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Môjmu synovi Brunovi,
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PREDHOVOR

V tejto publikácii sa zameriavam na etické otázky, ktoré sa týkajú práva a ktoré
možno rozpracovať v rámci jednotlivých tematických okruhov všeobecnej teórie
práva. Druhé – elektronické – vydanie, ktoré som pripravil počas horúcich (a
vlastne miestami aj o čosi chladnejších) letných dní roka 2022 a dolaďoval v
septembri, nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo na jar v tlačenej podobe, no s
ktorým som nebol dostatočne spokojný. Okrem mnohých drobných korekcií a
doplnení druhé vydanie predovšetkým rozširuje spracovanú matériu (konkrétne
ôsmu kapitolu knihy) o skúmanie vedecko-odbornej časopiseckej literatúry z česko-
slovenského prostredia, čím sa snažím ukázať, do akej miery dosiaľ naša právna
veda (právna teória) reflektovala význam etiky ako disciplíny pre právo. Spolu s
tým som do knihy zaradil aj deviatu kapitolu, ktorá má predstavovať môj
autonómny prínos do etických diskusií na poli právnej vedy. Knihou chcem teda
ukázať, že (1) etika je pre právne myslenie zásadne dôležitá, že (2) v našej vede
(právnej teórii) jej dosiaľ nebola venovaná taká veľká pozornosť, aká by mohla či
mala, a napokon (3) chcem sám v tomto ohľade niečím konkrétnym prispieť. V
monografii narábam s nemalým množstvom zdrojov, ktorých prehľad možno nájsť
v bibliografii na konci diela. Ide o domáce i zahraničné zdroje, knižné, časopisecké
a zborníkové, printové aj elektronické. Citácie, vrátane anglických, som sa rozhodol
ponechať v pôvodnom jazyku (vzhľadom na relatívne kozmopolitnú dobu, v ktorej
žijeme, si teda, možno trochu odvážne, dovoľujem predpokladať určitú jazykovú
kompetenciu čitateľa, pokiaľ ide o angličtinu; anglických citácií je však relatívne
málo). Pojem právnej teórie používam v diele v pomerne širokom význame a neraz
pod neho zahŕňam aj právnu filozofiu (napokon, ide o úzko spojené disciplíny);
často však uvádzam výraz „právna teória/právna filozofia“. Popri tom hovorím
tiež o právnych teóriách ako o parciálnych náukách týkajúcich sa dielčích
zásadných otázok práva (ako sú napr. teórie trestania). Mojím prianím je, aby bolo
dielo pre čitateľa podnetné a prínosné.

Bratislava, september 2022.

Autor
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ÚVOD

Táto monografia poukazuje na skutočnosť, že pre teóriu práva má zásadnú
relevanciu etika. Približuje prepojenosť oboch disciplín a demonštruje, že v
podstate každá „klasická“ téma teórie práva (ako je napr. tvorba práva, realizácia
práva, aplikácia práva a pod.) má etický (morálny)1 rozmer, ktorého konkrétne
uchopenie a vyhodnotenie následne ovplyvní spôsob, akým sa k danej téme
pristúpi.2 Cieľom práce je nielen predstaviť uvedenú skutočnosť, ale tiež načrtnúť jej
dôsledky pre teóriu práva ako vedu i súčasť právnického vzdelávania a
argumentovať, že etike treba v našom teoreticko-právnom/filozoficko-právnom
prostredí venovať o niečo lepšiu pozornosť (v súvislosti s tým monografia podáva
analýzu relevantnej časti tunajšej vedecko-odbornej spisby). Zároveň chcem v tejto
práci priniesť určitý vlastný vklad do jednej konkrétnej eticko-právnej diskusie,
ktorá u nás prebieha (čomu venujem poslednú kapitolu).

