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ОБЛАСТ ПРА ВА И МО РА ЛА*

Сажетак: Пра во и мо рал ни су исте, већ срод не по ја ве. Њи хо ве ве зе об ја-
шња ва ју број на уче ња ко ја се мо гу све сти на три ка рак те ри стич на: уче ња 
ко ја пот пу но раз два ја ју пра во од мо ра ла, уче ња ко ја по и сто ве ћу ју пра во и 
мо рал и уче ња ко ја по ве зу ју пра во и мо рал. Ова по след ња су нај при хва тљи-
ви ја јер сe при зна је да је реч о по ја ва ма ко је се де ли мич но укр шта ју због ка-
рак те ри стич них слич но сти упр кос исто вре ме ном по сто ја њу ка рак те ри-
стич них раз ли ка. За хва љу ју ћи том укр шта њу, пра во и мо рал ства ра ју три 
обла сти: чи сто прав ну, чи сто мо рал ну и ме шо ви ту (прав но-мо рал ну или 
мо рал но-прав ну).

Укр шта ње, пре пли та ње и сра ста ње прав них и мо рал них нор ми по ка зу је 
да се за јед нич ка област рас про сти ра ња пра ва и мо ра ла мо же по сма тра ти 
у ши рем и ужем сми слу – у ши рем сми слу, ка да се од но си на све прав не нор ме 
и све хе те ро ном не мо рал не нор ме, а у ужем сми слу, ка да се од но си са мо на 
прав не нор ме ко је по др жа ва ју хе те ро ном не мо рал не нор ме и хе те ро ном не 
мо рал не нор ме ко је по др жа ва ју прав не нор ме. Ово уже зна че ње прав но сти 
мо ра ла је при хва тљи ви је, јер из ван ње га оста ју чи сто прав не нор ме ко је су 
мо рал но не у трал не (нпр., тех нич ке прав не нор ме и стан дар ди) и чи сто мо-
рал не нор ме ко је су прав но низ вр ши ве (нпр., од но си љу ба ви, при ја тељ ства, 
дру гар ства, по што ва ња итд.) или ко је пра во за бра њу је. 

Кључнеречи: Пра во. – Мо рал. – Мо рал ност пра ва. – Прав ност мо ра ла. 

* Овај ко а у тор ски чла нак је са став ни део ис тра жи вач ког ра да у окви ру про јек та Прав ног 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду под на зи вом „Прaвна тра ди ци ја и но ви прав ни иза-
зо ви“ за 2017. го ди ну. 
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Др Дра ган М. Ми тро вић, Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Област права и морала (стр. 9–21)

На по тре бу по сто ја ња ну жне ве зе пра ва и мо ра ла у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка па жњу нај ши ре на уч не прав нич ке јав но сти успе шно је при ву као 
Лон Фу лер (Lon Ful ler) сво јим де лом – Мо рал ност пра ва (Mo ra lity of Law).1 
За раз ли ку од Фу ле ро вог уче ња ко је из но ва об на вља ин те ре со ва ње за ну жну 
ве зу и де ли мич но сра ста ње пра ва са мо ра лом, о за јед нич кој обла сти пра ва 
и мо ра ла (прав но сти мо ра ла) мо же се го во ри ти тек од тре нут ка на стан ка 
пра ва, а не мо ра ла, а то ни су исти тре ну ци. Бу ду ћи дру га чи ја те ма од мо-
рал но сти пра ва, ве за пра ва и мо ра ла од но си се (нпр.) на утвр ђи ва ња пр вен-
ства у по гле ду на стан ка: ко је ста ри ји и ко има пред ност – мо рал не или прав-
не нор ме, а за тим: ко је су прав не нор ме мо рал не, ка ко мо рал не нор ме по ста ју 
прав не, ка ко прав не нор ме по ста ју мо рал не без гу бље ња сво је прав но сти, 
ка да прав не нор ме по др жа ва ју мо рал не и мо рал не нор ме прав не и број на 
дру га.2

Схва та њи ма о по сто ја њу ну жне ве зе пра ва и мо ра ла за јед нич ко је да мо-
рал сма тра ју ге не рич ким чо ве ко вим свој ством. Бу ду ћи да је на ста нак мо ра ла 
су штин ски по ве зан са на стан ком мо дер ног чо ве ка (ho mo sa pi ens sa pi ens), то је 
очи глед но да су пр во мо ра ле да на ста ну мо рал не нор ме. Оне су нај ста ри је 
и та ко ре ћи пр во бит не у од но су на све дру ге. 

С дру ге стра не, раз вој мо дер ног и по зи ти ви стич ки из гра ђи ва ног дру-
штва већ ско ро два и по ве ка на ла же до след но раз два ја ње пра ва од мо ра ла. 
Ка да би то раз два ја ње у це ло сти би ло мо гу ће из ве сти, та да би би ло мо гу ће 
ус твр ди ти не са мо да је пра во одво је но од мо ра ла већ и да је не мо рал но, а 
ти ме и „не-људ ско“. Сре ћом, пра во не мо же да за не ма ри вред ност мо ра ла и 
ње го вих за по ве сти. Са мо, не ке мо рал не нор ме се пот пу но ута па ју у пра во, 
тј. ко ди фи ку ју се; не ке у исто вре ме за др жа ва ју свој ство мо рал них и прав них 
нор ми у про ме љи вом рав но те жном од но су; док не ке нор ме оста ју и да ље 
са мо мо рал не, па као та кве, мо гу да бу ду у су ко бу са прав ним и дру гим дру-
штве ним нор ма ма. Та ква раз ли чи тост до зво ља ва да се још јед ном раз мо три 
за јед нич ка област пра ва и мо ра ла. 

1 Вид. Лон Фу лер, Мо рал ност пра ва, Бе о град 2001; Дра ган Ми тро вић, „Мо рал ност 
ко ја пра во чи ни мо гућ ним“, пред го вор срп ском из да њу књи ге Ло на Л. Фу ле ра Мо рал ност 
пра ва, Бе о град 2001, 7–14; „Прав но уче ње Ло на Фу ле ра о мо рал но сти пра ва у све тлу ње го-
вих про тив ни ка и бра ни ла ца“, ре фе рат на срп ском и ен гле ском је зи ку (Lon Ful ler’s Le gal 
Phi lo sophy on the Mo ra lity of Law in Vi ew of His Op po nents and Advo ca tes), ме ђу на род ни скуп: 
Аме рич ка ју ри спру ден ци ја XX ве ка (Ame ri can Ju ri spru den ce of the 20th Cen tury), Срем ски 
Кар лов ци, 31. март – 2. aприл 2006, 141–149. Вид. Ра ди вој Сте па нов, Гор да на Ву ка ди но вић, 
Прав на ми сао XX ве ка, Пе тро ва ра дин 2000, 67-77. 

