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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee H. L. A. Hartin positivistisen oikeusteorian käsitystä lain ja moraalin suhteesta. Teoksessa "The Concept of Law" (1961)
Hart jatkaa klassisten oikeuspositivististen teorioiden esittämää lain ja moraalin erottelua. Toisaalta Hart tunnustaa myös
luonnonoikeusteoreettisen perinteen järkevän ytimen. Vaikka Hart onkin positivisti, hän muodostaa myös minimaalisen luonnonoikeusteorian.
Tämä tuo Hartin lähelle perinteisiä luonnonoikeusteorioita. Tutkielma pyrkii osoittamaan, että positivismi Hartin esittämässä muodossa ei ole
välttämättä luonnonoikeusteorioita poissulkevaa. Kysymys lain ja moraalin suhteesta on jakanut oikeusteoriat karkeasti kahteen leiriin,
positivistisiin ja luonnonoikeusteorioihin. Hartin pehmeä positivismi sekoittaa standardisoitunutta jakoa. Teoriat eivät ole välttämättä
vastakkaisia. Hartin tekemä erottelu positiivisen moraalin ja kriittisen moraalin välillä osoittaa, että kiista lain ja moraalin suhteesta sisältää usein
sekaannusta siitä, mitä "laki" ja "moraali" milloinkin merkitsevät. Hartin teorian tarkastelun ja keskeisen kritiikin sekä laki ja moraali -debatin
lyhyen historiallisen katsauksen kautta käy ilmi, että oikeusteorioiden asettaminen vastakkain on usein harhaanjohtavaa.
Hartin keskeisin kriitikko on Ronald Dworkin. Dworkinin esittämä vaihtoehtoinen oikeusteoria voidaan nähdä kuitenkin Hartin teoriaa
täydentävänä, ei vastakkaisena positiona. Dworkin korostaa lain tulkinnallista luonnetta. Dworkinin näkemys laista ja moraalista on dynaaminen,
Hartin näkemys puolestaan staattinen. Ero teoreetikoiden välillä voidaan nähdä näkökulmallisena. Tässä yhteydessä tulee esiin myös Hartin
teorian normatiivinen luonne. Hart on pyrkinyt puhtaasti kuvailevaan teoriaan. Positivismi on kuitenkin moraalisesti motivoitunutta. Hartin teoria
voidaan myös sijoittaa liberalistiseen traditioon, mikä asettaa teorian tiettyihin kehyksiin. Hartin teoreettinen, yleinen malli modernista
oikeusjärjestelmästä ei ole pelkästään kuvaileva eikä empiirinen. Se on myös normatiivinen malli. Hartin teoria ei myöskään määrittele lain
käsitettä vaan pyrkii selventämään, mitä tietyt käsitteet merkitsevät modernin oikeusjärjestelmän kontekstissa.
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