S etickou dimenziou právnej teórie snáď všetci počítame, avšak často len
podvedome. Je teda vhodné túto dimenziu aj explicitne artikulovať, o čo sa snažím
práve v tejto monografii. O etických kontextoch/aspektoch práva sa v rámci
právnického štúdia obvykle hovorí iba na začiatku kurikula predmetu Teória
práva a učebníc tomuto predmetu venovaných, ako aj v klasickej právno-
teoretickej (či právno-filozofickej) spisbe, kde sa rozoberá pojem práva.3 Práve tu sa
tematizuje problematika vzťahu práva a morálky, resp. morálnej podmienenosti
platnosti pozitívneho práva. V tejto monografii si však chcem z perspektívy etiky
všimnúť aj ďalšie témy, ktoré štandardne spadajú do sféry teórie práva ako vedy
1 Medzi výrazmi etický amorálny nebudem v tejto monografii rozlišovať (a rovnako nepokladám

za podstatné odlišovať od týchto výrazov výraz mravný), hoci sa to niekedy v etike robí.
Napríklad evanjelický teológ Wolfgang Huber považuje, s odkazom na Jürgena Habermasa
a Ronalda Dworkina, etiku za osobnú, týkajúcu sa toho, čo je dobré, zatiaľ čo morálku za
spoločenskú, týkajúcu sa toho, čo je správne (HUBER, W. Etika: Základní otázky života. Praha:
Vyšehrad, 2016, s. 20-21). Keďže etika ako veda je teóriou morálky a rozlišuje sa na individuálnu
a sociálnu (pojmu etického v Huberovom poňatí sa teda venuje individuálna etika, zatiaľ čo pojmu
morálneho sa venuje sociálna etika), rozdiel v adjektívach etický amorálny sa mi javí nadbytočný.

2 O etickej dimenzii jednotlivých teoreticko-právnych tém možno uvažovať na úrovni
deskriptívnej i preskriptívnej teórie práva – čiže takej, ktorá len popisuje existujúce právne
fenomény alebo koncepty ako eticky determinované/previazané i takej, ktorá stanovuje, akým
spôsobom sa daný fenomén či koncept má zetického hľadiska chápať a vyhodnocovať. Netvrdím,
že etika je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje vyhodnocovanie daných tém. Je to však jeden
z podstatných faktorov a platí to vo vzťahu k právnej vede všeobecne. „Máme-li brát morální
správnost práva vážně, musíme v principu odlišovat deskriptivní otázku, jaké právo je, od etické
otázky, jaké by právo mělo být. Kdyby právo bylo už z definice morálně správné, pak by nemělo
smysl jej hodnotit z morálních pozic. Právo nemůže určovat svoji vlastní morální správnost.
Jestliže má morálka plnit roli korektivu práva, musí to být nezávislý korektiv.“ (SOBEK, T. Mezi
etikou a teorií práva. In SOBEK, T. akol. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 26-27).

3 Relatívne novou pozitívnou skutočnosťou na Právnickej fakulte UK v Bratislave je vytvorenie
predmetu právnej etiky pre končiace ročníky. Predmet sa venuje najmä otázkam profesijnej etiky.
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i vyučovacieho predmetu, pri ktorých sa o ich etickej dimenzii vždy rovnako
zreteľne nehovorí. Zatiaľ som nenarazil na publikáciu, ktorá by túto skutočnosť
ucelene a prehľadne podala (hoci, samozrejme, existuje viacero významných
a kvalitných počinov z oblasti právnej etiky).4 Touto monografiou chcem teda do
teoreticko-právnej spisby týkajúcej sa etiky a (v daných súvislostiach) tiež do úvah
o akademickom vzdelávaní právnikov prispieť vlastným, relatívne skromným, no
verím, že cenným a podnetným vkladom.