2 Вид. Мар ко Трај ко вић, Етич ка ди мен зи ја пра ва – прав но те о риј ски аспект, док. рад, 
Но ви Сад 2008. 
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1. ГЛАВ НА УЧЕ ЊА И КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НА СХВА ТА ЊА  
О ВЕ ЗИ ПРА ВА И МО РА ЛА

Мно ги фи ло зо фи су ја сно ука зи ва ли на мо рал као чо ве ко во ге не рич ко 
свој ство. Пре ма њи ма, мо рал је уса ђен у са мо чо ве ко во би ће чи ном ро ђе ња, 
а мо жда и за че ћа. Људ ска би ћа ли ше на осе ћа ја за мо рал ност при па да ју зо о-
ло шком све ту, а не ху ма но ид ном. Бу ду ћи да су са мо би о ло шки са зда на као 
људ ска би ћа, да нас се у ме ди цин ском реч ни ку јед но став но на зи ва ју – пси-
хо па те.3 Та ко ђе, ако је тач но да је осе ћај за мо рал чо ве ко во ге не рич ко обе-
лежjе, та да се мо же за кљу чи ти ка ко се без мо ра ла уоп ште не мо же људ ски 
жи ве ти. Мо же се жи ве ти без пра ва, али ни је мо гу ће жи ве ти без мо ра ла. У 
од но су на мо рал, све дру ге вр сте нор ми пред ста вља ју ка сни је ство ре не људ-
ске кон вен ци је. Са мо је мо рал пра ро ди тељ ски из во ран. 

Под на ле том на уч ног и прав ног по зи ти ви зма, као што је по ме ну то, по-
ја ви ла су се схва та ња ко ја раз два ја ју мо рал од пра ва (од Ху га Гро ци ју са /Hu go 
Gro ti us/, То ма са Хоб са /Tho mas Hob bes/ и Има ну е ла Кан та /Im ma nuel Kant/ 
до Џо на Ости на /John Au stin/, Хан са Кел зе на /Hans Kel sen/, Хер бер та Хар та 
/Her bert Hart/ и Ри чар да По сне ра /Ric hard Po sner/). Ка рак те ри стич но је Ости-
но во а де лом и Хар то во раз два ја ње пра ва од мо ра ла. Пре ма Ости ну, убе ђе ном 
по зи ти ви сти, пра во оба ве зу је и ка да се кр ше мо рал на пра ви ла; и обрат но, 
оно што је мо рал но ис прав но не мо ра би ти прав но оба ве зно.4 Пре ма Хар ту, 
уме ре ном по зи ти ви сти, по став ка о пој мов ној одво је но сти мо ра ла од пра ва 
мо же се убла жи ти. Он до зво ља ва кон вен ци ју по ко јој је услов ва же ња не ког 
стан дар да ње го ва мо рал на вред ност јер су прав на пра ви ла по не кад оба ве-
зу ју ћа за су ди је упра во због њи хо ве мо рал не вред но сти.5

При ка за на схва та ња су са свим су прот на ста ри јим, чи сто етич ки на дах-
ну тим уче њи ма ко ја по и сто ве ћу ју мо рал са пра вом (као што је био слу чај у 
ан ти ци са уче њи ма Пла то на и Ари сто те ла или у сред њем ве ку са уче њи ма 
Ау ре ли ја Ав гу сти на /Au re li us Au gu sti nus/ и То ме Аквин ског /Tho ma si us Aqu-
i ta nus/). Та кво по и сто ве ћи ва ње пра ва и мо ра ла, ка да би оно за и ста би ло 
мо гу ће, и да нас би тре ба ло да се сма тра по жељ ним ци љем. 

Да је реч о по жељ ном ци љу, у XIX ве ку по ка зу ју етич ко-кул ту ра ли-
стич ке те о ри је, на ста ле као ре зул тат ра ци о нал ног об ја шње ња објек тив но 
по сто је ће иде је „ум не др жа ве“ (И. Кант, Јо хан Го тлиб Фих те /Jo hann Got tli eb 
Fic hte/, Фри дрих Ше линг /Fri e drich Wil helm Jo seph Sche ling/). Би ле су усме-
ре не ка ис тра жи ва њу ис прав не или нај и справ ни је др жа ве ко ју од ре ђу ју као 
„нај ви шу лич ност“, „оства ре ни мо рал и сло бо ду“ или „гра ди те ља кул ту ре“ 

3 Ан жеј Ло ба чев ски, По ли тич ка по не ро ло ги ја. На уч на сту ди ја о при ро ди зла при ла-
го ђе ног за по ли тич ке свр хе, Бе о град 2011. 

4 John Au stin, The Pro vin ce of Ju ri spru den ce De ter mi ned, Lon don 1954, 17. 
5 Хeрберт Харт, По јам пра ва, Под го ри ца – Це ти ње, 1996 (Бе о град 2014), 169. 
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(Са мју ел Пу фен дорф /Sa muel von Puf fen dorf/, Ге орг В. Ф. Хе гел /Ge org Wil helm 
Fri drich He gel/, Ло ренц фон Штајн /Lo renc von Stein/, Јо зеф Бин дер /Jo seph 
Bin der/, Јо зеф Ко лер /Јo seph Ko hler/ и дру ги).6 Од јек тог на сто ја ња у XX ве ку 
пре по зна је се у уче њу Ђор ђа Дел Ве кио (Gi or gio Del Vec chio), ко ји сма тра да се 
пра во не мо же одво ји ти од мо ра ла јер из над по зи тив ног пра ва по сто ји „ви ши 
мо рал“ и „ви ше пра во“7 или у уче њу Ро нал да Двор ки на (Ro nald Dwor kin), по 
ко ме сва ко прав но пра ви ло мо ра да рас по ла же сво јом мо рал ном ди мен зи јом.8 
То је раз лог за што се Дел Ве ки је во или Двор ки но во уче ње сма тра нор ма тив-
ним (због пре вла сти мо рал них вред но сти), за раз ли ку од Кел зе но вог и Хар то вог 
уче ња ко је се сма тра де скрип тив ним (због пре вла сти вред но сти чи ње ни ца). 

