Ez a fajta filozófia a „mit tegyek?" kérdése körül 

forog, értelmes cselekvők számára próbál indokokat szolgáltatni, akiknek 

cselekvésüket igazolni kell mások előtt.326 A gyakorlati filozófia számára ezért a 

politikai filozófia, az erkölcsfilozófia és a jogfilozófia területei alapszintű 

összefüggésben állnak egymással, mivel a „mit tegyek?" kérdése mindhárom 

tudományágban kiemelt helyet foglal el. Az elemzés hátterében így felsejlik a modern, 

demokratikus társadalmak alapszerkezetének koncepciója is, ahol a morál, a politika és 

a jog szférái igen szoros kapcsolatban állnak egymással, és e kapcsolatra tekintettel 

kerülnek meghatározásra a jogérvényesség alapja és kritériumai. 

E kiindulási pontra tekinettel a Jogászi jogelmélet" mibenlétét tisztázza, melynek 

alapvető vonása, hogy igyekszik távol maradni a metafizikai spekulációktól, és alakító 

módon kíván részt venni a jogi gyakorlatban. Ennek a fajta jogelméletnek a célja, hogy 

azt vizsgálja, bizonyos fogalmak mit is jelentenek meghatározott összefüggésekben. 

Az érvényességgel kapcsolatban abból indul ki, hogy az „ez a jogszabály igenis 

érvényes" kijelentés értelmét olyan összefüggésben nyeri el, mint „tehát nem 

hagyhatod figyelmen kívül", „tehát ez lesz a döntő az ítélet szempontjából", „tehát 

mégsem tehetjük meg, amit elterveztünk", „tehát igenis megbüntethetnek erre a 
178 

normára hivatkozva". Az általa felvetett kontextusból aztán olyan kérdéseket bont 

ki, amelyek arra irányulnak, hogy mikor beszélhetünk egy jogi norma érvényességéről, 

mi lehet az érvényesség alapja, illetve ezek mögött azt, hogy milyen célt szolgálnak a 

jogszabályok az emberek életében. E cél az, hogy kötelező erőt biztosítsanak bizonyos 

emberi cselekvéseknek. Ebből a perspektívából nem az az elsődleges kérdés, hogy 

miben áll magának a jogi normának az érvényessége, hanem az, hogy melyek lehetnek 

a megfelelő (azaz: érvényes) indokok egy kötelezést elrendelő cselekvés igazolásához. 
326 Lásd BŐDIG Mátyás: Adalékok... III. 4. 
3211.m. II. 3. 
328 /. m. II. 3. 
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A jogszabályok ugyanis csupán egy jól körülhatárolható - bár a modern 

társadalmakban kétségkívül központi szerephez jutó - cselekvési körre vonatkozó 

igazolást jelentenek. A jogszabály érvényessége tehát feloldódik a cselekvés 

igazolására szolgáló érvek érvényességében, amelyek tartalmát politikai 

kötelezettségnek töltik ki, mégpedig szoros összefüggésben egy politikai közösség 

tagjainak vélekedésével, attitűdjeivel, értékeivel, azaz a politikai erkölccsel.329 

így az előbb idézett tipikus állítások értelme valójában abban áll, hogy a jogszabály 

képes gyakorlati igazolást nyújtani bizonyos cselekvéseknek, tehát megfelelő 

autoritással rendelkezik. 

Az autoritáselmélet magyarázó ereje több kérdésben igen jelentős. Először is 

alkalmas arra, hogy az intézménytörténeti kutatásokban felváltsa a hagyományos 

természetjogtan-jogpozitivizmus ellentét felőli megközelítést. Bár hangsúlyozni kell, 

hogy ha az érvényesség elmélettörténetét követjük nyomon, akkor a teljes megértéshez 

utalni kell az egyes szerzők jogfilozófiai pozíciójára, azzal a megállapítással 

maradéktalanul egyetértek, hogy a természetjogtani, illetve a jogpozitivista 

elméletekben sokszor az autoritás különböző formái fejeződtek ki az érvényesség 

alapjaként. így ebben a kérdésben a fő törésvonal nem a jogfilozófia e két ága között 

húzódik meg, hanem azon elméletek között, amelyek beemeltek autoritáselméleti 

megfontolásokat a jogérvényességi koncepciójukba, illetve amelyek ezt a lépést 

szükségtelennek tartották. A politikai erkölcs kategóriájának bevezetésével egy 

bizonyos aspektusból sikerült integrálni az érvényesség kritériumainak sokszínűségét 

(gondoljunk a természetjogtan által megfogalmazott érvényességi feltételek változatos 

formáira, illetve a pozitivista jogelméletek egymástól több ponton eltérő 

megalapozásaira), hiszen végső soron mindegyik a politikai erkölcsben 

megfogalmazódó különböző vélekedésekre, attitűdökre, „gyakorlati orientációkra" 

vezethető vissza. Ezek közül - jogi kultúránként változóan - hol az egyik, hol a másik 

érvényességi kritériumra esik a nagyobb hangsúly. 

329 I. m. VI. 8. ill. VII. 12. 
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Úgy tűnik számomra, hogy egyidejűleg egy másik elméleti szembeállítás 

meghaladására irányuló törekvés is megjelenik a szerzőnél. Sok jogelmélet 

érdemesnek tartja ugyanis megkülönböztetni a jogrendszer és a jogszabály 
77fl 

érvényességét. Ebben a megközelítésben viszont a jogrendszer „önálló" 

érvényessége eltűnik, mindig csak konkrét cselekvések léteznek, amelyek igazolása 

lehet érvényes vagy érvénytelen. Egyéb teóriákkal szemben nem csupán a jogrendszer 

egészének szintjén kapcsolja össze a jogot a politikai kötelezettséggel, hanem az egyes 

jogszabályok esetében is (mivel azok egy konkrét cselekvés normatív igazolását 

szolgálják). Mindazonáltal úgy vélem, a jogrendszer más módon rendelkezik 

érvényességgel, mint az elemei, és ez a különbség a jogászi beszédben is megjelenik. 

A jogrendszer egésze sokkal intenzívebb kapcsolatban áll a politikai erkölccsel, mint 

az egyes jogszabály, melynek érvényességét nem csupán a politikai kötelezettség 

alapozza meg, hanem például már az is, hogy egy működő jogrendszerhez tartozik. 

Jelentős erénye Bódig Mátyás elméletének, hogy kiválóan alkalmas egyes 

gyakorlatban felmerülő jogi problémák hátterének megvilágítására, felszínre hozhatja 

azok valódi jellegét, melyet az eddigi keretek nem engedtek láttatni. Példaként 

említhető az általa elemzett náci jog érvényességével kapcsolatos kérdéskör, amely 

sokkal jobban leírható a politikai erkölcsre való utalással, mint a természetjog-pozitív 

jog dichotómián belül mozogva. 

Kritikát lehet azonban megfogalmazni azzal a megállapításával kapcsolatban, 

amely alapján a jogi érvényességet egyértelműen a cselekvések igazolására 
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vonatkoztatja - mind a hivatalos személyek, mind a magánemberek gyakorlatában. 

Álláspontom szerint ugyanis nem csupán ebben a kontextusban lehet beszélni a 

jogérvényességről. Nem minden esetben járunk el helyesen, ha azon normáknak az 

érvényességét, amelyeknek megfelelően az emberek cselekednek - és ez Hart 

330 A leghatározottabban ezt Kelsen tette meg, lásd Tiszta Jogtan 39-41. o., illetve ezen elméletek 

magyar nyelvű áttekintésére lásd VLSEGRÁDY Antal: A jog hatékonysága 15-55. o. 
331 „A jogi igazolás az én nézetem szerint először is autoritatív aktusok igazolása a politikai 

kötelezettségre hivatkozva, másodszor pedig cselekvések igazolása politikai autoritással rendelkező 

intézmények gyakorlatára hivatkozva." Lásd BÓDIG: Adalékok... VII. 10. 
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jogkoncepciójának egyik lényeges tanulsága is egyben - az autoritatív intézmények 

gyakorlatára vezetjük vissza. Például ahhoz a cselekvéshez, hogy szerződést kössünk, 

és ezáltal kötelezzük egymást és magukat, nem a jog nyújt igazolást (holott erre, az 

érvényes jogra hivatkozva kötik) még akkor sem, ha később a bíróság a kötelezettség 

teljesítését a jogszabályra hivatkozva kényszeríti ki. Az érvényesség ekkor nem azt 

jelenti, hogy a norma képes autoritatív döntések indokait szolgáltatni, hanem csupán 

azt, hogy a cselekvők számára a jogszabály képes bizonyos segítséget nyújtani. Az 

anyagi vagy egyéb szükségleteink kielégítéséhez e jogszabályi minta alkalmazását 

tartjuk megfelelőnek. Ha azt állítjuk, hogy ebben az esetben a jog nem pusztán egy 

cselekvést igazoló érv, hanem a jogtól magától független célok elérésének eszköze, 

akkor közelebb kerülünk a gyakorlat helyes leírásához. A jog szerepe nem merül ki 

abban, hogy képes autoritatív indokokat szolgáltatni, a jog keretet is biztosít a 

cselekvésekhez. Az érvényesség kérdése éppen ezért nem köthető kizárólag a normatív 

igazolások kérdéséhez. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a jog érvényességének ebben a 

megközelítésében nem játszhat szerepet a politikai erkölcs. Mindössze azt állítom, 

hogy nem csupán a kötelezettségek és az autoritás kategóriáin keresztül lehet eljutni az 

érvényesség erkölcsi dimenziójáig. E dimenziót is meg kell azonban vizsgálnunk 

ahhoz, hogy Bódig Mátyás koncepciójának lényegi részéhez jussunk el. 

Bódig Mátyás szorosan összefűzi a jog és a morál szféráját. Egy olyan jogrendszer 

képét vázolja fel, ahol a politikai erkölcsre utalással eldönthetjük a jog 

érvényességével kapcsolatos dilemmáinkat. Ezt a helyzetet ábrázolja a jog 

intézményes alapszerkezeteként, de maga is rámutat arra, ez az alapszerkezet 

meglehetősen sokszor homályba borul, a politikai kötelezettség tartalma rendkívül 

meghatározatlan, képlékeny, ráadásul ez a nehézség éppen a jog hétköznapi 

működésének vizsgálatakor bukkan elő. Ugyanakkor azt is mondja, hogy az általa 

vázolt kép nem „ideális", mivel az érvényességet az autoritással magyarázó elméletet a 

gyakorlat értelmezéséből bontotta ki.332 Mégis, abból a hétköznapi kijelentésből, hogy 

„ez a jogszabály igenis érvényes" az értelmező más irányokba is elindulhat, és az 
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egyik lehetséges irányt a későbbiekben ismertetni is fogom, de előbb az eltérést 

lehetővé tevő tényezőkre szeretnék rámutatni. 

A szerző felfogása szerint nem csupán a jog érvényességét, hanem az egész 

jogrendszer működését is a politikai erkölcsre vezethetjük vissza. Voltaképpen azért 

képes fennmaradni egy jogrendszer, mert politikai kötelezettségekre épít. így azonban 

a jogelmélete nem hagy helyet más megközelítési módok számára. A jog 

érvényességét nézetem szerint nem csupán a politikai erkölcs magyarázza, és nem is 

csupán a politikai erkölcs hozza létre. A jog mint a társadalom más szféráitól 

elkülönült intézményrendszer viszonylag széleskörű autonómiával rendelkezik, azaz a 

társadalom többi szférájától relatíve függetlenül képes működni. Épp emiatt egy 

működő jogrendszer számos olyan jogszabályt képes „életben tartani", amelyek 

beleütköznek a politikai erkölcsbe, az érvényességüket, gyakorlati erejüket mégsem 

kérdőjelezik meg közvetlenül. Bódig Mátyás ezt a problémát úgy látja megoldhatónak, 

hogy az érvénytelenségre történő hivatkozás eseteit leszűkíti; a politikai erkölcsbe 

ütközés tényével mint érvénytelenségi okkal csupán az igen súlyos aggályokat felvető 

esetekben érvelhetünk. Egyébként a legalizmus keretei között célszerű maradnunk. 

A jogszabályok „igazságtalanságának" egy foka alatt érvényességük - a politikai 

erkölcsre hivatkozással - nem kérdőjelezhető meg. Ez a felfogás logikusan felépített és 

mentes belső ellentmondásoktól, ugyanakkor nem magyaráz meg minden gyakorlati 

jelenséget. Főként, ha felidézzük azt a történelmi tapasztalatot, hogy több olyan 

jogrendszer is elég sokáig maradt fenn, amely az adott társadalom politikai erkölcsével 

alapvető kérdésekben állt szemben. Maga is említi a náci jogrendszert (illetve annak 

bizonyos szabályait), mely hosszú évekig működött, és végül is javarészt külső erők 

hatására omlott össze; illetve felhozhatnánk példaként a szovjet jogi berendezkedést, 

amelynek jó néhány eleme egész biztosan nem felelt meg a létező politikai erkölcsnek. 