V nasledovných kapitolách si z etickej perspektívy všimnem niekoľko
tradičných teoreticko-právnych tém. Stručne rozoberiem etické aspekty
problematiky systému práva, prameňov a tvorby práva, právnych vzťahov
(realizácie práva), aplikácie práva, interpretácie a argumentácie v práve a tiež
právnej zodpovednosti a sankcií (trestania). Okrem toho sa hneď v prvej kapitole
pristavím pri už spomínanej téme pojmu práva a spolu s ňou sa dotknem
aj problematiky jednotlivých podôb civilného disentu, ktoré v súvislosti so
vzťahom práva a morálky predstavujú, takpovediac, „povinnú jazdu“ (napokon, ide
o témy, ktorých by som sa vmonografii, ktorá sa chce venovať teórii práva v etickej
perspektíve, mal určite aspoň dotknúť). Pokiaľ ide o dôležitosť samotnej témy
pojmu práva pre širší vzťah teórie práva a etiky, možno dokonca povedať, že nech
už je táto téma akokoľvek „obohraná“, v danom ohľade je priam paradigmatická.
Ak má totiž pojem práva relevantné etické kontexty a ak prežaruje celou teóriou
práva (t. j. ak sa nejakým spôsobom týka všetkých ďalších teoreticko-právnych tém,
pretože sú predsa vždy o práve), potom možno očakávať, že každá z týchto tém
bude mať aj etickú dimenziu (bude spravidla nejakým spôsobom súvisieť s pojmom
spravodlivosti, ktorý je nielen politickou, ale v jadre hlavne etickou kategóriou).
V tejto monografii chcem uvedenú skutočnosť vecne, stručne a, pokiaľ možno,
plasticky vykresliť. Vychádzať pritom budem z roviny normatívnej a aplikovanej
etiky (metaetika vzásade nebude predmetommojej pozornosti).5

4 Pozri napríklad SOBEK, T. a kol. Právní etika. Praha: Leges, 2019. V kontexte aplikovanej etiky
pozri napríklad zahraničné publikácie: HERRING, J. Legal Ethics. Oxford: Oxford University
Press, 2014 a HAZARD, G. C. – DONDI, A. Legal Ethics: A comparative Study. Stanford:
Stanford University Press, 2004; prípadne tiež MOLITERNO, J. E. – PATON, P. D. Global Issues
in Legal Ethics. 2. vyd. St. Paul: West Academic, 2014; z domácich publikácií pozri napríklad
KRSKOVÁ, A. Etické desatoro začínajúceho advokáta (Vademecum profesijnej etiky). Bratislava:
Iura Edition, 2008. Zhľadiska etickej argumentácie v kontexte teórie práva či v kontexte právnej
filozofie pozri napríklad SOBEK, T. Právní rozum a morální cit: Hodnotové základy právního
myšlení. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016 a SOBEK, T. Právní myšlení: Kritika moralismu.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011. K vzťahu etiky a práva pozri prípadne tiež ČIPKÁR, J.
Etika a právo (dejiny etiky, etika ako systém, sociálna etika, environmentálna etika a profesijná
etika právnika). Košice: UPJŠ, 2010.

5 Pokiaľ ide o etiku ako vedu, dovoľujem si stručne pripomenúť, že ju možno rozdeliť do troch
základných podlaží – metaetika, normatívna etika aaplikovaná etika. Metaetika sa zaoberá napr.
otázkou poznateľnosti a spôsobov poznávania morálneho dobra (morálna epistemológia),
otázkou jeho podstaty (morálna ontológia) a otázkou pravdivostnej hodnoty morálnych súdov
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Zo skutočnosti etickej dimenzie teórie práva načrtnutej na jednotlivých
teoreticko-právnych témach rozobratých v prvých siedmich kapitolách sa v ôsmej
kapitole pokúsim vyvodiť niekoľko implikácií pre teóriu práva ako vedu i súčasť
právnického vzdelávania na vysokých školách a v deviatej kapitole ponúknem
jeden konkrétny príspevok do eticko-právnej diskusie, ktorá dnes prebieha medzi
právnymi teoretikmi v česko-slovenskom prostredí. Hodnota monografie by teda
mala spočívať jednak v relatívne ucelenom, kompaktnom a prierezovom
spracovaní problematiky vzťahu teórie práva a etiky, a jednak v načrtnutých
dôsledkoch tohto prieniku pre teóriu práva (prípadne právnu filozofiu) ako vedu
i súčasť akademického vzdelávania právnikov spolu s vlastným dielčím prínosom.