Да нас је пре о вла да ло тре ће, урав но те же но схва та ње. Пре ма ње му, пра во 
пред ста вља „етич ки ми ни мум“ (Ге орг Је ли нек /Ge org Jel li nek/) у сми слу да 
мо рал не нор ме нео п ход не за одр жа ва ње дру штва по ста ју прав не. Тај ми ни-
мум мо ра ла у пра ву са чи ња ва „скуп свих мо рал них зах те ва, чи је је по што-
ва ње у јед ном да том пе ри о ду раз во ја нео п ход но по треб но“.9 Бу ду ћи да се 
пра во и мо рал де лом „до пу ња ва ју“, а де лом „од би ја ју“ јед но од дру гог (Aртур 
Ка уф ман /Art hur Ka uf mann/),10 ис прав ним се сма тра пра во ко је са др жи ба рем 
„ми ни мум мо рал но сти“ (Л. Фу лер).11 Ово тре ће ста но ви ште по твр ђу је прав на 
прак са, ко ја и те ка ко во ди ра чу на о то ме да ли је не ка прав на нор ма су прот на 
мо рал ној, од но сно да ли је ту ма че ње прав не нор ме са гла сно са јав ним мо ра-
лом.12 Про из и ла зи да „Мо рал ви ше не леб ди из над пра ва... он ула зи у по зи тив-
но пра во а да се у ње му не рас тва ра“ (Јир ген Ха бер мас /Jürgen Ha ber mas/).13

2. МО РАЛ НЕ, ДРУ ШТВЕ НЕ И ПРАВ НЕ НОР МЕ

Мо жда је на овом ме сту нај бо ље пр во украт ко пред ста ви ти мо рал не 
нор ме, а за тим њи хо ве ве зе са дру гим дру штве ним нор ма ма ко је ства ра ју 
тзв. ди фу зне људ ске за јед ни це у ко ји ма не по сто је спе ци ја ли зо ва ни ор га ни, 
а за тим и са нор ма ма ко је ства ра ју дру штве не ор га ни за ци је у ко ји ма по сто-
је спе ци ја ли зо ва ни ор га ни. 

6 Вид. Гeoрг В. Ф. Хе гел, Прав ни и по ли тич ки спи си, Бе о град 1981; Основ не цр те фи ло-
зо фи је пра ва, Бе о град 1989; Jоseph Ko hler, Le bruch des Rechtsphi lo sop hie, 1903; Јo seph Bin der, 
Phi lo sop hie des Rechts, 1925; L. von Stein, Die Ver wal tun gsle hre, I–II, Stut gart (1869) 1962. 

7 Ђор ђо Дел Ве кио, Пра во, прав да и др жа ва, Бе о град 1999, 51 и да ље. 
8 Вид. Ро налд Двор кин, Цар ство пра ва, Бе о град 2003. 
9 Ge org Jel li nek, System der su bjek ti ven öffetlichen Rec hte, Fre i burg im Bre is gau 1887, 38. 
10 Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, Бе о град – Ва ље во 1998, 176–179. 
11 Л. Фу лер, 49 и да ље, 114–136. 
12 Phill Har ris, An In tro duc tion to Law, Cam brid ge 2007, 18 и да ље. 
13 Jürgen Ha ber mas, Ka ko je mo gu ća le gi tim nost pu tem le gal no sti, Za greb 1987, 140. Вид. 

J. Ha ber mas, Law and Mo ra lity, Har vard 1986. Вид. Гор да на Ву ка ди но вић, „Са вре ме на шко ла 
при род ног пра ва“, Прав ни жи вот 12/2012, 607-617. 

Др Дра ган М. Ми тро вић, Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Област права и морала (стр. 9–21)
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У нај ва жни је ди фу зне дру штве не нор ме спа да ју мо рал, оби чај и тра ди-
ци ја.

Мо рал (од лат. mo ra lis – мо ра лан) пред ста вља по себ ну вр сту дру штве-
них нор ми, ко ја је из вор но пот пу но ау то ном на. То ва жи са мо за лич ни мо рал, 
а не и за дру штве ни ко ји је хе те ро но ман као и све дру ге дру штве не нор ме. 
На при мер, мо рал не су све нор ме ко је на ла жу по ште ње и исти но љу би вост. 
Бу ду ћи да је чо ве ко во ге не рич ко свој ство да је мо рал но би ће, на су прот мо-
рал ним на ка за ма, осе ћа јем за мо рал ност на то пље ни су сви чо ве ко ви по ступ ци 
и све чо ве ко ве тво ре ви не. Не во ља је што ни су на то пље ни истим са др жа јем 
или ба рем не у ис тој ме ри. 

За раз ли ку од мо ра ла, оби чај (од лат. mo res, у сми слу оби ча ја, ка рак те ра, 
на ра ви, по на ша ња) пред ста вља дру штве ну нор му ко ја на ста је са мо стал но, 
ма ње-ви ше спон та но, ду го трај ним по на вља њем истог по на ша ња у истим или 
слич ним си ту а ци ја ма, та ко да се код љу ди ства ра свест о ње го вој оба ве зно сти. 
На при мер, нор ме ко је на ла жу да мла ђе осо бе по здра вља ју ста ри је пред ста-
вља ју оби чај не нор ме. То ни је слу чај са на ви ком, ко ја ли чи на оби чај и мо же 
да бу де под ло га за обра зо ва ње оби чај не нор ме: кр ше ње оби ча ја сма тра се 
огре ше њем о дру штве ну нор му, а кр ше ње на ви ке од сту па њем од уо би ча је-
ног по на ша ња. У пр вом слу ча ју реч је о де фор ма ци ји у по на ша њу ко јим се 
кр ши дру штве но пра ви ло, а у дру гом о абе ра ци ји у по на ша њу без кр ше ња 
дру штве ног пра ви ла.14