E rendszerek mégis léteztek, és az ominózus jogszabályok érvényes szabályként 

funkcionáltak. A politikai erkölcsre való hivatkozás kiválóan megalapozhatja az 

utólagos felelősségre vonást, hiszen mondhatjuk, hogy a jogrendszer bizonyos elemei 

332 Lásd /. m. VII. 12. 
333 Lásd /. m. VIII. 

155 



érvénytelenek voltak, de a jogrendszer létezésének ideje alatt a normák ettől még 

érvényességgel bírtak. 

Mindazonáltal nem csupán történeti példákat említhetünk, ma is létezik a politikai 

erkölcstől viszonylag független jogrendszer. A nemzetközi jog szabályai esetében is 

beszélhetünk érvényességről, holott azok követését igen sok esetben nehéz volna 

valamilyen politikai kötelezettségre visszavezetni. Ezt jóval inkább a politikai akaratok 

és érdekek egybeesése okozza, amelyek, szerintem a Bódig Mátyás által említett 

„stratégiai megfontolásokkal" esnek egy megítélés alá, nem pedig a politikai 

közösséghez tartozás tudatából fakadnak. 

Ezen túlmenően maga a szerző is elismeri, hogy számos attitűd él a társadalomban, 

amely meglehetősen elhomályosíthatja az általa vázolt alapszerkezetet.334 A jog nem 

csupán azért képes emberi magatartások befolyásolására, mert kielégíti a politikai 

erkölcs követelményeit. Amennyiben ezt a meglátást figyelembe vesszük, akkor a 

jogérvényesség kategóriának is szélesebb értelmet kell tulajdonítanunk, mikor arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy milyen jelentéssel használják a gyakorlatban az „érvényes 

jog" kifejezést. Egyéb szempontokból is közelíthetünk tehát ahhoz a kérdéshez, hogy 

mi az értelme azon kijelentéseknek, melyek egy jogszabály érvényességére 

vonatkoznak. Ezzel nem vitatom Bódig Mátyás állításainak helyességét, de úgy vélem, 

másfelé is elindulhatunk az alapvető összefüggések rekonstruálása során. 

Nem lehet megkerülni még egy további kérdést sem. Van-e helye a szociológiai 

érvényesség kategóriájának Bódig Mátyás elméletében? Erre a problémára nem tér ki 

írásában, mégpedig azért nem, mert úgy tűnik, hogy a szociológiai érvényesség 

kérdését nem tekinti a jogérvényesség fogalma alá tartozónak, azt a jogszabályok 
US ' 

érvényesülésével (betartásával) azonosítja. így azonban nem tudom, hogyan 

lehetséges magyarázni azt a helyzetet, amely akkor áll elő, ha a jogszabály nem bír a 

kellő erővel ahhoz, hogy normatív igazolásként szerepelhessen. Elképzelhető, hogy az 

ilyen normák megfelelnek a politikai erkölcsnek, mégsem érvényesülnek, mert például 

334 Lásd /. m. VII. 12. 
335 BÓDIG Mátyás személyes közlése. 
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meghaladottá, elavulttá váltak. Én nem látom be, hogy miért tekinthetné bárki is 

érvényesnek azt a jogszabályt, amely senkinek a cselekvésére nincs hatással. Ha 

mindenki figyelmen kívül hagyja, akkor azt a funkcióját sem tudja ellátni, hogy 

igazolási alapként szolgáljon bizonyos cselekvésekhez. Az érvénytelenségnek tehát 

lehetnek bizonyos okai, melyek nem a politikai erkölcs és a jogszabály viszonyából 

fakadnak. Olyan jogérvényesség felfogást kell kimunkálni, amelybe az 

érvényességnek, illetve az érvénytelenségnek ez az aspektusa is helyet kap. 

Bődig Mátyás jogérvényesség felfogásának fenti jellemzőiből számomra az 

következik, hogy a jogászi szemlélet értelmezéséből - a jog érvényességi alapjának 

keresése során - egy helyes jogi koncepcióhoz jutott el. Ez a megközelítés 

álláspontom szerint mindenképpen adekvát lehet egy politikai elmélet számára, ahol a 

politikai erkölcs hiánya sokkal intenzívebben befolyásolja a szuverenitást, mint 

ugyanez a fogyatékosság a jog esetében az érvényességet. A jogrendszer egésze 

valóban szoros kapcsolatban áll a politikai erkölccsel, az egyes jogi normák 

„működése" során azonban, ahogyan azt a szerző is megállapítja, csak kivételesen 

súlyos helyzetekben lehet közvetlenül a politikai erkölcsre hivatkozni a joggal 

szemben. A politikában a szavazók rendszeres időközönként direkt módon 

megbüntethetik a politikai erkölcsnek hátat fordító vezetői garnitúrát, a jogszabályok 

esetében nincs ilyen közvetlen lehetőség. Tehát míg a politikai szuverenitás 

létezésének alapját megfelelően magyarázhatjuk a politikai erkölcsre utalással, addig a 

jogérvényesség esetében nem ennyire direkt az összefüggés. Természetesen helytálló 

az az érvelés, hogy az érvényesség és a politikai erkölcs között kapcsolat áll fenn, 

mivel a jog érvényessége nagyban függ a politikai erkölcstől (azaz a jog 

helyességétől). De nem a jog helyessége az egyetlen tényező, amelynek következtében 

a gyakorlat érvényesként fogadja el a jogi normákat. Amint Bódig Mátyás is írja, a 

háttérben számos ok (az egyéni haszon reménye, a szankciótól való félelem, 

megszokás) húzódhat meg. 

A társadalom tagjait - bár ez lenne az ideális - nem minden esetben vezérlik a 

politikai erkölcsből, illetve a politikai kötelezettségekből fakadó megfontolások. A 

szabályok követése, illetve a szabályokhoz való igazodás, de még a kötelezés 
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elfogadása sem igényli minden esetben azt, hogy az adott szabály, vagy cselekvés 

morális tartalmán elgondolkodjunk. Ilyen fokú tudatosság a mindennapi életben 

elképzelhetetlen. Erre a legjobb példát a nyelv szabályai adják, amelyek mindenféle 

kimutatható autoritás nélkül, javarészt tudattalanul irányítják beszédünk felépítését. A 

jog szabályai egy modern, komplex társadalomban szintén hordoznak ilyen 

„tehermentesítő" szerepet.336 Épp ezért a szabályok erkölcsi tartalma nem mindig 

játszhat szerepet abban, hogy az emberek elfogadják-e azokat, vagy ellenszegülnek 

nekik. Ebből következik, hogy a jog érvényességét nem lehet pusztán az erkölcs 

mégoly kidolgozott fogalmára alapozni, a jogot más indokok miatt is érvényesnek 

tekinthetik. A modern társadalmakban tehát a jogrendszer egésze kevésbé, de az egyes 

jogszabály érvényessége jelentős mértékben függetlenedik a politikai erkölcstől. 

Bódig Mátyás úgy magyarázza ezt a helyzetet, hogy a fő feszültségi forrásnak a 

politikai kötelezettség tartalmának bizonytalanságát tekinti.337 Akik félelemből, vagy 

stratégiai megfontolásból engedelmeskedik a normáknak, azokkal szemben a jognak 

nincs autoritása. Elválasztja tehát az engedelmeskedés (illetve jogkövetés), és az 

érvényesség kategóriáit. Az „engedelmeskedők" pusztán követik a jogot, de nem 

tekintik érvényesnek, nincs normatív igazoló ereje számukra. A valóságban azonban -

véleményem szerint - semmi sem zárja ki azt, hogy a jogot ezek az emberek is 

érvényesnek tekintsék a saját szempontjukból. Abból a kijelentésből tehát, hogy „ez a 

jogszabály igenis érvényes", nem minden esetben következik az is, hogy a jogszabály 

helyes is (a politikai erkölcsnek megfelelő értelemben). A jog nem csupán a 

helyessége folytán lehet érvényes. Ezt a megállapítást az általa példaként említett 

egyéb jogkövetési motivációk, és a fentebb felhozott történelmi illusztrációk egyaránt 

336 A fogalom magyarázatára lásd Arnold GEHLEN: AZ ember természete és helye a világban. (Ford.: 

Kis János) Gondolat Kidó, Budapest, 1976. 90-91. o. illetve hasonló értelemben beszél LUHMANN az 

elvárásstruktúrákról, mint olyan tényezőkről, melyek megkönnyítik tájékozódásunkat a szociális 

térben, és amelyek egyik változata a jog. Niklas LUHMANN: A jog pozitivitása mint a modern 

társadalom feltétele 123-125. o. 
337 Lásd BÓDIG: Adalékok... VII. 12. 
338 Lásd /. m. VII. 12. 
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alátámasztják. Mindezekből nyilvánvaló, hogy mást értek a jogérvényesség fogalmán, 

mint Bódig Mátyás; ezt a különbséget kell tehát a későbbiekben szemügyre vennünk. 

Győrfi Tamás pozitivista érvényesség felfogása 

Bár Győrfi Tamás szisztematikusan nem fejti jogérvényességgel kapcsolatos nézeteit, 

egyik tanulmányában, melyet a jogpozitivizmus védelmében írt megtalálhatjuk az erre 

a kérdésre vonatkozó álláspontja alapjait.339 Ezek a megfontolásai pedig elméletileg 

eléggé eredetiek ahhoz, hogy elemzésre érdemesek legyenek, még akkor is, ha a 

tartalmi vonatkozásokban nem mindenben értek egyet ezekkel. 

Kiindulópontként rögzíti, hogy a Jogelmélet részint arra keresi a választ, hogy 

milyen kritériumok kielégítése esetén minősül egy norma jogi normának, azaz mi adja 

egy norma érvényességét. Másrészt azt is vizsgálja, hogy hogyan döntenek, s hogyan 

kell dönteniük a bíróknak. Harmadrészt pedig a jogelmélet tárgyát képezi az a kérdés 

is, hogy milyen kötelezettségeket ró a jog az állampolgárokra."340 Ebből a 

megállapításból két irányban is vonhatunk le következtetéseket. Az egyik az, hogy úgy 

tűnik, a jog fogalmát és a jog érvényességét nem választja élesen ketté. Az a kérdés 

azonban, hogy mi tekinthető jogi normának vizsgálható egy általános szinten, és oly 

módon is, hogy csupán az aktuálisan vizsgált jogrendszer normáinak létezését tartjuk 

szem előtt, és ezen belül keressük azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák a 

rendszerhez tartozás feltételeit. A megkülönböztetés hallgatólagos elutasításából tehát 

olyan elméleti beállítódást rekonstruálhatjuk, melynek alapján tartózkodik a jog 

fogalmának ontológiai irányú keresésétől. Az érvényes jog kritériumairól viszont úgy 

beszél, mint a jogelmélet egyik átfogó kérdéséről, így a jogérvényesség gyakorlatilag 

mint a jogrendszerek és a jogelméletek közös problémája jelenik meg, mellyel 

kapcsolatban általános kijelentések tehetők. Fontosnak tartanám annak tisztázását, 

339 GYŐRFI Tamás: Jog és erkölcs kapcsolata a pozitivista jogelméletekben 199-222. o. 
3401.m. 200. o. 
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hogy mennyiben léphet a jogérvényesség kutatása a jog fogalma keresésének helyére, 

azaz ugyanazt érti-e a Jogérvényesség elméletén", mint a J o g elméletén".341 

A másik alapvető horderejű döntése az, hogy elválaszthatónak tartja a jog 

érvényességét (mely alatt tulajdonképpen egy norma jogi normaként történő létezését 

érti) a jogi kötelezettség kérdésétől. Az a kijelentés, hogy „ez a jogszabály érvényes" 

nem egyenlő azzal, hogy „ennek a jogszabálynak engedelmeskedni kell". A jogszabály 

létezése nem termet egyúttal kötelezettséget is.342 Azért érzem különösen fontosnak ezt 

a döntését, mert nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a jogelméletben a jogérvényesség e 

kétféle megközelítése lehetséges. Ha az érvényességét a kötelező erővel azonosítjuk, 

akkor az érvényesség kérdése egybeesik a jog, vagy a jog nevében végzett cselekvést 

alátámasztó igazolások mibenlétének kérdésével,343 ha azonban a jog érvényességén a 

jog létezését értjük, akkor megnyílik az út ahhoz, hogy az érvényesség olyan más 

vonatkozásait is bevonjuk az elemzésünkbe, mint amilyen az érvényes jog létrejötte. 