Takže, ako som naznačil a ako je vidno aj z prehľadu obsahu na začiatku
diela, monografia je rozdelená do dvoch častí. V prvej sa pokúšam o stručný náčrt a
rozbor etických súvislostí jednotlivých teoreticko-právnych tém, teda o
zrozumiteľné predstavenie etickej bázy či etických kontextov týchto tém, a v
druhej časti sa snažím priniesť vysvetlenie dôsledkov tejto všeobecnej skutočnosti
ako aj niekoľko návrhov či podnetov pre právnu vedu a vzdelávanie. Keďže
relevantným cieľom práce je poukázať na potrebu venovať sa v rámci právnej vedy
(a osobitne v rámci teórie práva či právnej filozofie) etike, v druhej časti ponúkam
analýzu vedeckých a odborných príspevkov publikovaných v právnických
časopisoch a zborníkoch v našom prostredí približne za posledných 30 rokov a
kladiem si otázku, do akej miery bola u nás dosiaľ etike venovaná pozornosť.
Ukážem, že tu existujú určité rezervy, z ktorých plynie potreba venovať sa danej
oblasti, vzhľadom na jej načrtnutú relevanciu, o čosi viac. Ako už som uviedol, v
deviatej kapitole napokon ponúknem konkrétny príklad príspevku do etickej

(morálna sémantika). Alebo, ako uvádza Radim Brázda: „[...] metaetika nevypovídá o tom, co
máme dělat, co je dobré/špatné, zda je nějaké jednání správné nebo nesprávné, co je zakázáno
nebo povoleno. Předmětem metaetiky je samotný morální diskurs. [...] Metaetik, tedy filozof, který
se specializuje na problémy jazyka, kterým o morálce hovoříme, se o morálku zajímá jinak než
neurovědec, biolog, antropolog, sociolog, psycholog nebo historik. V metaetice jde především
o významy morálních pojmů, termínů a morálních výroků. Metaetika zajímají věty a výroky,
které říkají něco o tom, co míníme, když klademe morální otázky nebo když na ně odpovídáme.
To, zda jsou tyto věty pravdivé nebo nepravdivé, závisí na tom, jaký mají určitá slova a výroky
význam. Různé metaetické teorie jsou těsně spjaty s různými směry filozofie jazyka.“ (BRÁZDA,
R. Ethicum. Zlín: VeRBuM, 2010, s. 85). Normatívna etika sa zaoberá všeobecnými kritériami,
ktoré odlišujú morálne dobré/správne od morálne zlého/nesprávneho anormatívno-etické teórie
sa v tomto zmysle tradične delia do troch kategórií – na deontologické (etiky povinností),
konzekvencialistické (etiky dôsledkov) a aretaické (etiky cností). Prvá spomínaná kategória
normatívno-etických teórií vychádza z pojmu morálnej povinnosti, druhá zo žiaducich
dôsledkov ľudského konania a tretia z predstavy nasledovaniahodného vzoru (charakteru
vyznačujúceho sa určitými cnosťami). Aplikovaná etika nadväzuje na normatívno-etické
a metaetické základy a zaoberá sa konkrétnymi etickými problémami v rozličných oblastiach
ľudskej činnosti (osobitne v profesiách). Slovami Branislava Fábryho: „Aplikovaná etika sa zase
zaoberá etickými aspektmi správania sa jednotlivcov alebo skupín v praktickom živote etickou
reflexiou prípadov praktického záujmu a profesijnými etikami.“ (FÁBRY, B. Etika a právo. In
kolektív autorov.Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 259).
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diskusie na poli právnej vedy. V súvislosti s aktuálne živou témou zdôvodnenia
ľudských práv tu predostriem vlastný argument kritizujúci utilitarizmus ako ich
možné východisko.

Dielo, ktoré má ambíciu nazývať sa napriek relatívnej stručnosti
a koncepčnej jednoduchosti vedeckou monografiou, spracúvam ako právny
teoretik s dlhodobejším záujmom o etiku. Zachytáva niektoré problémy, ktorými
sa zaoberám už istý čas. Spravidla ich tu síce len v stručnosti načrtnem, no popisy,
rozbory a porovnania, ktoré ponúknem, ako aj implikácie, ku ktorým sa
dostanem, spolu s argumentmi, ktoré na niektorých miestach predostriem, by
mali byť vecné a prínosné. Verím teda, že z predloženého textu bude mať čitateľ
svoj úžitok.6