И тра ди ци ја (од лат. tra di tio – пре да ње, у сми слу ра ши ре но сти и при хва-
ће но сти у на ро ду) та ко ђе игра ва жну уло гу у пра ву, јер се ве ћи на дру штве них 
и прав них нор ми пре но си из ста рих или нај ста ри јих пра ва у са вре ме но пра во 
пре ко са чу ва не тра ди ци је. На при мер, нор ме ко је на ла жу про сла ву по ро дич-
ног пра зни ка пред ста вља ју нор ме ко је при па да ју тра ди ци ји (тра ди циј ске нор ме). 
Тре ба до да ти да се тра ди ци ја на ла зи на сре до кра ћи из ме ђу оби ча ја и на ви-
ке, због че га рас по ла же ве ћим сте пе ном оба ве зно сти од на ви ке. Са чи ња ва ју 
је дру штве не нор ме ко је је обич но ве о ма те шко раз ли ко ва ти од ста рих или 
древ них оби чај них нор ми. Го то во је ди на по у зда на раз ли ка из ме ђу тра ди-
ци је и та квих древ них оби чај них нор ми по сто ји у по гле ду сте пе на њи хо ве 
оба ве зно сти ко ји у слу ча ју тра ди ци је ни је ве ћи или је сла би ји од оба ве зно-
сти древ них оби чај них нор ми. У европ ском кон ти нен тал ном пра ву зна чај ну 
уло гу има рим ска прав на тра ди ци ја, ко ја се пре по зна је у раз ли чи тим прав-
ним из ре ка ма и на че ли ма ко ја се ко ри сте за ту ма че ње прав них нор ми или 
по пу ња ва ње прав них пра зни на. „Жи ва сна га тра ди ци је је нај о чи глед ни ја 
ка да се јед на прав на уста но ва одр жа ва са мо за хва љу ју ћи нор ма ма тра ди ци-
је, јер на ла же од ре ђе но по на ша ње иа ко за ње га ни је мо гу ће на ћи не ка кав 
ра ци о на лан прав ни основ у са вре ме ном дру штву. Тра ди ци ја је да нас осо би то 

14 Д. Ми тро вић, Увод у пра во, Бе о град 2016, 162 и да ље. 
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ја ка у гра на ма на след ног и по ро дич ног пра ва (нпр., на сле ђи ва ње вр ло да ле-
ких срод ни ка че сто не ма ни ка кав основ у са вре ме ним пра ви ма, али има у 
тра ди ци ји). Тра ди циј ске нор ме по не кад по ста ју оби чај не или чак прав не. У 
Ен гле ској се и да нас сма тра да не ке нор ме ко је при па да ју тра ди ци ји има ју 
устав ни ка рак тер. Тра ди ци ја по ка зу је да је пра во ста ра кул тур на тво ре ви на“.15

Дру гу глав ну вр сту дру штве них про пи са чи не нор ме дру штве них ор-
га ни за ци ја. Реч је о нор ма ма ко је ства ра ју и при ме њу ју спе ци ја ли зо ва ни 
ор га ни. На при мер, нор ме ко је на ла жу та чан до ла зак на по сао, вр ше ње тач-
но од ре ђе них вр ста по сло ва на тач но од ре ђен на чин за не ку ор га ни за ци ју 
итд., пред ста вља ју нор ме дру штве них ор га ни за ци ја. Оне са чи ња ва ју број не 
уну тра шње дру штве не про пи се ко ји ма се уре ђу ју по ло жај за по сле них, тех-
нич ка ор га ни за ци ја ра да, на чин оба вља ња кон крет не де лат но сти итд. Ка да 
др жа ва поч не да при ме њу је санк ци ју за кр ше ње та квих дру штве них про пи-
са, они по ста ју прав ни про пи си.16

Нај зад, тре ћу глав ну вр сту дру штве них про пи са са чи ња ва ју нор ме ко је 
при ме њу је др жа ва. На при мер, ка да нор ме зах те ва ју да се во зи де сном стра-
ном, да се пла ти од ре ђе ни из нос по ре за или да се за пу то ва ње у ино стран ство 
рас по ла же ви зи ра ним па со шем, та кве нор ме не пред ста вља ју дру штве не већ 
прав не про пи се.17

Ка да се упо ре де дру штве не (мо рал не, оби чај не и тра ди циј ске) са прав-
ним нор ма ма, мо же се за па зи ти не ко ли ко ва жних раз ли ка. 

Пре све га, дру штве не нор ме се раз ли ку ју од прав них пре ма сте пе ну 
сво је фор ма ли зо ва но сти. Док за оби чај не, тра ди циј ске и мо рал не нор ме че-
сто ни је мо гу ће тач но утвр ди ти су бјек те оба ве за и овла шће ња, до тле је то 
ре ла тив но ла ко учи ни ти за прав не нор ме. Фор ма ли зо ва ност као ме ри ло 
по ка зу је да су прав не нор ме ин сти ту ци о на ли зо ва не од тре нут ка свог ства-
ра ња до тре нут ка сво је при ме не, док то нај че шће ни је или не мо ра да бу де 
слу чај са оби чај ним, тра ди циј ским или мо рал ним нор ма ма ко је то свој ство 
обич но сти чу ка сни је или ни кад. 

Та ко ђе, код оби чај них, тра ди циј ских и мо рал них нор ми ни је раз ви је на 
по себ на хи је рар хиј ска ле стви ца, ни ти је по себ ним ме ха ни зми ма обез бе ђе на 
њи хо ва ко хе рент ност, пот пу ност и од ре ђе ност, као што је слу чај са прав ним 
нор ма ма. 

Раз ли ка по сто ји и у по гле ду санк ци је, јер су бјек ти код оби чај них, тра-
ди циј ских и мо рал них нор ми не ма ју оба ве зу да при ме не санк ци ју, већ са мо 
„пра во да је при ме не“, што упра во ни је слу чај са прав ним нор ма ма код ко јих 
је при ме на санк ци је прав на оба ве за над ле жног ор га на. 

15 Ibid., 163. 
16 Id. 
17 Id., 164. 

Др Дра ган М. Ми тро вић, Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Област права и морала (стр. 9–21)
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Нај зад, док се ва же ње оби чај них, тра ди циј ских и мо рал них нор ми за-
сни ва на ве ро ват но ћи при ме не пси хич ке ка зне про тив пре кр ши о ца, ва же ње 
прав них нор ми за сни ва се на ве ро ват но ћи при ме не фи зич ке при ну де пре ма 
пре кр ши о цу. То по ка зу је да су прав не нор ме не по сред но ве за не за ор га ни за-
ци ју др жав не вла сти, док то не мо ра да бу де слу чај са дру штве ним оби ча ји ма, 
тра ди ци јом, мо рал ним нор ма ма или нор ма ма дру штве них ор га ни за ци ја.18

3. УТВР ЂИ ВА ЊЕ РАЗ ЛИ КА И СЛИЧ НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ  
МО РАЛ НИХ И ПРАВ НИХ НОР МИ

Ка да се се упо ре де са мо прав ни и мо рал ни про пи си, тј. прав не и мо рал-
не нор ме, та ко ђе се мо же за па зи ти не ко ли ко ва жних раз ли ка. Оне на ла жу 
до дат но раз ма тра ње од но са пра ва и мо ра ла. 