Takács Péter axíológiaíjogérvényesség megközelítése 

A jogérvényesség kérdésének Takács Péter sem szentelt önálló elemzést, mindössze 

egy helyes joggal foglalkozó tanulmány keretében reflektált erre a problémára.344 

Kifejtésében a jogszabály érvényességére koncentrál, csupán egy alkalommal tér ki 

jogrendszer egészének érvényességére, a jogrendszer más elemeinek érvényességet 

341 Az „érvényes jog" és a Jog" definíciója közötti határ elmosódását Takács Péter is a jog fogalmi 

meghatározása előtt álló egyik nehézségnek tekinti. SZIGETI Péter - TAKÁCS Péter: A jogállamiság 

jogelmélete 29-30. o. 
342 /. m. 214-215. o. 
343 Hozzá kell tennünk, hogy a szerző a - valószínűleg az írás fő témájára tekintettel - csupán a 

jogszabály igazolásának morális érveivel foglalkozik, nem tesz említést arról, hogy a jog kötelező 

erejét milyen egyéb tényezők alapozhatják meg. 
344 TAKÁCS Péter: A helyes jog. In: SZABÓ Miklós (szerk.): Jogbölcseleti előadások. Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 1998. 75-81. o. 
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pedig egyáltalán nem említi. Ennek megfelelően fogalom meghatározása is a 

jogszabály érvényességére vonatkozik: „Az érvényesség azt jelenti, hogy egy normatív 

előírás valóságosan is mértékadó, tehát kötelező."345 E meghatározásban egyszerre van 

jelen a jogérvényesség két alapvető megközelítési módja, mivel a „valóságosan 

mértékadó" mivolt a jogszabály fennállására, létezésére, míg a kötelezőség eleme, a 

jog igazolásának, az érvényesség alapjának kérdését veti fel. Magából a 

megfogalmazásból azonban az tűnik ki, hogy nem kívánja élesen szembeállítani e két 

értelmezést, mivel a „kötelezőség" kérdése csak akkor bír jelentőséggel, ha a normát 

ténylegesen mértékadónak tekintik. E fogalmi meghatározásból kiindulva a Róbert 

Alexy tipológiáját alkalmazva különbözteti meg a formálisan érvényes, a ténylegesen 

érvényesülő és a tartalmi okok alapján érvényességre méltó jogot.346 De túl is megy a 

puszta megkülönböztetésen, és egyértelműen amellett foglal állást, hogy a jognak 

bizonyos tartalmi feltételeket is ki kell elégíteni ahhoz, hogy mértékadó lehessen.347 A 

jog etikai érvényességét vizsgálva a legfontosabb megválaszolandó kérdésnek azt 

tekinti, hogy mely tényezők alapozhatják meg az érvényességnek ezen típusát. A 

tanulmány további részében ezen értékmérők keresésének történeti modelljeit vázolja 

fel. Egységes szálként végigkövethető ilyen irányú vizsgálódásain, hogy azokat az 

erkölcsi követelményeket, vallásos hiteket, társadalmi rendre vonatkozó eszményeket 

tekinti e követelmények alkotóelemeinek, melyeket Bódig Mátyás politikai erkölcs 

név alatt foglalt össze. A jog kötelező erejét tehát szerinte is kimondottan erkölcsi 

jellegű megfontolások igazolhatják. A kötelezettségek létezésének másféle 

magalapozási lehetőségei ezen az elméleti horizonton kívül rekednek. 

Nagyon fontos szempontokat vet fel ugyanakkor a szociológiai érvényesség-

felfogással kapcsolatosan.348 Egyrészt megemlíti, bár mélyebben nem tárgyalja, a 

jogrendszer és a jogszabály érvényessége közötti különbséget, másrészt beszél az 

345 75. o. 
346 Lásd Robert Alexy: Begriff und Geltung des Rechts. Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1994. 

139-143. o. 
347 TAKÁCS Péter: A helyes jog 77. o. 
348 1. m. 77-78. o. 
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érvényesség fogalmának normatív és szociológiai értelmezéséről és az előbbit a 

kötelező jelleggel, az utóbbit a ténylegesen mértékadó mivolttal hozza összefüggésbe. 

Azt azonban nem világítja meg, hogy mi ezen kategóriák viszonya az Alexy-féle 

tipológiához, és arra sem tér ki, hogy milyen kapcsolat lehet az érvényesség etikai és 

szociológiai meghatározása között. 

A teljesség kedvéért e bírálathoz hozzá kell fűzni, hogy a vizsgált tanulmány 

tematikájából következően elméletileg nehezen lett volna beilleszthető a 

jogérvényesség komplex kutatása. Ám az írás arra mindenképpen alkalmas, hogy 

elhelyezzük a szerző érvényesség felfogását a hasonló hazai koncepciók csoportjában. 

Varga Csaba jogfilozófiai elemzése 

Varga Csaba azon szerzők közé tartozik, akik egy bizonyos jogfilozófiai alapról 

építkezve próbálták rekonstruálni a jogérvényesség fogalmát. A filozófiai beállítódás 

következtében elemzésében inkább a jogérvényesség fogalma kerül előtérbe, az 

érvényes jog kérdéseit csupán érintőlegesen tárgyalja.349 Jogfilozófiájának 

alapkoncepciója legjobban úgy jellemezhető, hogy a jog fogalmát kitágítja és azt egy 

átfogó társadalomelméleti keretben helyezi el. Ily módon a hangsúly a jog kulturális 

meghatározottságára kerül: „a szabályrendszer valódi létét társadalmi-politikai és jogi 

kontextusában megnyilvánuló, tehát életünkben ténylegesen érvényesülő jelentése 

adja. E kontextusban a szabályrendszer hivatalosan tételezett szabályanyaga 

értelmezési szabályok, általános elvek, értékstandardok, kulturális előfeltevések 

(hivatalosan ugyan nem tételezett, de a szabályrendszer a szabályrendszer gyakorlati 

működésébe óhatatlanul beépülő) tömegével egészül ki.350 Amint ebből a részletből is 

kitűnik Varga Csaba az utóbbi 2-300 évben kialakult pozitivista jogkoncepciót 

opponálja, és ebből a jogfogalomból kiindulva közelíti meg a jogérvényesség 

349 VARGA Csaba: A jog mint folyamat. 67-90. o. 
3 5 01.m. 79. o. 
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problémáit is. 

A hagyományos jogkoncepció egyik kulcsfogalmának tartja a jogérvényességet, 

amely híven visszatükrözi a fennálló jogi doktrína önmagáról terjesztett képét és 

ennyiben ideologikus jellegű. A jog történeti fejlődését a jogérvényesség 

kategóriájának szempontjából áttekintve arra a következtetésre jut, hogy a 

jogérvényesség fogalma az újkori jogfejlődésben kialakult jogérvényesség koncepció 

tükröződése, valójában elemzési érdekből kimunkált analitikus fogalomról van szó. 

Ebben a felfogásában az érvényesség funkciója abban áll, hogy kijelöli a jog és a nem-

jog (ius-non ius) határát, a jogi jelenséget elkülöníti más társadalmi jelenségektől, azaz 

a jogivá minősítést szolgálja. Nem nehéz észrevenni, hogy ez a jogérvényesség 

értelmezés kimondottan azt a formális jogérvényesség koncepciót támadja, mely a 

modern jogtudomány egyik központi fogalomként szolgál. A kritika lényege abban 

fejezhető ki, hogy a formálisan érvényes jogszabály (lex) még önmagában nem azonos 

a joggal (ius), ily módon a jogértelmezés sem redukálható pusztán formális logikai 

műveletekre, Az igazságszolgáltatás szervei „horizontálisan" is befolyásolják a jog 
951 

érvényességet, az nem egyszerűen a „vertikális" deriváció függvénye. A 

jogalkalmazás során ugyanis nem csupán a szigorú logikai levezetések, hanem a 

hallgatóság meggyőzését szolgáló retorikai érvek kerülnek előtérbe. Ezzel 

tulajdonképpen rámutat a jogalkalmazás és a jogérvényesség összefüggésére, de mivel 

fő csapásvonala a formális érvényesség fogalom „dekosntruálására" irányul ez az 

összefüggés végül nem kerül kifejtésre. Megemlíti, hogy „a jogérvényességét csupán 

társadalmilag megalapozott érvényességként szabad felfognunk", de a konkrét 

tényezőket, amelyek az aktuálisan érvényes jogot megteremtik, nem említi. 

Jelentős erénye ennek a megközelítésnek, hogy rámutat: valami nincsen rendben 

azokkal a jogérvényességi modellekkel, melyek a jog érvényességét a szabályok 

érvényességével azonosítják, és szintén értékesnek tartom azt a meglátását, amellyel a 

jogérvényesség problémáját a jogalkalmazáshoz köti. A későbbiekben én is erről a 

kiindulópontról fogalmazom meg álláspontomat. 

3511. m. 15-16. o. 
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Jogérvényesség és joghatékonyság Visegrády Antal jogelméletében 

A jogérvényesség értelmezése nem csupán azokban a tudományos kutatásokban 

válhat szükségessé melyek elsősorban erre a témára koncentrálnak. Kiváló példa erre 

Visegrády Antal felfogása, aki nem általánosságban foglakozott a jogérvényesség 

fogalmával, hanem a jog hatékonyságát vizsgálva határolta el a jogérvényességet más 

kategóriáktól.353 Mivel a hatékonyság mindenekelőtt szociológiában használatos 

fogalom, így az elhatárolás stratégiájához tartozik, hogy az érvényesség 

meghatározásából teljesen kirekeszti a jog társadalmiságára utaló jegyeket, a 

jogérvényesség fogalmát a formális érvényességgel azonosítja: „Valamely jogforrás 

akkor érvényes, ha megfelel a következő követelményeknek; az adott jogforrás 

alkotására feljogosított szervtől származik; a vonatkozó eljárási szabályoknak 

megfelelően alkották meg; nem ellenkezik a felsőbb szintű jogforrásokkal, s az előírt 

módon kihirdették".354 

Ez a bevett alkotmányjogi megközelítés azonban nem reflektál a jog erkölcsi 

tartalma és az érvényesség közötti összefüggésekre és a szociológiai dimenzió 

kirekesztése is vitatható döntés. A jog hatékonysága ugyanis - amint arra maga a 

szerző is rámutat - nem jeleníti meg mindazon gondolati tartalmakat, melyeket a 

szociológiai jogérvényesség fogalom hordoz magában. Az előbbi célorientált 

kategória, ami azt jelenti, hogy a jogszabályok hatékonysága a jogalkotó társadalmi 

céljának viszonylatában vizsgálható, az utóbbi pedig arról ad számot, hogy a jog 

352 1. m. 83. o. 
353 VISEGRÁDY Antal: A jog hatékonysága. 15-55. o. Ez a mű abból a szempontból is kiemelhető, hogy 

a hazai szakirodalomban egyedülállóan széleskörű áttekintést ad a jogérvényesség elméleti 

tematizálásairól. 
354 1.m. 53. o. 
355 1. m. 53. o. 
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működése során hogyan függ össze egyéb társadalmi tényekkel. A szociológiai 

jogérvényesség-felfogás kapcsán csak utal Peschka álláspontjára, amely a szociológiai 

érvényességet az érvényesüléssel azonosítja, és azt a jogi érvényesség jelének tekinti. 

Az érvényes jog keletkezésének folyamata nem válik a fogalom részévé.356 

4. Összegzés 

A magyar jogelméleti szakirodalom áttekintését követően két alapvető 

következtetést vonhatunk le. Egyrészt világosan érzékelhető, hogy a jogérvényesség 

problematikát valamiképpen minden szerző meghatározó kérdésként veti fel, e téma 

nem vesztette aktualitását a „természetjog vagy jogpozitivizmus" ellentét meghaladása 

után sem. Olyan speciális jogi jelenségről van szó tehát, amely - úgy tűnik - a 

vizsgálódás tárgyában adott és nem a különböző elméleti konstrukciók „láttatják bele" 

a jogba. 

A másik tanulság az, hogy a legtöbb szerző a jogszabály érvényességét tekinti a 

jogérvényesség probléma voltaképpeni tárgyának, és kevesen fektetnek hangsúlyt a 

jog többi elemével kapcsolatos érvényességi vizsgálatokra. Érzékelhető tehát egy 

olyan szemlélet hiánya, amely a jogérvényességet a jog összes elemére nézve 

értelmezi. A következőkben ennek a megközelítésnek az alapjait próbálom meg 

kijelölni. 

356 1. m. 19. o. 
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V. A JOGÉRVÉNYESSÉG KUTATÁSÁNAK PERSPEKTÍVÁI 

1. Rendszerezési lehetőségek 

A magyar jogérvényességi koncepciók áttekintése azzal a belátással is szolgált, hogy a 

jogérvényesség kategóriájának leírására irányuló teóriák mindegyike bír bizonyos 

relevanciával abban az elméleti keretben, amelyen belül megfogalmazódott. Mivel 

ezen elméleteket összeköti az a jellemző, hogy jogérvényesség problémájával 

kapcsolatban volt mondanivalójuk, meghatározó jelentőségűnek tartom, hogy saját 

álláspontom bemutatása előtt valamiképp rendszerezzem az eddig előfordult 

értelmezéseket. 