6 Zmetodologického hľadiska v diele využijem najmä analýzu a komparáciu (a to hlavne v rámci
úvah nad možnými implikáciami rozličných etických východísk pri rozoberaných teoreticko-
právnych témach) a tiež syntézu (v rámci celkovej narácie tejto monografie a osobitne v rámci
diskusie o význame etiky pre teóriu práva ako vedu i akademické vzdelávanie právnikov). V ôsmej
kapitole zároveň vykonám analýzu domácej vedecko-odbornej spisby. Prínosom diela má byť aj
posledná, deviata, kapitola poskytujúca môj vlastný filozofický argument proti utilitaristickému
zdôvodneniu ľudských práv.
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PRVÁ ČASŤ

Vzťah jednotlivých teoreticko-právnych tém k etike
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1.
POJEM PRÁVA, CIVILNÝ DISENT A ETIKA

Spory o pojem práva sa v právnej teórii či právnej filozofii (hranica medzi oboma
disciplínami nie je celkom jednoznačná) vedú už dlhý čas. Ako už som načrtol
v úvode, priam „obohranou pesničkou“, no pre nejedného právneho teoretika
neustále fascinujúcou, je otázka, či a v akom zmysle sa platnosť pozitívneho práva
zakladá na morálnych dôvodoch. Ide o zaujímavý filozofický problém, ktorého
praktický význam vyjadruje predovšetkým pýtanie sa na to, čo majú štátne orgány
(najmä súdy) aplikovať v prípade, že sa pozitívne právo dostane do príkreho
rozporu s morálkou7 (princípmi spravodlivosti).8 Majú zotrvať pri formálne
platnom práve, alebo ísť proti nemu? Radbruchova formula,9 ktorá sa od druhej
polovice 20. storočia stala akousi ikonou prirodzenoprávneho či nepozitivistického
prístupu k právu, tvrdí, že v takom prípade majú sudcovia pozitívnemu právu
odoprieť platnosť (a aplikovať prirodzené či nadpozitívne právo).

Hranica medzi právnym pozitivizmom a prirodzenoprávnymi (alebo
všeobecnejšie nepozitivistickými) prístupmi k právu sa však v priebehu posledných
desaťročí do značnej miery rozostrila (existujú rôzne druhy právneho pozitivizmu
a rôzne druhy non-pozitivizmu, ktoré v praktických dôsledkoch podporujú
rovnaké závery a aj v teoretickej rovine sú rozdiely medzi nimi neraz len pomerne
jemné).10 S trochou zjednodušenia možno povedať, že táto skutočnosť dnes v zásade
svedčí v prospech dôležitosti pojmu morálky v práve (a tým i etiky ako disciplíny vo

7 Zrejme málokto zo zástancov spojovacej tézy (teda tvrdenia, že pojem práva je definične závislý
od pojmu morálky) si myslí, že medzi právnymi a morálnymi normami je nutná úplná zhoda.
Skôr ide opredstavu akéhosi etického minima vpráve (k tomu pozri FÁBRY, B. – KASINEC, R. –
TURČAN, M. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 36-41; pozri tiež BÁRÁNY,
E. Pojmy dobrého práva. Žilina: Eurokódex, 2007, s. 94 an.).

8 Ktomu pozri napríklad HARVÁNEK, J. akol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 91-92.
9 RADBRUCH, G. Onapětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 130-131.
10 SOBEK, T. Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 6. Možno však citovať

Pavla Holländera, ktorý uvádza: „Rozhodující část tradice nepozitivismu (počínaje Tomášem
Akvinským přes Kanta až k Radbruchovi) stojí na stanovisku, jež rozum, racionalitu, nepopírá,
poukazuje pouze na její neúplnost. Svět je tedy vnímán v napětí pólů, v hledání proporcí. Pro
právníka z tohoto závěru plyne vnímání aplikace práva v napětí racionálních a volních prvků
rozhodování, plyne z něj poměřování obsahu pozitivního práva hodnotami, s nimiž se jednotlivec i
společenství identifikují. Diference mezi pozicí pozitivistů a nepozitivistů je pak dvojí: první se
týká hledisek hodnocení pozitivního práva a druhá pak důsledků extrémního rozporu mezi nimi
a pozitivním právem pro jeho platnost. Dle pozitivistů jsou tato hlediska diskurzivní a racionální,
dle nepozitivistů jsou vůči pozitivnímu právu transcendentní; dle pozitivistů extrémní rozpor
mezi nimi a pozitivním právem nenese důsledky pro jeho platnost, dle nepozitivistů tato
eventualita dána je.“ (HOLLÄNDER, P. Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně. In
HOLLÄNDER, P. et al. Právo a dobro v ústavní demokracii: Polemické a kritické úvahy. Praha:
Sociologické nakl., 2011, s. 52).
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vzťahu k právnej teórii). V nasledovných riadkoch túto skutočnosť stručne
načrtnem.