Пре све га, мо рал или осе ћај за мо рал ност пред ста вља ге не рич ко чо ве-
ко во свој ство, као што је на го ве ште но. Реч је о из вор ном осе ћа ју за људ скост 
ко ји је уро ђен људ ским је дин ка ма. Са пра вом то ни је слу чај. Оно је про ис те-
кло из ну жно сти одр жа ва ња за јед нич ког жи во та људ ских је дин ки, њи хо вог 
са жи во та. Реч је о сте че ном осе ћа ју за дру штве ност ко ји на ме ће ци ви ли зо-
ва ност. Као та кав, мо рал је нај ста ри ја вр ста нор ми, на ста ла кад и људ ска 
би ћа, док то ни је слу чај са пра вом ко је је на ста ло ка сни је, и то не од мах, већ 
на кон дру гих, ста ри јих дру штве них нор ми, а пре свих оби ча ја и тра ди ци је. 
Очи глед но, пр ве нор ме су би ле мо рал не, што зна чи да је пр во бит но пра во 
на ста ло пре у зи ма њем мо рал них, а за тим тра ди циј ских и оби чај них нор ми, 
па тек за тим нор ми дру штве них ор га ни за ци ја. 

Из те две су штин ске раз ли ке, ну жно, про из и ла зе дру ге раз ли ке из ме ђу 
пра ва и мо ра ла. 

Пре све га, пра ви ло је да су све прав не нор ме оба ве зни је за од но сне су-
бјек те ка да су по др жа не мо рал ним нор ма ма. 

Та ко ђе, мо рал не нор ме увек има ју јед но стра ни, а прав не нор ме увек 
дво стра ни ка рак тер. 

И при ро да мо ра ла је јед но став ни ја од при ро де прав не нор ме, ко ја је 
сло же ни ја: мо рал је са мо им пе ра тив на по ја ва, а пра во у исто вре ме им пе ра-
тив но-атри бу тив на по ја ва (од ла тин ских ре чи im pe rio – за по ве да ти, про пи-
си ва ти, на ла га ти и atri buo – по де ли ти, до зна чи ти). 

Мо рал се из ра жа ва јед но став ном фор му лом dо fas („дај да учи ниш љу-
ди ма“), док за пра во по сто је сло же ни је фор му ле: do ut des („да јем да ми даш“), 
fa cio ut fa ci as („чи ним да ми учи ниш“) или do ut fa ci as, fa cio ut des („да јем 
да ми учи ниш, чи ниш да би ми дао“). 

18 Вид. Д. Ми тро вић, Те о ри ја др жа ве и пра ва, Бе о град 2010, 369–373; Гор да на Ву ка-
ди но вић, Те о ри ја др жа ве и пра ва II, Но ви Сад 2007, 80, 97–100. 
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За по сто ја ње мо ра ла ни је ну жно по сто ја ње дру гих љу ди. Чо век има мо-
рал не оба ве зе и пре ма са мом се би, а не са мо пре ма дру ги ма, као што је слу чај 
са пра вом. Мо рал мо же да бу де лич ни и дру штве ни, док пра во мо же да бу де 
са мо дру штве но. 

Мо рал об у хва та све спо ља шње и уну тра шње ак те. Мо рал ној нор ми 
од го ва ра ју, или не, сви све сни и сло бод ни ак ти, же ље или ми сли пре то че ни 
у уну тра шње ак те, док пра во об у хва та са мо спо ља шње, дру штве не ак те 
ко ји су јед на ки ак ти ма дру гих љу ди пре ма на ма. 

Нај зад, док је за не ки не мо ра лан акт пр вен стве но над ле жан уну тра шњи 
суд са ве сти, за не ки не за ко нит прав ни акт пр вен стве но је над ле жан спо ља шњи 
фор мал ни суд са ње го вим спо ља шњим ка зна ма ко ји ма се по но во ус по ста вља 
де лик том на ру ше на рав но те жа.19

По ред ја сних раз ли ка, по сто је и ја сне слич но сти из ме ђу пра ва и мо ра-
ла. Нај ва жни ја се са сто ји у то ме што пра во и мо рал усме ра ва ју људ ско по-
на ша ње ра ди оства ре ња од ре ђе них вред но сти, „при ла го ђа ва ју се спољ ним 
ути ца ји ма и про ме на ма у дру штву и те же по сти за њу пот пу ног об у хва та ња 
и нор ми ра ња од но са на не про ти вре чан, ја сан и од ре ђен на чин“.20 Пре ма том 
за јед нич ком ци љу, мо рал не нор ме су нај бли же прав ним и прав не мо рал ним. 
И јед не и дру ге нор ме тре ба да спре че да се му дрост ко ри сти за сплет ке, па мет 
за по длост, а хра брост за без о бра злук.

Пра во се ну жно осла ња на мо рал и мо рал се ну жно осла ња на пра во. 
Због те ве зе бли ско сти, мо же се го во ри ти не са мо о „мо рал но сти пра ва“, већ 
и о „прав но сти мо ра ла“.21

4. УКР ШТА ЊЕ ПРА ВА И МО РА ЛА И ОБЛАСТ  
НЕ ЈЕД НА КЕ ПРАВ НО СТИ МО РА ЛА

Де ли мич но по ду да ра ње пра ва и мо ра ла по ка зу је да се пра во и мо рал 
укр шта ју. То укр шта ње је мо гу ће об ја сни ти ослон цем на но се ћу иде ју те о ри-
је сим фо ни је ко ја је у сред њем ве ку ко ри шће на за об ја шње ње и уре ђе ње од-
но са цр кве и др жа ве.22 По ана ло ги ји са њом, но се ћа па ра фра за иде је те о ри је 

19 Вид. М. Трај ко вић, Пра во у све ту вред но сти, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду, 2012, Год. 46, бр. 1, Но ви Сад 2012, 383–398. 