A különböző érvényesség koncepciók kapcsán rendkívül nehéz egységes 

szempontrendszert felállítani, amely alapján bírálhatnánk, illetve méltathatnánk egyes 

elméleteket. Az érvényesség kategóriája ugyanis érintkezik szinte a jog összes 

problémájával, ezért számos aspektusa létezik. A következő tipizálás tehát csupán 

azokra a szempontokra terjed ki, melyeket a saját álláspontom megalapozása 

szempontjából fontosnak tekintek. 

Metaelméleti különbségek 

A legáltalánosabb szinten mozogva azt kell látnunk, hogy léteznek olyan elméletek, 

amelyek középpontba emelik az érvényesség állandó fogalmával kapcsolatos 

problémákat (megismerhetőség, meghatározhatóság), illetve olyanok, melyek ezen a 

körön kívül mozognak, az érvényesség más aspektusaira fektetnek hangsúlyt. Az előző 

szemléletre példa lehet a kelseni, vagy hazánkban a marxista jogelmélet, míg az 
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utóbbiak közé a klasszikus természetjogi és az autoritáselméleti törekvések tartoznak. 

E megkülönböztetés azonban nem jelenti azt, hogy az ellentétes metaelméleti 

beállítottságú teóriák között ne lehetnének tartalmi hasonlóságok. Egyrészt ugyanis 

elmondhatjuk, hogy minden érvényesség elmélet tulajdonít valamilyen jelentést, 

valamilyen értelmet a Jogérvényesség" kifejezésnek, mely - akár utólagosan is -

rekonstruálható a gondolatmenetből. Tehát valamilyen érvényesség koncepcióval 

minden elmélet rendelkezik attól függetlenül, hogy azt állandónak, változatlannak, 

tartja, vagy csupán egy konkrétan meghatározható közösség gyakorlátából 

következőnek. Elvi akadálya pedig nincs annak, hogy az ellentétes metaelméleti 

kiindulópontok ellenére hasonlítson a két meghatározás. 

Másik oldalról azt állíthatjuk, hogy az érvényesség fogalmát fontosnak tartó 

elméletek is foglalkoztak más problémákkal, olyanokkal, melyek a jogbölcselet 

történetét végigkísérik. Önmagában az érvényesség megismerhetőségével 

kapcsolatban elfoglalt álláspontok eltérése ebben az esetben sem zárja ki azt, hogy más 

kérdéseket illetően egyezzenek a vélemények. A megragadható különbség abban áll, 

hogy az elsőként említett felfogás nagyobb hangsúlyt fektet az érvényesség 

fogalmának vizsgálatára, míg a másik irányzat képviselői nem látják ennek 

különösebb szükségét. Ez az általános szintű distinkció azonban még nem árul el 

számunkra túl sokat a konkrét érvényesség felfogások különbségeiről. Ehhez tovább 

kell lépnünk és meg kell vizsgálnunk, hogy mit értenek az egyes szerzők 

jogérvényesség fogalma alatt és melyek a jogérvényességgel kapcsolatos más 

problémák. 

Azon szerzők közül, akik a jogérvényesség fogalmának meghatározására 

vállalkoztak sokan úgy foglaltak állást, hogy a jogérvényesség a jog sajátos létezését 

jelenti. Kelsen és Peschka Vilmos már vizsgált műveikben egyértelműen erre az 

ontológiai aspektusra helyezik a hangsúlyt. Az eltérés az egyes elméletek között abban 

áll, hogy mást tekintenek annak a speciális közegnek, melyben a jog létezik. Kelsen a 

„Sollen" világát, Pescka viszont a társadalmat tartotta ennek a szférának, a skandináv 

jogi realisták pedig a pszichikumot. Természetesen felvethető e vizsgálódásokkal 

kapcsolatban, hogy mennyire segítenek hozzá a jognak mint társadalmi gyakorlatnak a 
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megismeréséhez, de úgy vélem, hogy metafizikai irányultságuk ellenére megmutatnak 

valamit abból, hogy korukban és jogi kultúrájukban milyen kép élt a jogról és a 

jogtudományról. így, ha közvetett módon is, de megkönnyítik a vizsgált probléma jobb 

megértését. 

Ugyanez elmondható Hart érvényesség fogalmáról, aki szerint a jogszabályok 

érvényessége azt jelenti, hogy kielégítenek bizonyos - az elismerés másodlagos 

szabálya által hordozott - kritériumokat Ez a fogalmi meghatározás nem a szabály 

ontológiai státuszára utal, hanem arra, hogy mikor ismerhető fel az adott szöveg jogi 

szabályként. Az ismeretelméleti megközelítés mellett ez a kísérlet is arra irányul, hogy 

a jogérvényesség általános fogalmát rögzítse. A jognak ugyanis általános jellemzője a 

harti elméletben, hogy elsődleges és másodlagos szabályok egysége, ezért az 

érvényesség kritériumait mindig egy másodlagos szabály rögzíti. 

A fogalmi típusú megközelítéseket arra a szempontra figyelemmel is csoportosítani 

lehet, hogy miként írják le az érvényesség viszonyát az emberi tudathoz. A két szélső 

álláspont egyikét Kelsen képviseli, aki szerint az érvényesség kategóriája objektív, 

tudatunktól független létezést fejezi ki a „Sollen" szférájában. Ugyanezt a nézetet 

képviseli - a „Sein" és „Sollen" megkülönböztetést elutasítva - Peschka Vilmos a 

magyar jogelméletben. Világosan tükrözi szemléletét az a tény, hogy Hartot éppen az 

elfogadás elmélet „szubjektivizmusa" miatt bírálta: „.. .nem lehet egyetérteni azokkal a 

jogelméleti koncepciókkal, amelyek a jogi norma érvényessségét a szubjektum 

elismerésétől teszik függővé, mint például Hart, aki szerint az elfogadó, elismerő 

számára érvényes lehet a régi római jog éppúgy, mint a szocialista forradalomban 

megdöntött cári jog."357 

E kritika - véleményem szerint - kevéssé tartható. Hart szerint ugyanis az 

érvényesség kritériumait hordozó elismerési szabály többé-kevésbé hasonlóan 

működik, mint a jogrendszer többi szabálya, vagyis azért lehet szabály, mert az 

emberek egy csoportja, jelen esetben a joggal hivatásszerűen foglalkozók rétege 

mérceként használja saját és mások cselekvésének megítéléséhez. Ez az elmélet két ok 

357 PESCHKA Vilmos: A jogszabályok elmélete 184. o. 
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miatt sem tekinthető szubjektivistának. 

Az egyik az, hogy nem mindegy milyen személyek tekintik létezőnek, működőnek 

az elismerési szabályt. Egy vidám asztaltársaság idevonatkozó elképzelései 

nyilvánvalóan nem azonos súllyal esnek latba, mint az alkotmánybíróság, vagy a felső 

szintű bíróságok tagjainak rekonstruálható nézetei. Az elismerési szabály elfogadása, 

így a jogrendszer meghatározásának lehetősége nem mindenkit illet meg egyformán. 

A másik ok a harti elméletnek abban a mozzanatában található meg, amely szerint 

az elismerési szabály a fentiekben meghatározott csoport által „közösen osztott 

mércét" és ezáltal egy reális közös gyakorlatot jelent. Az elismerési szabály ezért 

„interszubjektív" lesz, ily módon pedig fogalmilag kizárttá válik, hogy egy ember 

véleménye érvényessé tegyen bármely szabályt - ellentétben azzal, amit Peschka állít 

a harti elméletről. Nem kellően megalapozott tehát az a bírálat, amely arra épül, hogy 

Hart a jogérvényességet a pszichologizáló jogelméletekhez hasonlóan lelki, pszichikai 

jelenségnek tartja. Ő éppenséggel e másik szélsőséges nézőponttal vitázva fejtette ki 

koncepcióját, mely leginkább a skandináv jogi realizmus képviselőinek felfogásában 

fejeződik ki. Ők azok akik a metafizikai észjárással szembeni küzdelmük során a jog 

jelenségeit - így az érvényességet is - bizonyos lelki folyamatokra, szubjektív 

elemekre próbálták visszavezetni. 

Hart erőfeszítéseinek jelentős részét annak szentelte, hogy a jogi jelenségek 

normativitását úgy írja le, hogy egyszerre kerülje el a metafizika csapdáját, és e 

jelenségek pszichikai tényezőkre történő redukcióját. Az érvényes jog, tehát az emberi 

tudatból fakad, de az interszubjektíve leellenőrizhetővé, ezáltal objektívvá válik. 
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Jogelméleti nézőpontok 

A fogalommal kapcsolatos problémákhoz képest a létező jogi gyakorlatokhoz 

közelebb helyezkednek el azok a kérdések, hogy milyen tényezők tartják fenn a jog 

érvényességét, illetve miről ismerjük fel az érvényes jogot. Ezek a felvetések - melyek 

a jogérvényesség alapjára és kritériumaira vonatkoznak - azt jelzik, hogy van értelme 

az érvényességről beszélni, e kifejezés mögött valós társadalmi gyakorlat húzódik 

meg, nem csupán metafizikai spekuláció az egész problematika. 

E két kérdés sokszor csak analitikus úton különböztethető meg, mivel vannak 

elméletek, melyekben első ránézésre egybeesik a két kategória. Például John Austin 

felfogásában az uralkodó hatalma alapozza meg a jog érvényességét, ugyanakkor a 

törvényt onnan ismerhetjük fel, hogy azt a szuverén parancsolta. Ez a helyzet az 

autoritásközpontú elméletekkel is. A politikai erkölcs egyszerre jelenti azt az erőt mely 

a jogot fenntartja, és az erre való utalással állapíthatjuk meg a szabály érvényességét 

is. Léteznek ugyanakkor olyan elméletek, melyekben világosan megkülönböztethetőek 

a jogérvényesség alapját és kritériumait meghatározó tényezők (pl. Peschka Vilmos 

jogelmélete). 

Véleményem szerint sem haszontalan a két kérdés elválasztása, ugyanis az 

érvényesség más aspektusát tartják szem előtt. A jogérvényesség alapjára irányuló 

kutatások arra keresik a választ, hogy a jog milyen jogon kívüli társadalmi tényezőkkel 

áll kapcsolatban, azok mennyire képesek a jog érvényességét meghatározni. Ezzel 

szemben a jogérvényesség kritériumait leíró törekvések azt tartják szem előtt, hogy 

egy adott közösségben mit értenek az emberek az érvényes jog kifejezés alatt, mi 

alapján azonosítható a jog. Vizsgálódásaik a jogrendszeren belül maradnak. Az első 

megközelítés tehát közvetlen társadalomelméleti megfontolásokat is tartalmaz, míg az 

utóbbi a jogászi perspektívát részesíti előnyben. 

Napjainkban a jogérvényesség kutatásának legelterjedtebb megközelítése azt a 

felosztást követi, amelynek értelmében formális, szociológiai és etikai érvényesség 
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felfogásokról beszélhetünk. E tipizálás nem tesz különbséget a különböző elméletek 

között aszerint, hogy miben áll a jogérvényesség ontológiai státuszával kapcsolatos 

álláspontjuk. Sokkal inkább azt veszi figyelembe, hogy mit tekint az adott elmélet a 

jogérvényesség alapjának, illetve kritériumának (mint már arra utaltunk a két kategória 

nem minden elméletben választható ketté). Ha az elmélet a jog érvényességét egy 

jogszabályra vezeti vissza, akkor formális, ha valamilyen társadalmi tényre, akkor 

szociológiai, ha pedig az erkölcs bizonyos elveire, abban az esetben etikai érvényesség 

koncepcióval állunk szemben. 

Ez a bevett felosztási mód véleményem szerint a formális érvényesség felfogásra 

adott teoretikus válaszként jellemezhető. Arra épít ugyanis, hogy a jogi oktatásban és a 

gyakorló jogászok szemléletébe erősen beleivódott jog formális érvényesség tana, 

amely mondhatni reflektálatlanul van jelen ebben a közegben. E szemlélet 

hiányosságait és torzításait igyekszik kiküszöbölni a másik két felfogás 

megjelenítésével. Célszerűnek látszik minderre tekintettel, ha elsőként a formális 

érvényesség koncepció uralkodó pozícióba kerülésének okaira koncentrálunk. 

A formális érvényesség koncepciója, úgy vélem, a XIX. századi hatalommegosztás 

tanának máig fennmaradt következménye. A törvényhozás mint az egyik hatalmi ág 

megalkotja a jogot, melyen keresztül irányítja a társadalmat. Természetesen a 

törvényhozás kizárólag formális szabályokat tud alkotni. A szabály szövegét, 

értelmezési módjait, az esetre történő alkalmazását már nem tudja ugyanígy előírni. A 

jogból valójában csupán a szabály „látszik" a társadalom tagjai számára. Ily módon 

érvényes, létező jog csupán az a szabály lesz, amelyet a törvényhozás (vagy 

felhatalmazása alapján más szervezet) megalkot. A formális érvényesség tana éppen 

ezért arra irányul, hogy biztosítsa, csak az a szabály minősül jognak, amelyet az arra 

kizárólag meghatározott szerv minden szempontból megfelelő eljárásban alkotott meg. 