20 Џ. Раз, Ети ка у јав ном до ме ну, Бе о град – Под го ри ца 2005, 229–230. 
21 Д. Ми тро вић, 373. 
22 Те о ри ја сим фо ни је (скла да из ме ђу цр кве и др жа ве), пр ви пут је од ре ђе на у ше стој 

но ве ли Ју сти ни ја но вог Cor pus iu ris ci vi lis 535. го ди не, а за тим оп ште при хва ће на у це лој 
Ви зан ти ји и дру гим пра во слав ним зе мља ма. На ро чи то је успе шно при ме њи ва на у сред њо ве-
ков ној Ср би ји за вре ме вла да ви не ди на сти је Не ма њи ћа. Ње на су шти на са сто ји се у сле де ћем: 
у ме ђу соб ном од но су цр кве и др жа ве по сто је два крај ње не при род на ста ња. То су це за ро-
па пи зам, ка да је вла дар вр хов на власт у цр кви и др жа ви, и па по це за ри зам, ка да ду хов ни 

Др Дра ган М. Ми тро вић, Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Област права и морала (стр. 9–21)



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

17

сим фо ни је, овог пу та за уре ђе ње од но са пра ва и мо ра ла, са сто ја ла би се у сле-
де ћем: у ме ђу соб ном од но су пра ва и мо ра ла по сто је две крај ње раз ли чи те 
си ту а ци је. Пр ва се од но си на пот пу ну пре власт др жав ног пра ва над дру штве-
ним пра вом и мо ра лом, због под ре ђе но сти нор ми дру штве ног пра ва и раз два-
ја ње пра ва од мо ра ла, што је штет но. Дру га се од но си на пот пу но спа ја ње 
пра ва и мо ра ла, бо ље ре че но на уто пље ност пра ва у мо рал и мо ра ла у пра во, 
што је нео ства ри во; реч је о хи ме ри. Због то га је нај бо ље је да се пра во и мо рал 
укр шта ју, по пут два кру га ко ји се ме ђу соб но се ку, чи не ћи три обла сти: чи сто 
прав ну, чи сто мо рал ну и ме шо ви ту (прав но-мо рал ну или мо рал но-прав ну). 

Пр ву област чи не чи сто прав не нор ме, без по тре бе за ослон цем на мо-
рал не нор ме (нпр., тех нич ке нор ме и прав ни стан дар ди, нор ме де фи ни ци је 
итд.). Ин те ре сант но је да то не ва жи увек за нај ви ше прав не нор ме (нпр., 
устав на на че ла). 

Дру гу област за јед но чи не прав не и мо рал не нор ме. У њој не ке мо рал-
не по ста ју прав не, дру ге се по ду да ра ју са прав ним нор ма ма али због то га не 
по ста ју прав не већ за др жа ва ју ка рак тер мо рал них нор ми, док се не ке мо-
рал не нор ме не по ду да ра ју са прав ним нор ма ма али их по др жа ва ју. Са мо у 
овој дру гој обла сти зби ља до ла зи до укр шта ња, пре пли та ња и сра ста ња 
прав них и мо рал них нор ми, тј. зби ља се мо же го во ри ти о за јед нич кој обла-
сти пра ва и мо ра ла. Та област је ди на мич на у још ве ћој ме ри од дру ге две, 
јер у њој прав не нор ме по др жа ва ју мо рал не и мо рал не нор ме прав не, и све 
то у јед ном не пре ста ном жи вом то ку. У су прот ном, до шло би до су ко ба и 
раз два ја ња пра ва од мо ра ла и мо ра ла од пра ва. 

Мо рал не нор ме пре све га по ста ју прав не њи хо вим ко ди фи ко ва њем (нпр., 
ка да мо рал на нор ма по ста не пи са на за кон ска нор ма: прав на за бра на уби ства 
пр во бит но је би ла чи сто мо рал на нор ма, али је та прав на за бра на по ста ла 
ри гид ни ја од при ла го дљи ви јих мо рал них нор ми). Очи глед но је да мо рал не 
нор ме сво јим ко ди фи ко ва њем по ста ју или чи сто прав не или, упр кос ко ди-
фи ко ва њу, за др жа ва ју свој мо рал ни об лик и ка рак тер по ред сте че ног прав ног 
об ли ка и ка рак те ра. У том слу ча ју го то во да не по сто ји мо гућ ност да до ђе 
до су ко ба из ме ђу прав них и мо рал них нор ми. 

Дру ги на чин је ре цеп ци ја, тј. пре у зи ма ње мо рал них нор ми без њи хо ве 
ко ди фи ка ци је (нпр., ка да су ди ја ре ша ва спор по зи ва њем на мо рал ну нор му 
у слу ча ју по сто ја ња прав не пра зни не). 

Ка рак те ри стич на је и си ту а ци ја ко ја се од но си на упо ред но по сто ја ње 
прав них и мо рал них нор ми у ис тој обла сти прав но сти мо ра ла. До то га до ла зи 

по гла вар има и ду хов ну и др жав ну власт. По што су оба ста ња не при род на за цр кву и др жа-
ву, а штет на за дру штве ну за јед ни цу, нај бо ље је да по сто је две вла сти: цр кве на и др жав на, 
по пут два кру га ко ји се ме ђу соб но се ку, чи не ћи три обла сти: чи сто цр кве ну, чи сто др жав ну 
и за јед нич ку. За то је нај бо љи онај об лик др жа ве у ко ме по сто ји сим фо ни ја (вид. Дим шо 
Пе рић, Цр кве но пра во, Бе о град 1996, 165–167). 
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за хва љу ју ћи уни фи ка ци ји и хар мо ни за ци ји, с тим што се уни фи ка ци ја од но си 
на ујед на ча ва ње мо рал них са прав ним нор ма ма, а хар мо ни за ци ја на њи хо во 
уса гла ша ва ње, тј. на пре у зи ма ње по је ди них ре ше ња из мо рал них нор ми и 
њи хо во ко ри шће ње у прав ним нор ма ма. Ти ме се до дат но укла ња ју раз ли ке 
из ме ђу прав них и мо рал них нор ми. Је ди но, сма тра се да у слу ча ју по сто ја ња 
прав них нор ми, та кве мо рал не нор ме спа да ју у дру штве но а не др жав но пра-
во. Због то га се оне по не кад су сре ћу у пот пу ном, не што че шће у не пот пу ном, 
а нај че шће у не до вр ше ном дру штве ном пра ву.23 За хва љу ју ћи ко ди фи ка ци ји, 
ре цеп ци ји, уни фи ка ци ји и хар мо ни за ци ји знат но се ума њу је мо гућ ност су-
ко бља ва ња пра ва и мо ра ла јер сви сло је ви дру штве ног пра ва тре ба да бу ду 
ујед на че ни и уса гла ше ни са од но сним сло је ви ма др жав ног пра ва. 

Тре ћу област чи не чи сто мо рал не нор ме без ослон ца или ве зе са прав-
ним нор ма ма. До то га до ла зи или због то га што не по сто ји по тре ба, бо ље ре че-
но не мо гу ће је а ти ме и не по треб но, да се од но си ко ји су пред мет мо рал них 
нор ми (љу бав, при ја тељ ство, дру гар ство, по што ва ње итд.) ре гу ли шу прав-
ним нор ма ма, или због то га што не ке прав не нор ме пре ла зе у мо рал ну област 
и по ста ју чи сто мо рал не. Ка да ни су су прот не прав ним, и чи сто мо рал не 
нор ме у нај ши рем сми слу мо гу да по др жа ва ју пра во и ње го ву при ме ну. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

По тре бу за по сто ја њем ну жне ве зе и за јед нич ке обла сти пра ва и мо ра ла 
не тре ба по себ но об ја шња ва ти. До вољ но је ре ћи: ка да би се пра во пот пу но 
одво ји ло од мо ра ла, та да би по ста ло јед на „раз о бру че на си ла“ ко ја би на кра ју 
са му се бе уни шти ла. То се (нпр.) до го ди ло са ра си стич ким Нир нбер шким за-
ко ни ма, ко ји ни су би ли не мо рал ни са ста но ви шта не ког дру га чи јег мо ра ла, 
већ су би ли ап со лут но из ван сва ког мо ра ла, да кле, би ли су пот пу но амо рал ни. 

Бу ду ћи да по сто ји за јед нич ка област пра ва и мо ра ла, то се мо же за кљу-
чи ти не ко ли ко ства ри о ну жној ве зи пра ва и мо ра ла, тј. о сра ста њу, укр шта-
њу и ме ђу соб ном по др жа ва њу прав них и мо рал них нор ми:

– мо рал или ба рем осе ћај за мо рал ност пред ста вља ге не рич ко чо ве ко во 
свој ство, док то са пра вом ни је слу чај јер ни је реч о уро ђе ном већ сте че ном 
осе ћа ју за дру штве ност ко ји на ме ће ци ви ли зо ва ност;

– мо рал је оби мом не у по ре ди во ши ри од пра ва. Мо рал мо же у исто 
вре ме да бу де лич ни (ау то ном ни) и дру штве ни (хе те ро ном ни), док пра во 
мо же да бу де са мо дру штве но (хе те ро ном но);

– мо рал је нај ста ри ја вр ста нор ми, на ста ла кад и људ ска би ћа, док то ни је 
слу чај са пра вом ко је је на ста ло тек по ја вом др жа ве. За по сто ја ње мо ра ла ни је 

23 Вид. Д. Ми тро вић, 205–207. 
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ну жно по сто ја ње дру гих љу ди. Чо век има мо рал не оба ве зе и пре ма са мом се би, 
а не са мо пре ма дру ги ма, што ни је слу чај са пра вом ко јим се пр вен стве но 
уре ђу ју дру штве ни од но си;

– пр ве нор ме би ле су мо рал ног ка рак те ра, док је пр во бит но пра во на ста-
ло знат ним пре у зи ма њем мо рал них, па тек за тим тра ди циј ских, оби чај них 
или нор ми број них дру штве них ор га ни за ци ја. То по твр ђу је и пра ви ло да су 
све прав не нор ме оба ве зни ји за од но сне су бјек те ка да су по др жа не мо рал ним 
нор ма ма. 

– пра во и мо рал за јед но усме ра ва ју људ ско по на ша ње ра ди оства ре ња 
од ре ђе них вред но сти, при ла го ђа ва ју се спољ ним ути ца ји ма и про ме на ма у 
дру штву и те же по сти за њу пот пу ног об у хва та ња и нор ми ра ња од но са на 
не про ти вре чан, ја сан и од ре ђен на чин. Пре ма том за јед нич ком ци љу, мо рал не 
нор ме су нај бли же прав ним и прав не нор ме мо рал ним. Ко ли ко је сна жан ути-
цај мо ра ла на пра во по ка зу је то да је лак ше би ти про тив прав них за по ве сти 
не го про тив мо рал них, код ко јих за ин те ре со ва ни су бјек ти ина че не ма ју оба-
ве зу да при ме не санк ци ју већ са мо „мо гућ ност“ или „пра во да је при ме не“. 

По ред на ве де них, мо же се за кљу чи ти још не ко ли ко ва жних ства ри о ну-
жној ве зи пра ва и мо ра ла, тј. о сра ста њу, укр шта њу и ме ђу соб ном по др жа-
ва њу прав них и мо рал них нор ми:

– не по сто ји ни јед но „својствo прав но сти“ ко је не садржe хе те ро ном не 
мо рал не нор ме. Због то га су упра во те мо рал не нор ме нај бли же прав ним 
нор ма ма;

– иста свој ства прав но сти ни су у јед на кој ме ри и оби му при сут на у 
прав ним и мо рал ним нор ма ма. За ви сно од сте пе на рас по ла га ња прав ним 
свој стви ма, мо рал не нор ме се на ла зе у раз ли чи тим сло је ви ма др жав ног и 
дру штве ног пра ва;

– у за јед нич ку област пра ва и мо ра ла спа да ју све хе те ро ном не мо рал не 
нор ме ко ји ма се уре ђу је спо ља шње, дру штве но по на ша ње љу ди са ма ње-ви ше 
тра ди ци о нал ним пред ме том ре гу ли са ња, ма ње-ви ше фор ма ли зо ва ним, мер-
љи вим, пре ци зно од ре ђе ним ци љем да бу ду оства ре не вред но сти ре да, ми ра, 
си гур но сти, прав де због са по сто ја ња љу ди у дру штву;

– ка да се ка же „област пра ва и мо ра ла“, ми сли се пре све га на за јед нич ко 
по сто ја ње прав них и мо рал них нор ми ко је са др же исте или слич не за по ве сти.

– у област пра ва и мо ра ла спа да ју и мо рал не нор ме ко је су по ста ле 
прав не, код ко јих је са др жај мо рал не за по ве сти по стао но ви са др жај прав не 
за по ве сти али без рас ки да ња сва ке ве зе са мо ра лом, због че га је њи хо ва ве за 
са мо ра лом пр вен стве но ети о ло шка. Та кве нор ме се че сто су сре ћу у нај ви шим 
др жав ним прав ним нор ма ма на чел ног или оп штег ка рак те ра, ко је ни су са мо 
прав не већ и мо рал не. 