358 Max Weber tett először különbséget a jogérvényesség szociológiai és jogi értelme között. (Lásd 

Max WEBER: Jogszociológia. (Ford.: Józsa Péter - Sajó András) In: VARGA Csaba (szerk.): Jog és 

filozófia 141. o. A modern jogelméletben számosan tekintik kiindulópontnak e hármas felosztást 

(Róbert Alexy, Jerzy Wroblewski, Ost és Kerchove), ezek áttekintésére lásd VlSEGRÁDY: A jog 

hatékonysága 17-49. o. 
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Funkciója tehát inkább politikai, mint jogászi, értelme a törvényhozás jog feletti 

hatalmának szavatolása, és ennek rögzítése a jogászok tudatában. A jogászi 

megközelítés számára valójában nem jelent többet, mint azt, hogy a jogszabályok 

szövegét a törvényhozó határozza meg. Értelme tehát sokkal inkább összefüggésben 

áll a modern politikai rendszerek berendezkedésével, hatalmi konstellációival, mint a 

jogászi munkával. Bár egy pillanatra sem kívánom megkérdőjelezni a 

hatalommegosztás értelmet, de úgy vélem nincs rá különösebb okunk, hogy a formális 

érvényességi koncepcióval jogelméletileg komolyan számoljunk - pusztán a 

hatalommegosztás politikai értéke miatt. Bibó István kiváló cikkében már rámutatott 

arra, hogy e doktrínának az értelme nem a hatalmi ágak és azok funkcióinak merev 

elválasztásában rejlik, hanem abban, hogy a különböző hatalmi gócpontok 

megfelelően kiegyensúlyozzák egymást. Ha a kölcsönös ellenőrzési és irányító 

funkciók egy társadalomban optimálisan működnek, akkor nem hordoz magában 

különösebb politikai veszélyt, ha elismerjük a jogalkalmazók jelentős szabadságát, 

mellyel döntéseik kialakításakor élnek. Evidencia, hogy e szabadsággal vissza is lehet 

élni, de történelmi példák nem támasztják alá, hogy a túlzottan erős, illetve 

„elszabadult" bírói hatalom végromlásba taszított volna bármilyen társadalmat is.359 

A formális érvényesség doktrínája két irányban fejtett ki hatást a jogelméletre. 

Egyrészt azzal, hogy éles határt húzott a „ius" és a „non-ius" közé, indukálta azon 

törekvéseket, melyek a jog és a jogi érvényesség fogalmának kutatására irányultak. 

Amennyiben ugyanis a jog élesen elhatárolható más társadalmi jelenségektől, nem 

vezethető le azokból, akkor kell, hogy létezzen olyan kategória, mely sűrítve fejezi ki 

ennek az önálló létezőnek a lényegét. Nem véletlen tehát, hogy a neokantiánus 

jogfilozófia szisztematikusan kezdett foglalkozni a jog fogalmának meghatározásával, 

Kelsen pedig már a jogérvényesség fogalmát is megadta. Számomra úgy tűnik, hogy a 

jogot autopoietikusan zárt rendszernek ábrázoló luhmanni teórián is érezhető még 

formális érvényesség eszméjének hatása. 

359 V. ö.: SZABÓ József: A jogtudomány nehéz útjai. In: Ki a káoszból, vissza Európába. Kráter 

Műhely Egyesület, Budapest, 1993. 94-95. o. 
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A formális érvényességi felfogásnak létezik morális, ontológiai és szociológiai 

kritikája. Az első az igazságtalan szabályok problémájához kapcsolódik, a második 

pedig arra mutat rá, hogy egy rendszer létezését nem lehet önmagára alapozni, mivel 

az szükségszerűen elvezet a „hipotetikus alapnormához", mely a metafizikába billenti 

át a jogelméletet.. A harmadik szerint pedig nem tud választ adni arra a jogalkalmazás 

kutatása során felmerülő kérdésére, hogy formálisan érvényes jogszabály miért nem 

elégséges az eset eldöntéséhez. 

Nem véletlen tehát, hogy ez a felfogás kiváltotta a szociológiai indíttatású 

jogelméletek reakcióját, amelynek képviselői az érvényes jogot nem a formálisan 

rögzített jogszabályokkal azonosították, hanem annak körét tágabban vonták meg. 

Ilyen törekvést fejez ki Ehrlich „élő jog" koncepciója, vagy Pound megkülönböztetése 

(„law in books" és „law in action"), de említhetjük napjaink jogszociológiáját, amely 

az állami jogon kívül a más forrásból származó normatív mintákat is a jog fogalma alá 

sorolja.360 

Ezzel el is érkeztünk a második, a szociológiai jogérvényesség felfogáshoz. A 

„szociológiai" jelzőt az érvényesség vonatkozásában azonban óvatosabban kell 

alkalmaznunk, mint szokásosan. Szociológiai elemet ugyanis a legtöbb érvényességgel 

kapcsolatos teória tartalmaz. Még az olyan szövegpozitivista elméletek, mint például 

Austiné is, elismerik, hogy az érvényes jog valamilyen társadalmi tényből 

(nevezetesen az uralkodó akaratából) fakad. De említhetjük Hart teóriáját, melyben az 

elismerési szabály a joggal kapcsolatba kerülő személyek gyakorlatára utal. Ezeket 

mégsem tekintjük a szociológiai érvényesség elméleteinek. A szociológiai érvényesség 

szokásos jelentése a jog érvényesülésének, illetve érvényesítésének körében mozog. 

E felfogás abból a szempontból problematikus, hogy a jogérvényesség szociológiai 

aspektusait a jogszabályok érvényesülésére redukálja. A jog más társadalmi 

összefüggései és a jog szabályokon kívüli összetevői kiszorulnak ebből a 

perspektívából. 

360 Ezek összefoglalására lásd Roger COTTERRELL: A jog szociológiai fogalma. (Ford.: Szilágyi 

István) In: SZABADFALVI József (szerk.) Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések 57-73. o. 
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Az érvényesség harmadik jogelméleti megközelítése alapvetően abban különbözik 

az előzőektől, hogy a jogérvényesség kérdését a jog igazolásának kérdésére vezeti 

vissza. E megközelítés következménye, hogy vállaltan feladja az értéksemleges jog 

eszményét. A jogi kötelezettséget ugyanis csak úgy látja megalapozhatónak, hogy a 

jog mögötti erkölcsi értékekre utal. 

A természetjogi tanok és a gyakorlati filozófiára kiindulópontot elfoglaló modem 

jogelméletek egyaránt ebben a keretben folytatják vizsgálódásaikat. A fő kérdést az 

jelenti, hogy melyek azok az erkölcsi megfontolások, amelyekre a jogi kötelezések 

alapozhatóak, mi ezeknek a származási helye és milyen helyzetekben lehet ezekre 

hivatkozni. Ebben a megközelítésben ugyanakkor nem kapnak helyet azok a tényezők, 

melyek az erkölcsön kívül járulnak hozzá a jog érvényességének fenntartásához. Az 

etikai elmélet az érvényességet csak az eszményi, vagy az ahhoz közelítő jog esetében 

ismeri el, azzal a ténnyel nem tud mit kezdeni, hogy olyan szabályokat és 

gyakorlatokat is létező jognak tekintenek az egyes társadalmakban, melyek távol 

helyezkednek el ettől az ideáltól. 

E tartalmi eltéréseken túl - ha metaelméleti szempontokra utalunk vissza - még egy 

további fontos megkülönböztetést tehetünk. A formális és szociológiai érvényesség 

koncepció a pozitív jog azonosítására koncentrál, így az érvényesség a jog létezésével 

kerül összefüggésbe, az érvényes jogon azt értik, hogy a jog - jogászi vagy 

szociológiai értelemben - létezik. Ezzel szemben az érvényesség etikai koncepciója 

inkább azt vizsgálja, hogy a már létező - jogászi vagy szociológiai szempontból 

érvényes - jog kötelezettség kimondásának alapjául, érveként szolgálhat-e. Az 

érvényesség ebben az esetben nem a létezés, hanem a jog kötelező erejének 

szinonimája. Az etikai érvényesség felfogás képviselői számára nem az jelenti a fő 

problémát, hogy a pozitív jog ontológiai értelemben létezőnek minősül-e, hanem az, 

hogy milyen esetekben lehet a létező, pozitív jogra jogi kötelezést alapítani. Ezen a 

ponton tehát világosan látszik, hogy a különbség a jogelméleti felfogások két típusa 

között alapvetőbb filozófiai eltérésre utal, mint első ránézésre gondolnánk. Egy saját 

álláspont kialakítása során figyelemmel kell lenni erre a különbségre is, mivel az 

érvényesség e két jelentése könnyen összemosódhat. 
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Ha olyan érvényesség felfogást keresünk, mely képes a fenti elméleteknél jobban 

magyarázni az „érvényes jog" kifejezés értelmét, akkor először azt kell 

meghatároznunk, hogy milyen körre kell kiterjednie ennek az értelmezésnek. 

2. Kiindulópontok az érvényességi problematika megközelítéséhez 

A dolgozat elején három szintet különböztettünk meg a jog szféráján belül, 

melyekre a jogérvényességgel kapcsolatos vizsgálódások vonatkozhatnak (a 

jogrendszer egésze, a jogszabály, és az individuális norma). A legtöbb érvényességgel 

foglalkozó jogelmélet a jogszabály szintjét célozta meg, ezt tekintette olyan alapvető 

jelenségnek, mellyel összefüggésben a jog érvényességére vonatkozó kérdések 

megfogalmazhatók. A jogrendszer érvényességével általában csupán a jogszabály 

érvényességének egyik magyarázataként foglakoztak (pl. Kelsen vagy Peschka 

elmélete), az individuális normák érvényességét pedig Kelsen kivételével nem 

tekintették jogelméleti problémának. Erre az általános elméleti beállítódásra tekintettel 

az elemzések során végig ezt a szintet tartottuk szem előtt. Fel kell azonban tenni a 

kérdést, hogy ennek a szintnek valóban csupán a jogszabályok képezik-e a tartalmát, 

és ha nem, akkor melyek ezek a tényezők és milyen módon írható le legjobban 

érvényességük. 

Úgy vélem, nem tévedünk akkor, ha a jog elsődleges céljának azt tekintjük, hogy 

meghatározzon, de legalábbis befolyásoljon bizonyos emberi döntéseket. E döntési 

helyzeteket vizsgálva tárulhat fel leginkább az „érvényes jog" kifejezés értelme. 

Természetesen különbség van azon a téren, hogy a döntés professzionális 

jogalkalmazótól származik-e vagy egy átlagembertől. Ez a különbség azonban nem 

minőségi, mindössze arról van szó, hogy a joggal hivatásszerűen foglalkozó személyek 

a jog szélesebb spektrumát látják át, otthonosabban képesek mozogni a jog 

birodalmában. 
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Ha az érvényes jogot akaijuk azonosítani, akkor a legjobb tehát, ha azon 

intézmények gyakorlatát vesszük szemügyre, melyek „hivatalból" használják a jogot 

döntéseikhez. Végső soron ugyanis a magánemberek egymás közötti jogi vitái is ezek 

elé vihetőek, a döntő szót ezen szervezetek képviselői mondják ki. Az „élő jog" 

legtöbb mintája azáltal rögzül, hogy a bíróságok végleges jelleggel döntenek velük 

kapcsolatban. Kulcsfontosságú tehát annak megértése, hogy mit tekintenek a 

bíróságok érvényes jognak. 

Először egy fontos különbséget kell tennünk a jogszabály és az adott esetre 

alkalmazott norma között. Ezt a megkülönböztetést sem Kelsen, sem Hart nem tette 

meg annak ellenére, hogy az egyikük következetesen a norma, a másikuk pedig a 

szabály kifejezést használja, és végig ezek érvényességéről beszélnek, ahogyan 

általában a jogérvényesség elméletei is. Valójában azonban félrevezető kizárólag a 

szabályok és normák érvényességéről beszélnünk. 