– та ко ђе, у област пра ва и мо ра ла спа да ју и оне хе те ро ном не мо рал не 
нор ме ко је са др жа јем сво јих за по ве сти са мо по др жа ва ју прав не нор ме;
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– нај зад, у област пра ва и мо ра ла спа да ју и оне прав не нор ме ко је су 
из гу би ле свој прав ни ка рак тер и по ста ле мо рал не али без рас ки да ња сва ке 
ве зе са пра вом, због че га је њи хо ва ве за с пра вом та ко ђе ети о ло шка;

– из обла сти пра ва и мо ра ла ис кљу че не су мо рал не нор ме ко је не по др-
жа ва ју прав не нор ме и угро жа ва ју успе шно оства ри ва ње пра ва. Под ра зу ме-
ва се да у исту за јед нич ку област не спа да ју ни чи сто мо рал не нор ме без 
ика квих до дир них та ча ка са пра вом;

– област пра ва и мо ра ла рас про сти ре се у свим сло је ви ма др жав ног и 
дру штве ног пра ва (пот пу ног, не пот пу ног, не до вр ше ног). Та чи ње ни ца по ка-
зу је не са мо обим рас про сти ра ња, већ и зна чај те обла сти. Та чи ње ни ца 
омо гу ћа ва да се за кљу чи ка ко су пре ма сте пе ну прав не оба ве зно сти мо рал-
не нор ме тро стру ко од ре ђе не и тро слој но рас по ре ђе не у по ме ну тим вр ста ма 
др жав ног и дру штве ног пра ва, тј. да уну тар оп ште и за јед нич ке по сто је и 
три по себ не по до бла сти пра ва и мо ра ла не јед на ког сте пе на оба ве зно сти. 
Укр шта ње и по ду да ра ње пра ва и мо ра ла нај и зра же ни је је у обла сти не до вр-
ше ног дру штве ног пра ва, јер су нор ме дру штве ног пра ва нај бли же мо рал ним 
нор ма ма;

Украт ко при ка за но укр шта ње, пре пли та ње и сра ста ње прав них и мо-
рал них нор ми по ка зу је још не што: да се за јед нич ка област рас про сти ра ња 
пра ва и мо ра ла мо же по сма тра ти у ши рем и ужем сми слу – у ши рем сми слу, 
ка да об у хва та све прав не нор ме и све хе те ро ном не мо рал не нор ме, а у ужем 
сми слу, ка да об у хва та са мо прав не нор ме ко је по др жа ва ју мо рал не нор ме, 
од но сно са мо мо рал не нор ме ко је по др жа ва ју прав не нор ме. Ово уже зна че-
ње прав но сти мо ра ла је при хва тљи ви је, јер из ван ње га оста ју чи сто прав не 
нор ме ко је су мо рал но не у трал не (нпр., тех нич ке прав не нор ме и стан дар ди) 
и чи сто мо рал не нор ме ко је су или из ван обла сти ин те ре со ва ња пра ва (нпр., 
по ме ну ти од но си љу ба ви, при ја тељ ства, дру гар ства, по што ва ња итд.) или 
их пра во за бра њу је. 

Свест о по сто ја њу за јед нич ке обла сти пра ва и мо ра ла тре ба да по сто ји 
на ро чи то у слу ча је ви ма ка да по зи ти ви стич ки усме ре на прав на прак са на-
ла же јед но став ни је и лак ше ре ше ње – да се при ме њу ју пра ви ла ко ја ис кљу-
чи во при па да ју пи са ном пра ву. Бу ду ћи да тај циљ ни је мо гу ће до слов но 
спро ве сти у де ло, та ква по гре шна прак са пре ра ста у не ку вр сту прав ног 
на си ља ко је де ху ма ни зу је пра во и пре тва ра га у сред ство ин стру мен та ли-
зо ва ног на си ља ли ше ног мо ра ла. 

Пра во се ну жно из о па чу је ка да се одво ји од мо ра ла, док област пра ва 
и мо ра ла тре ба да спре чи да се му дрост ко ри сти за сплет ке, па мет за по длост, 
а хра брост за без о бра злук. 

Др Дра ган М. Ми тро вић, Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Област права и морала (стр. 9–21)



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

21

Dra gan M. Mi tro vić, Ph. D., Full Pro fes sor
Uni ver sity of Bel gra de
Fa culty of Law Bel gra de
dra gan m@i us.bg.ac.rs

Gor da na R. Vu ka di no vić, Ph. D., Full Pro fes sor
Uni ver sity of No vi Sad
Fa culty of Law No vi Sad 
G. Vu ka di no vic@pf.uns.ac.rs 

The Fi eld of Law and Mo ra lity

Abstract: Law and mo ra lity are not the sa me, but the re la ted phe no me na. 
The afo re men ti o ned dif fe ren ce re qu i res furt her con si de ra tion of the cha rac te ri stic 
te ac hings con cer ned with the re la ti on ship bet we en law and mo ra lity. They boil 
down to the three main ones: te ac hings which com ple tely se pa ra te law from mo ra-
lity, te ac hings which re fer to the iden ti fi ca tion of law with mo ra lity and te ac hings 
which link law and mo ra lity. This last, the third te ac hing is the most ac cep ta ble 
be ca u se it ac know led ges that it has to do with the phe no me na which par ti ally 
in ter sect due to the cha rac te ri stic si mi la ri ti es de spi te the si mul ta ne o us exi sten ce 
of the cha rac te ri stic dif fe ren ces. Owing to that in ter sec tion, law and mo ra lity 
cre a te three fi elds (re sem bling the the ory of the symphony in a sta te): pu re le gal, 
pu re mo ral, and a mi xed one (le gal and mo ral). 

In ter sec ting, in tert wi ning and gro wing in to one of le gal and mo ral norms 
show that the com mon fi eld thro ug ho ut which spread law and mo ra lity (the fi eld 
of the le ga lity of mo ra lity) can be vi e wed in a bro a der and nar ro wer sen se – in a 
bro a der sen se when it re fers to all le gal norms and all he te ro no mo us mo ral norms, 
and in a nar ro wer sen se when it re fers only to the le gal norms that sup port mo ral 
norms and mo ral norms that sup port le gal norms. That nar ro wer me a ning of the 
le ga lity of mo ra lity is mo re ac cep ta ble be ca u se out si de it re main pu rely le gal 
norms which are mo rally ne u tral (e. g. tec hni cal le gal norms and stan dards) and 
pu rely mo ral norms which are le gally ir re le vant (e. g. re la ti on ships of lo ve, fri end-
ship, co mra des hip, re spect, etc.) or which are for bid den by law. 

Keywords: Law. – Mo ra lity. – Mo ra lity of law. – Le ga lity of mo ra lity. 
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