Kiindulási pontként leszögezhetjük, hogy napjaink társadalmaiban a jog rendkívül 

bonyolult, komplex rendszert alkot, ezért nem mindig célravezető, ha a jog jelenséget 

olyan egyszerűbb rendszerekkel próbáljuk modellezni, mint egy sportág, egy játék, 

vagy akár egy egyesület működése. Ezek közös jellemzője ugyanis, hogy a 

működéssel kapcsolatban felmerülő esetek köre viszonylag szűk, így egy bizonyos 

számú szabállyal igen jól meghatározható az, hogy milyen esetben mi a követendő 

magatartás. E szabályok szintén a lehetséges esetek csekély száma miatt pontosan 

megfogalmazhatóak és alkalmazóik között szinte mindig teljes a konszenzus a 

jelentésüket tekintve. Egy ilyen szabályrendszernek tehát nem kell bármilyen esetre 

iránymutatást adni, csupán azokra, melyek működési körébe esnek. A többi eseményre 

vonatkozóan nyugodtan kinyilváníthatja kompetenciája hiányát. Azt hiszem, ezek után 

világos, hogy a jogi döntéseknek más a viszonya a jog szabályaihoz, mint az 

egyszerűbb rendszerek modellje alapján következne. A jogi rendszernek ugyanis a 

társadalomban felmerülő minden eseményre reagálnia kell, minden társadalmi jelenség 

értékelhető jogilag, és a jogalkalmazóktól nagyon sokszor el is várják ezek értékelését. 
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A jog tehát nem deklarálhatja azt, hogy nem tartozik a területére bizonyos kérdések 

megválaszolása.361 

A társadalmi jelenségek sokszínűsége, és a joggal szemben támasztott elvárások 

miatt a jogalkalmazók nincsenek abban a „kényelmes" helyzetben, hogy kizárólag a 

szabályokra támaszkodjanak. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a jogalkalmazók 

túlnyomó többsége helyes döntést kíván hozni, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy 

ennek kialakításához a jogszabályok sokszor nem adnak megfelelő segítséget.362 

Ebben a folyamatban a szabályokon kívül más elemek is szerephez jutnak és együtt 

határozzák meg az előálló döntést. Természetesen sokszor előfordul az a helyzet, 

hogy a helyesnek tartott döntés egybeesik a jogszabály általánosan elfogadott 

értelmezésével, de a társadalmi világ természete miatt lehetetlen, hogy minden eset 

illeszkedjen egy ilyen értelmezéshez. 

Ha tehát ily módon a helyes döntés meghozatalát tekintjük a jogalkalmazó lényegi 

feladatának, akkor ennek a választásnak következményei lesznek az érvényes jog 

problémájának vizsgálatára nézve is. A jog érvényességét tehát nem a formális 

szabályok, hanem fordítottan, a jogesetekben hozott döntések felől közelítem meg.364 

361 Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a jog minden esetben beavatkozik az emberek közti 

viszonyba és meghatározza azt, hogyan cselekedjenek. Ám egy ilyen állásfoglalás meghozatala is a 

jogra alapozott döntést feltételez. 
362 Az etikai érvényességi koncepciók általában szintén a jog alapján hozandó döntésekre helyezik a 

hangsúlyt. Azonban ezek az elméletek a „helyes döntésen" valamilyen erkölcsileg elfogadható ítélet 

meghozatalát értik. Nem vetnek számot azonban azzal a körülménnyel, hogy helyesség szempontjai 

nem csupán etikaiak lehetnek, egy morálisan elfogadhatatlan ítélet is lehet „helyes" jogászi 

szempontból. 
363 Az alkotmánybíróságok döntései például kívülállóak számára is világosan jelzik, hogy a rendkívül 

általános tartalmú jogszabályi rendelkezések nem alkotnak kizárólagos orientációs bázist a 

döntéshozók számára. 
364 A jogi érvelés leírásakor Szabó Miklós hasonló fordulatot hajtott végre, amikor az elérendő döntés 

felől kiinduló argumentativ módszert tekintette a jogi érvelés igazi arcának. SZABÓ Miklós: Jogi 

metodológia. Avagy: Hogyan működtethető a jog? 60-65. o. 
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A bírói ítélkezés folyamatában nem válik szét a jog a különböző elemeire 

(szabályok, dogmatika, elvek, más bírói döntések, célok, joggal kapcsolatos 

vélekedések, attitűdök, etc.) hanem ezek egységesen - bár döntésenként eltérő 

arányban - hozzák létre az adott esetre vonatkozó normát. Úgy gondolom, a nem bírói 

jogalkalmazás során is hasonló lehet a helyzet. A jog egységességét tehát nem 

önmagukban a szabályok biztosítják, hanem azok a minták, melyeket egy adott 

jogrendszer bírói kara elfogad, követ. 

A jogbiztonságot tehát nem a szabályokhoz való merev ragaszkodás biztosítja, 

hanem az, ha a jogalkalmazásban működő minták megfelelően kikristályosodtak, 

azokat a jogalkalmazók döntő többsége mértékadónak tekinti. Úgy vélem tehát, hogy e 

minták érvényességét kell vizsgálnunk, igazából ez az út vezet az érvényes jog 

működésének legjobb leírásához. E mintázatok nagy része nem nyer formális 

megfogalmazást, de analitikusan feltárhatóak a bírák munkájának megfigyelése, az 

ítéletek szövegének elemzése során. A jogi norma pedig nem lesz más, mint az a 

gondolati tartalom, melyhez a jogalkalmazó a helyes döntés keresése során eljut, 

amelyre közvetlen alapozza az ítéletet.365 

A jogalkalmazás tehát korántsem azonosítható a jogszabály értelmezésével. Jól 

mutatják az ezzel kapcsolatos bizonytalanságokat azok a jogelméleti törekvések, 

melyek az amerikai jogi realizmus képviselőihez fűződtek. Különösen Jerome Frank 

munkásságában láthatjuk, hogy a bírói döntést olyan folyamatként írta le, amelyben a 

racionális jogértelmezésnek egyáltalán nem jut szerep.366 Jerome Frank elméletét talán 

365 Az általam használt értelmezésben tehát a jogi norma nem feltétlenül az általános szabály 

konkretizált formája és semmiképpen nem maga az ítéletben megjelenő rendelkezés (a kelseni 

individuális norma). Ha abban a kérdésben kell például döntést hoznia a bírónak, hogy egy eljárásjogi 

szabálysértéssel megszerzett bizonyítékot figyelembe vehet-e a tényállás megállapításakor, akkor a 

jogi norma az lehet, hogy „ez a szabálysértés nem lényeges, így a bizonyíték az eljárásban 

felhasználható". Ez a megállapítás mint korábban láttuk az általános szabályból logikailag nem 

következik (v. ö.: 100. lábjegyzet), és az ítélet rendelkező részében sem jelenik meg. 
366 Jerome FRANK: A jog és a modern értelem, (részletek) In: Modern polgári jogelméleti tanulmányok 

81-94. o. A megismerés általános problémáját alaposan, filozófiai és pszichológiai összefüggésben 

178 



úgy lehetne legjobban magyarázni, hogy a jogszabályon kívüli minták külső szemlélők 

számára gyakran - a jogszabályokkal szemben - „láthatatlanok". E tulajdonságuk 

mellett azonban alkalmasak arra, hogy a jogalkalmazó felhasználja a számára 

megfelelő, az általa helyesnek tartott döntés meghozatalához. 

Természetesen tisztázni kell azt is, hogy miben áll a jogszabály értelmezése és a 

jogalkalmazás közti különbség. Első megközelítésben nyilvánvalónak látszik, hogy az 

értelmezés elsődlegesen egy megismerő folyamat, a célja az önmagában a tudás 

elérése, míg a jogalkalmazásban valamilyen célra tekintettel történik e tudás 

megszerzése, és e cél meghatározza az értelmezés módszerét és eszközeit is. 

Valójában azonban erősen kétséges, hogy létezik olyan értelmezés, mely mentes 

mindenféle érdektől, hiszen az értelmezés, a megértés vágya eleve valamilyen 

motivációt tételez fel. Ezért én a fő különbséget inkább abban látom, hogy míg a 

jogszabály értelmezése, ahogyan a neve is mutatja, elsődlegesen valamilyen szöveghez 

kötődik, addig a jogalkalmazás során sokszor túllépünk a szöveg keretein, és a 

létrehozott jogot a szövegen kívüli szempontokra alapozzuk. Ebben az estben tehát a 

jogalkalmazás folyamatában szerepet játszó „irracionális" tényezők is megvilágításra 

kerülhetnek. Bármennyire kitágítjuk ugyanis a racionalitás fogalmát, mindig lesznek 

olyan esetleges elemek a jogalkalmazásban, melyek nem tekinthetőek racionálisnak. E 

megfontolás nem téveszthető szem elől a jogérvényesség kutatása közben. A jogi 

minták tehát nem határozzák meg teljes egészében a létrejövő normát. 

tárgyalja PLÉH Csaba: A tiszta megismerés és az érdek viszonya, http://www.jate.u-

szeged. hu/~pleh/magyar/cikkek/regi/erdek. html 
367 Álláspontom ezen a ponton tér el leginkább Pokol Béla koncepciójától, akinek gondolatait átvettem 

abban a vonatkozásban, hogy a jogszabályon kívül más tényezőket is a jog részének tekintek. Ő egy 

„statikus jogdogmatika" modelljét úja le. Bár azt maga is rögzítette, hogy a jogdogmatika által 

kidolgozott eltérő modellek között választani lehet, elismerte azok egyenrangúságát, de 

jogkoncepciójából az következik, hogy ezt a választást a törvényalkotónak és nem a jogalkalmazónak 

kell elvégeznie. A jogalkalmazó szemszögéből tehát a jogdogmatika viszonylag szilárd talajt képez, 

amin járva helyes megoldáshoz juthat (POKOL Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások 47-49. o.) 
368 Magyar nyelven erről a kérdésről részletesebben lásd BŐDIG Mátyás: Megértés, racionalitás, 

gyakorlati ész. In: SZABÓ Miklós (szerk.): Ius humánum... 223-306. o. 
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A jogszabályon kívüli jogi mintázatok természete talán leginkább a tudományos 

paradigma kuhni modelljéhez hasonlítható, mely egyaránt ötvöz szemléletbeli, 

rekrutációs, módszertani és tárgykonstitutív mozzanatokat, továbbá elválaszthatatlanul 

hozzátaroznak bizonyos attitűdök is.369 Sehol sincsen lefektetve az, hogy miből áll a 

tudományos paradigma és nincsenek is éles határai. Csupán bizonyos részletek 

kerülnek megfogalmazásra Ugyanígy állunk a jogi mintákkal is. Egy adott jogeset 

kezelési módja, megítélése, jogi értékelése nincsen rögzítve, a bírák az esetek 

többségében mégis ezek alapján hozzák döntéseiket. A minták érvényessége 

működésükben áll, azaz abban, hogy ténylegesen befolyásolják a jogalkalmazók 

cselekvéseit. E minták kimutathatóak az egyes döntésekből, érvényességüket világosan 

mutatja, hogy kötelezéseket alapítanak rájuk. 

Elméleti szempontból vizsgálható egyrészt az, hogy milyen elemekből tevődnek 

össze ezek a mintázatok, mekkora szerepet játszanak létrejöttükben a hagyományos 

jogászi és az azon kívüli tényezők. Esettanulmányok során felderíthető, hogy milyen 

hatással vannak a jogi minták kialakulására a jogi kultúra egyéb mintái, és 

használatukat mennyire befolyásolja a bíró személyes attitűdjei, szocializációja. 

Az „érvényes jog" kifejezés értelme 

Az eddigi gondolatmenetemből talán kiviláglik, a saját megközelítésemben 

teljességgel elfogadom a kiindulópontot, hogy az a törekvés, amely kizárólag az 

érvényesség fogalmának öncélú megragadására irányul, nem ad használható segítséget 

a működő jog problémáinak elemzéséhez. A vizsgálódásaimat ezért szociológiai 

keretbe helyeztem, mivel azt tartom fontosnak, hogy mit értenek érvényes jog alatt a 

joggal kapcsolatba kerülő személyek. Az „érvényes jog" kifejezés értelmét én a fenti 

369 V. ö.: Thomas. S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. (Ford.: Bíró Dániel) Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1984. 51-58. o. 
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belátásokból fakadóan legjobban úgy tudom leírni, hogy azon jogi mintákat jelenti, 

melyek képesek közvetlenül vagy közvetve emberi magatartásokat befolyásolni. 

Magában foglalja ez a meghatározás a szociológiai érvényesség hagyományos 

felfogását is (érvényesülés), melyet a hagyományos jogelméletek kirekesztenek az 

érvényesség fogalmi köréből. Ehhez mérten igyekszem tisztázni azt, hogy mit 

tekintenek a gyakorlatban érvényes jognak, és hogyan jön ez létre. (Az 

autoritáselméletek például csak azt vizsgálják, hogy miért tekintenek valamilyen 

szabályt érvényes jognak.) Én azt tartom a kutatás feladatának, hogy megpróbálja 

feltárni azt a folyamatot, ahogy az érvényes jog konstituálódik, és az ebben a 

folyamatban szerepet játszó tényezőket. Módszerem tehát hasonlít Pokol Béla 

módszerére, de míg ő egy normatíve zárt rendszer működését modellezi, addig én a 

jogot olyan rendszerként fogom fel, amely a jogalkalmazás folyamatában is nyitott a 

társadalom egyéb tényei irányában. Ennyiben is szociológiainak tekinthető a 

megközelítésem, de ez a szociológiai megközelítés nem azonosítható a jogszabályok 

érvényességét az érvényesüléshez kötő „empirikus" érvényesség felfogással. Ez a 

szemlélet ugyanis a jognak nem csupán érvényesülését, hanem létrejöttét is komplex 

társadalmi folyamatnak tekinti. A nem formalizált jogi minták jelentős részének 

esetében nem beszélhetünk külön érvényességről és érvényesülésről. 

Érvényességüknek nincsenek rögzített kritériumai, az abban áll, hogy befolyásolják az 

emberi magatartást, azaz érvényesülnek. 

Természetesen számos más körülmény is befolyásolhatja az emberi magatartást, de 

mivel a jog határai az elemzésem tárgyát képező modern jogi kultúrákban 

intézményileg viszonylag világosan körülhatároltak, más jelenségek „érvényessége" és 

370 E meghatározás a magyar jogelmélet képviselői közül Pokol Béla és Bődig Mátyás álláspontjának 

bizonyos elemeit ötvözi. Pokol Bélától a jog problémáinak szociológiai megközelítését tartom 

gyümölcsözőnek, Bődig Mátyás pedig arra mutatott rá, hogy a jog súlypontja sokkal inkább az 

autoritativ intézmények tevékenységében kereshető, mint a jogszabályokban. Éppen ezekre az 

átvételekre tekintettel tartom fontosnak, hogy koncepciómat elhatároljam az ő nézeteiktől. 
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a jog érvényessége egyértelműen megkülönböztethető.371 Pokol Béla az egyéb 

társadalmi jelenségek „érvényességének" átfogó kategóriájaként használja a 

létrelevancia fogalmát, és ezen belül a társadalom többi alrendszerétől 

funkcionálisan elhatárolódó jogrendszer „termékeinek" létezése, társadalmi 

elterjedtségére utal a jogérvényesség kategóriája. 

A létrelevancia kategóriájának bevezetése két szempontból is gyümölcsöző lehet. 

Egyrészt kikerüli azt a csapdát, hogy a szociológiai érvényesség fogalmat egyszerűen a 

jogérvényesüléssel hozza összefüggésbe. A jog létrelevanciája nem csupán azt jelenti, 

hogy az emberek engedelmeskednek a jognak, hanem azt is, hogy világunk szociális 

szintjének értelmi összefüggései közé be tudott épülni a jog. Ily módon arra is utal, 

miként lehet a jog cselekvést alátámasztó vagy igazoló érv, illetve mit jelent a 

jogrendszer legitimációja. Képes tehát a jog eltérő szintjeinek érvényességét integrálni. 

Másrészt az „érvényesség" kifejezés erőteljesen összefonódott a jogszabály 

érvényességének képzetével. A létrelevancia kategóriáját viszont aggálytalanul 

alkalmazhatjuk a jog azon jelenségeire is, amelyek a jogrendszer szabályain kívül 

esnek (dogmatika, értelmezési technikák, bevett eljárások, módszerek, jogelvek, egyéb 

jogszabályon kívüli jogi minták). 

Ha tehát abból indulunk ki, hogy az érvényesség azt jelenti, a jog képes emberi 

magatartásokat befolyásolni, akkor a jog érvényességéhez nem szükséges az, hogy a 

jog megfeleljen erkölcsi feltételeknek. Elvileg egy olyan jogrendszer érvényességét is 

állíthatjuk, amelyik nem alapoz erkölcsileg igazolt politikai kötelezettségre, mégis 

érvényes, mert képes hatást gyakorolni az emberi magatartásokra. Egy ilyen 

érvényesség felfogás nem metafizikus, nem az ontológiai megközelítést alkalmazza, 

hanem a gyakorlat értelmezéséből ered, ugyanakkor azt az elméleti álláspontot tükrözi, 

hogy a jog érvényességének nincs homogén talapzata. így egyaránt fel tudja ölelni a 

371 Ha jól értettem, akkor Bődig Mátyás egy önálló jogfogalommal dolgozik, és ez nem más, mint a 

jog normatív igazolásként történő felfogása. (Adalékok... VII. 10.) 
372 E filozófiai kategóriát a magyar jogelméletben Peschka Vilmos használta először, lásd: PESCHKA 

Vilmos: Gondolatok a jog sajátosságáról 7-8. o. 
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jogérvényesség eltérő megközelítéseit. A formális vagy jogászi szempontból 

érvényesnek minősített jogszabálynak vagy a politikai erkölcsnek megfelelő jognak 

ugyanis nagyobb az esélye arra, hogy szociológiailag érvényes legyen, azaz 

„lehetőből" „faktikussá" váljon. 

Ebből a kiindulópontból újragondolhatjuk a jogérvényesség alapjával kapcsolatos 

kérdéseket is. 

Az érvényes jog alapja 

Logikusan jelentkező probléma, hogy milyen tényezők tartják fenn a jogi minták 

érvényességét. Annyi bizonyosnak látszik, hogy nem lehet csupán egy tényezővel 

számolni. A politikai erkölcs, a hagyomány, vagy a puszta félelem egyaránt szóba 

jöhet. Átfogó megoldást jelent, ha e minták létezését az általábanvett létezéssel vetjük 

egybe. Úgy gondolom, azt senki sem vitatja, hogy a jog létező jelenségnek tekinthető, 

még akkor sem, ha egy stabil jogfogalom megalkotását (tehát a tértől és időtől 

függetlenül létező jog eszményét) illúziónak minősítik. A világ dolgainak létezését 

valaminek mindig biztosítania kell, máskülönben nem maradnának fenn. A fizikai 

világ dolgainak fennmaradását a természeti törvények határozzák meg. Az élőlények 

esetében ezeken túlmenően a biológiai rendszerek sajátosságai játszanak fontos 

szerepet az „élő állapot" fenntartásában. Az egyéni öntudat normális működését az 

előzőekre ráépülve a pszichikai törvényszerűségek is befolyásolják. A jog már az 

egyéni pszichikum felett álló társadalmi jelenség, melynek létezését, érvényességét 

más társadalmi jelenségek biztosítják. 

Úgy vélem ugyanis, hogy Kelsen elméletének belső, logikai ellentmondásai - a 

létező jog a hipotetikus alapnormára, a „semmire" alapozódik373 - megmutatják azt, 

hogy a jogi érvényességet valamilyen jogon kívüli tényezőnek kell fenntartani. Az 

eddig vizsgált elméletek mögött világosan kibontható, hogy az érvényességet fenntartó 

373 V. ö.: SZIGETI - TAKÁCS: A jogállamiság jogelmélete 142. o. 
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erők két több forrásból származhatnak. Az egyik az egyéni választásra, felelősségre 

helyezi a hangsúlyt. Azzal számol, hogy a jog érvényességének kérdése attól fiigg, az 

egyén elfogadja-e a jog általi kötelezést, azaz magára nézve kötelezőnek tekinti-e a jog 

nevében hozott döntést. Lényegében azok az elméletek tartoznak ide, amelyek a jogi 

érvényesség etikai felfogását osztják. Ezen teóriák szerint a kötelező erő (érvényesség) 

mindig tudatos, egyéni döntés kérdésévé válik, tehát az emberi szabadsággal áll 

összefüggésben (indeterminatív álláspont). Ez a felfogás a hazai jogelméleti 

gondolkodásban markánsan jelenik meg Bódig Mátyás koncepciójában, aki szerint a 

jog azon emberek körére nézve nevezhető érvényesnek, akik számára a jog a politikai 

erkölcs szerint igazolt.374 Amint arra korábban már utaltunk a politikai erkölcs 

vitathatatlanul szerepet játszik a jogérvényesség fenntartásában (különösen az erkölcsi 

töltetet hordozó jogszabályok, jogi döntések esetében), de ez a szerepe csupán akkor 

kizárólagos, ha a jog érvényességét a jog morális igazoltságával azonosítjuk. Ha az 

érvényességnek nem az etikai, hanem a szociológiai értelmezését fogadjuk el, akkor a 

jogérvényességet fenntartó más - az egyéni döntéstől sokszor független - társadalmi 

tényezőkre is oda kell figyelnünk. E megfontolásokra tekintettel gondolom úgy, hogy 

érdemes lehet a jogérvényességgel abból a perspektívából is foglalkozni, amelyik nem 

közvetlenül a jogérvényesség erkölcsi és ezen keresztül az emberi szabadságon 

nyugvó alapjait helyezi a vizsgálódás fókuszába. 

E másik szemléletmód alapvetően determinatív jellegű. A durkheimi szociológia 

azon megállapítására alapozható, hogy a különféle társadalmi tények igen jelentős 

mértékben, gyakorlatilag objektív adottságként határozzák meg az emberi 

magatartást.375 Hétköznapi cselekvései során az emberek döntő többsége nem teszi 

tudatos (erkölcsi megfontolások, költség/haszon elemzés, etc.) vizsgálat tárgyává, 

374 BÓDIG Mátyás: Adalékok... VII. 12. § 
375 Durkheim szerint „Van tehát a tényeknek egy olyan osztálya, amely egészen sajátos 

jellegzetességekkel rendelkezik. E tények az egyénhez képest külső cselekvésmódok, 

gondolkodásformák és érzelmek, amelyek kényszerítő erővel rendelkeznek, s ennek révén 

ráerőszakolják magukat az egyénre." Emilé DURKHEIM: A szociológia módszertani szabályai. (Ford.: 

Ádám Péter) In: A társadalmi tények magyarázatához. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1978. 27. o. 
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hogy milyen alapon cselekszik. A szabad döntésen alapuló cselekvés ellen számos 

tényező hat. Ilyen lehet a megszokás, a tradíció, amikor nem kérdezünk rá arra, hogy a 

joghoz miért igazodunk, vagy a döntéshez rendelkezésünkre álló idő végessége. Az 

érvényes jog ekkor tehermentesítő funkciót lát el, leveszi a vállunkról a tudatos döntés 

terhét, nem kell végiggondolnunk cselekvési alternatíváink lehetséges 

következményeit, a jog ellátja helyettünk ezt a feladatot.376 Jól példázzák ezt a 

funkciót a technikai vagy az eljárási jogszabályok. 

További alapként jöhetnek számításba az egyéni érdekek vagy a szankciótól való 

félelem. Erre az érvényességi okra jó példát szolgáltatnak a magyar jogrendszerben az 

állampolgárok meglehetősen széles körének viszonya a különböző 

adójogszabályokhoz fűződő viszonya. Jogelméleti szinten a szankció kilátásba 

helyezése által kiváltott érzelmet tekintik a jogérvényesség alapjának a skandináv jogi 

realizmus képviselői, akik metafizikaellenes harcuk során, nem csupán az érvényesség 

okát, de magát az érvényesség fogalmát is pszichikai jelenségként ábrázolták. 

Léteznek további elméletek, amelyek az érvényességet fenntartó tényezőket nem 

csupán a szabad emberi döntéstől, hanem magától az egyéni tudattól is elszakítják. A 

marxista jogelméletek a jog, illetve a jogszabály érvényességének alapját nem a jog és 

az emberi tudat viszonyában látják. A jogot akkor tekintik érvényesnek, ha megfelel az 

adott társadalom gazdasági-termelési viszonyainak, a társadalom objektív szükségleteit 

kielégíti. 

Ebben az elméleti keretben a jog nagyfokú önállósággal rendelkező rendszerré 

válik, mely az azt létrehozó jelentős mértékben képes függetlenedni. így már nincs 

olyan közvetlen alapja az érvényességnek, mely determinálja a jogot, a helyzet az, 

hogy bonyolult kölcsönhatásban áll a jog más társadalmi szférákkal. E nézőpont van 

jelen Pokol Béla jogelméletében, akinek felfogásában nincs közvetlen kapcsolat az 

emberi tudat és a jogrendszer érvényessége között, tehát nem vizsgálja azt sem, hogy 

miért fogadják el a joggal kapcsolatba kerülő személyek az aktuálisan létező 

jogrendszert. A jog zárt professzionális intézményrendszere egy speciális csatomán 

376 V. ö.: GEHLEN: AZ ember természete és helye a világban 85-101. o., ill. 553-587. o. 
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keresztül biztosítja a jog számára az érvényességét. Ez pedig nem más mint a politikai 

intézményrendszerhez fűződő kitüntetett szerepű kapcsolata. A politikai alrendszeren 

keresztül válik társadalmilag legitimmé a jogrendszer: a demokratikus választásokon a 

jogalkotó hatalom eltávolítható, ha a politikai erkölccsel szemben végzi 

tevékenységét.377 A politikán keresztüli befolyásnak azonban korlátai is vannak, nem 

véletlen, hogy ebben az elméletben a politika szerepe „csupán" annyi, hogy választhat 

a jogtudomány által előre kidolgozott dogmatikai modellek közül.378 A jogrendszer 

érvényességét tehát jelentős részben - ha nem is teljesen - saját maga hozza létre. 

Ettől a szemlélettől már csupán egy lépés, ha a jogot nem csupán rendszerként, 

hanem „élő" rendszerként határozzuk meg, amelynek - hasonlóan az élőlényekhez, 

csak nem genetikailag kódoltan - „célja" van, és ez a cél a fennmaradás, illetve az 

önreprodukció.379 

Ahogyan a szerves élet a spontán evolúció során pusztán a fennmaradás és a 

szaporodás genetikai törvényszerűségének engedelmeskedve egyre komplexebbé, a 

külvilág ellenséges hatásaitól egyre védettebbé vált (alkalmazkodás), úgy játszódhat le 

- mutatis mutandis - ez a folyamat a társadalmi világ létezőinek esetében is. Ha az 

életet a fennmaradás iránti (korántsem akaratlagos és tudatos) törekvéssel azonosítjuk, 

akkor a jogot is vizsgálhatjuk abból a szempontból, hogy mit „tesznek" azért a 

különböző jogi minták, hogy fennmaradjanak. Számukra a legnagyobb veszélyt, az 

emberi tudat változása jelenti, melynek hatása egy jogi minta létezése „katasztrofális" 

lehet. Ha mondjuk egy politikai forradalom átalakítja az emberek szemléletét, 

gondolkodását, akkor a jogi minták is igen rövid idő alatt elhalhatnak. Az 

érvényessége azoknak a mintáknak marad meg, amelyek függetleníteni tudják 

magukat a társadalmi változásoktól, például ha politikai berendezkedés felé 

közömbösek (mint a KRESZ szabályai), vagy olyan mértékben összhangban vannak 

az emberek attitűdjeivel, értékítéleteivel, amely garantálja fennmaradásukat (pl. az 

377 Lásd í. m. 26-33. o. 
378 Lásd POKOL Béla: A jog elmélete 191-197. o. 
379 Az élet fogalmának nem biológiai irányú kiterjesztésére lásd: Richárd DAWKINS: A hódító gén. 

(Ford.: ifj. Vitray Tamás) Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 158-162. o. 
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emberölés tilalma). Evolúciós szempontból ezek tekinthetőek sikeres jogi mintáknak. 

A jogi minták fennmaradását az is szolgálja, ha képesek hatni környezetükre, képesek 

megváltoztatni, befolyásolni azt. Ha az adott minta „eléri" azt, hogy az emberekben a 

helyesség képzete tapadjon hozzá, akkor ezzel jelentős sikert érhet el a létért vívott 

küzdelemben. A legfontosabb szemléleti változást e megközelítésben tehát az jelenti, 

hogy a jog „aktívan" hozzájárul saját érvényességének fenntartásához, nincs passzívan 

kitéve más társadalmi erők hatásainak. 

Ebből a rövid áttekintésből talán kitűnik, hogy a jogérvényesség alapjait 

különbözőképpen leíró jogelméletek közül egyik sem tekinthető eleve elhibázottnak, -

a jog valamilyen változata szinte mindegyikhez hozzárendelhető - arról van tehát szó, 

hogy az éppen aktuálisan létező jog bizonyos aspektusaira vonatkoztatták 

koncepcióikat, és e keretet terjesztették ki a jog általánosságára. Ha azonban a jogot 

plurális jelenségnek tekintjük, melynek nincsen állandó, központi magja, akkor nem 

mondhatjuk azt, hogy valamelyik elmélet végérvényesen megoldja a jogérvényesség 

alapjának problematikáját. Ha a vizsgálat tárgyához maradunk hűek, akkor nem 

vitathatjuk azt, hogy a fenti megközelítések mindegyike rendelkezik bizonyos 

relevanciával, de ténylegesen ezek a tényezők - a jog térbeli és időbeli változataitól 

függő mértékben - együttesen befolyásolják a jog érvényességét. 

Az érvényesség általam nyújtott szociológiai értelmezése, úgy vélem, képes 

integrálni ezen aspektusok mindegyikét. A jogi minták beemelése ebbe a koncepcióba 

ugyanakkor további következményekkel jár a jog érvényességi alapjának keresésére 

nézve. A jog nem formalizált elemeinek léte ugyanis sokkal inkább feltételez egy 

általános közmegegyezést a jogászok és a hivatalos személyek körében, mint a 

jogszabályoké. A jogszabályokhoz bárki hozzáférhet, a fontosabbak pedig széles 

körben ismertek. A társadalom tagjainak vélekedése, attitűdjei közvetlenebbül 

befolyásolhatja ezek érvényességét, mivel a nyilvánosság kontrollja alatt állnak. Ily 

módon érvényességük is magyarázható a nyilvánosság résztvevőinek általános 

attitűdjeivel (erkölcsi helyeslés, félelem a szankcióktól, etc.). Ezzel szemben a jogi 

minták érvényességéhez arra van szükség, hogy az azokat ismerő személyek 

elfogadják, alkalmazzák, ténylegesen élővé tegyék azokat. A tudományos 
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paradigmához való hasonlóság itt is fellelhető. Azt, hogy mi minősül tudományos 

módszernek, megállapításnak vagy éppen tudományosan kutatható tárgynak, az adott 

tudományágat művelő tudósközösség konszenzusa határozza meg.380 A tudomány 

„normál állapotában" e kérdések nem függenek tudományon kívüli tényezőktől. Bár a 

jog esetében a külső tényezők erőteljesebben hatnak (pl. a jog céljára vonatkozó 

vélekedések), a szakmai konszenzus bizonyos fokig képes ezeket is kontrollálni. 

A jogi minták létének elfogadása az érvényesség alapján túlmenően változást 

eredményez az érvényesség kritériumainak tekintetében is. Ha a jogi mintákat a jog 

részének tekintjük, akkor a jog formális érvényességi kritériumai nyilvánvalóan nem 

nyújtanak elégséges információt arról, hogy voltaképpen mi az, ami jognak minősül. A 

jogi minták jelentős része, nem a mindenki által megismerhető jogban jelenik meg. Az 

átlagember számára ezek nagyon ritkán látszanak, a jogalkalmazók nagy többsége 

pedig nem tudatosan alkalmazza e mintákat. A tudományos vizsgálódás számára tehát 

az egyes döntések olyan elemzése jelentheti a megfelelő megoldást, mely képes 

felszínre hozni a jogalkalmazás nem formalizálható elemeit. Ily módon lehet rá 

esélyünk, hogy körvonalazni tudjuk egy adott jogi kultúra vagy egy meghatározott 

jogrendszer hallgatólagos konszenzusát, amely megteremti és fenntartja az aktuálisan 

létező, érvényes jogot. 

A vizsgálódások eredménye 

Láthattuk tehát, hogy a jogérvényesség fogalmával kapcsolatos elméleti, 

szembenállások legnagyobb részben arra vezethetőek vissza, hogy az „érvényesség" 

kifejezése többféle, egymással párhuzamosan létező értelmezést rejt magában. 

Beszélhetünk az ontológiai megközelítésről, ekkor az érvényesség mint a jog létezése 

kerülhet meghatározásra (a legtisztább példája ennek a neokantiánus érvényesség 

felfogás). Létezik egy ismeretelméleti megközelítés, melynek lényege, hogy a jog 

j8° KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete 51-58. o. 
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érvényességi kritériumaira helyezi a hangsúlyt, azt kutatja, milyen sajátosságok 

alapján ismerhető fel az érvényes jog (a jogpozitivista elméletek jelentős része, például 

Harté is, az érvényességnek erre az oldalára koncentrált). A harmadik szemléleti 

keretben az érvényesség a jogszabályok, illetve a jog igazolási problémájaként jelenik 

meg (a természetjogi, illetve értékorientált koncepciók). Ezek az értelmezések 

megszabják a vizsgálódások módszerét és irányait is. 

A magam részéről követett szociológiai érvényesség felfogás annyiban különbözik 

az előző három megközelítéstől, hogy a kutatási lehetőségek nem a jog ontológiai 

státuszának kijelölése, de nem is érvényességi kritériumainak meghatározására, vagy 

az igazolhatóság kérdései felé mutatnak. Ebben a keretben azt lehet vizsgálni, hogyan 

jön létre az érvényes jog, milyen összetevők alkotják és miben áll ezen elemek 

egymáshoz való viszonya. 

E szemlélet viszonylagos újdonsága abban fejezhető ki, hogy nem csupán a jog 

formalizált elemeinek körére értelmezi a jogérvényesség fogalmát, és nem választja el 

egymástól a jogérvényesség és a jogalkalmazás problematikáját. Tapasztalataim 

alapján ugyanis arra a következtetésre jutottam, hogy a jogalkalmazó az esetek 

többségében az ügy helyes megoldást keresi és nem jogszabályokat alkalmaz (bár a 

kettő egybe is eshet). 

Kérdés, hogy milyen hasznot remélhetünk ettől a szemléletmódtól. Véleményem 

szerint megfelelő elméleti bázist biztosít a jogalkalmazás szociológiai vizsgálatához, e 

vizsgálatokból pedig a Jogi jelenség" realisztikusabb képe bontakozhat ki. Ily módon 

arra is választ kaphatunk, hogy a különböző jogrendszerek, illetve az egyes jogágak 

szintjén milyen szerepet tölt be a jogszabály a jogalkalmazásban. Ez a fajta kutatás 

gyakorlati szempontból azért érdemelhet figyelmet, mert alkalmas arra, hogy 

felmutassa a törvényhozó számára a politikai jogalkotás korlátait. 
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SUMMARY 

In this essay my main point was to examine the jurisprudential „carrier" of the validity 

and tried to present an original concept of legal validity. My researches are 

concentrated on the western legal cultures because the category of the legal validity is 

in central position in the western legal tradition. 

For analysing the universal and Hungarian concept of validity I applied historical 

and comparative methods. I laid special emphasis on exemining the theory of Hart and 

Kelsen because they were the philosophers who studied this subject the most 

accurately. 

Applying the results of the research on the history of idea I tried to represent an own 

concept with the aid of the analytical method. This idea is able to explain an 

unexamined aspect of the validity and the relations between the legal validity and the 

application of law. 

The results of the research briefly: 

1. One of the most important statements in the essay - which was my 

methodological choise as well - is that the different levels of legal validity need to be 

separated before any kind of examining. The reference of legal validity can be the 

individual norm, the general rule and the level of the whole legal system. The question 

of validity appears differently on both three levels and their problems obviously are 

various. 

2. If we are examining the ideas of the validity historically we can come to the 

conclusion that the problem of legal validity which is deprived of moral questions 

became the main examination of the jurisprudence at the time of the domination of the 

legal positivism. The problems in connection with the designation of the territory of 

the valid law expected the theoretical self-reflection id est the clarification of the 

validity's definition. This clarification is examinable in the conception of Hart and 

Kelsen. 
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3. If we are exammining the concepts of legal validity of Hart and Kelsen we can 

realise the differences between the two ideas which discrepancy are deducible both 

from the fact that they were socialized by divergent legal cultures and from their 

unlike philosophical fundamentals. Hart prefered to connect the basis of the idea of his 

legal validity to the attitude and the work of the people who apply the law while 

Kelsen tried to find it staying inside of the system of the legal norms. The differences 

between their philosophical background become clear if we consider the relation 

between them and their validity-theories. The neokantian Kelsen deemed necessary 

defining the pure notion of the validity and separating it from the creator 

consciousness (metaphisical and objective characters of the validity). Whereas Hart 

intended to reveal what words meant for the speakers when they used them so he 

tended to reconstruct the meaning regarding the validity. He did not have to use the 

metaphisical categories for the interpretation of the validity but even despite this fact 

his theory did not become subjective. 

4. Their theories have similar elements because of their particular presuppositions. 

Both philosophers accepted the notion that making a statement abaut the nature of law 

could be possible in general. The consequence of this notion was that both of them 

were convinced they had to find common characteristics in single - historically 

changed - laws. It seemed obvious for them that the rule (norm) was the entity which 

constituted the basis of every legal system. The reduction of the legal validity to the 

validity of rule effects a kind of defectiveness which we can find examining the 

description of the model of law-applaying. Even so the application of law - which is 

expected to make the right decision - is not the application of rules. Considering this 

perception a concept of realist legal validity has to reckon also with the validity of 

legal elements besides the rules. 

5. The most important consequence we can find looking through the literature of 

Hungarian jurisprudence is that most philosophers think that the subject of the problem 

of legal validity is the validity of rules and just a few of them consider the other 

elements of the law should be examined. 

6. The theoretical divergences in connection with the concept of the legal validity 
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can be traced back to the several parallel existing interpretations of the validity. There 

are three different approaches: an epistemological, an ontological and an ethical. 

The relative originality of my validity-concept is that I interpret the notion of legal 

validity not just in the level of formal elements of the law and I do not separate the 

problem of application and validity. As a consequence of my experiments I came to 

the conclusion that people who applicate law search for the right solution not for rules 

in most cases (however sometimes the two instances can coincide with each other). 

For making the right decision the law-applier uses „legal patterns" which include rules 

and non-formal elements that influent the decisions. The validity of the non-formal 

legal patterns is supported in the legal profession by a sort of consensus (see Kuhn's 

theory on the nature of the scientific paradigm). 

This kind of distinction can be useful for law-makers to show the bounds of the 

political legislation. 
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