Možno začať tvrdením, že ak budeme (povedzme s miernym nádychom
právneho realizmu či pragmatizmu) vychádzať z tézy, že to, čo súdy v praxi
aplikujú (nech už to budú akékoľvek normy), je tým, čo rozumejú pod pojmom
právo (pretože v opačnom prípade by pojem právo stratil či oslabil svoju
využiteľnosť), potom musíme v danom kontexte uznať význam etiky pre právne
rozhodovanie. Otázka totiž znie: Ako spravodlivo rozhodnúť? Aj pri pohľade na
doktrinálnu bázu európskych ústavných súdov sa dnes zdá pomerne zrejmé, že
pojem spravodlivosti bol široko akceptovaný ako (spolu)určujúci pre pojem práva.
Spravodlivosť je filozofickou kategóriou spadajúcou do oblasti etiky a politickej
filozofie (pričom politická filozofia sa v zásade tiež odvíja od etiky). V teórii (aj
prípadnej praxi) sa teda možno pýtať takto: Bolo by v celkovej sume spravodlivejšie,
keby sa v situácii X aplikovala norma Y, ktorá sa na ňu formálne vzťahuje, hoci je
morálne problematická, alebo by bolo spravodlivejšie normu Y ignorovať?
Dovolím si zopakovať, že otázka tohto typu je etickou otázkou a fundamentálne
demonštruje význam etiky ako disciplíny pre právo.

V praxi to samozrejme s morálnym zneplatňovaním či neaplikovaním
pozitívneho práva nie je až také horúce. Závažnosť etickej otázky ako spravodlivo
rozhodnúť? (a teda, aký systém noriem aplikovať vzhľadom na isté esenciálne
morálne nároky?) sa tým však principiálne nestráca. Vo vzťahu k problému
neplatnosti či neaplikovateľnosti pozitívneho práva ostáva závažnosť tejto otázky
(nepochybne aspoň z hľadiska teórie) priam zásadná. Sudca, ktorý sa v pomyselnej
situácii rozhodne odmietnuť aplikovať nemorálne právo, potrebuje pre takýto
krok dôvody – teda ideálne nejakú etickú teóriu, ktorá dané dôvody obsahuje
(formuluje). Mal by totiž konzistentne vymedziť morálne dobré (správne),
resp. morálne zlé (nesprávne), od ktorého sa má odvíjať idea spravodlivosti,11 ktorú
chce chrániť, respektíve na základe ktorého si vytvorí predstavu o
nespravodlivosti,12 ktorej sa chce vlastným právnym rozhodnutím vyhnúť.
Vymedzenie morálneho dobra a zla je predovšetkým vecou normatívnej etiky (hoci

11 Eduard Bárány definuje spravodlivosť ako „súlad s morálnymi normami, ktoré upravujú
rozdeľovanie hodnôt (dobier a bremien) v spoločenských vzťahoch.“ (BÁRÁNY, E. Pojmy dobrého
práva. Žilina: Eurokódex, 2007, s. 96).

12 To, samozrejme, neznamená, že tolerancia nejakého morálneho zla je nutne nespravodlivá.
Práve naopak, príkro paternalistický alebo perfekcionistický štát, ktorý netoleruje žiadne
nemorálne konanie, je v skutočnosti morálne zlý, nespravodlivý. Som presvedčený, že do určitých
sfér života ľudí štát nemá zasahovať, hoci by sa v nich ľudia správali hlboko nemorálne (teda, že
nie je správne, aby štát právne postihoval určité konanie, pretože jeho postih mu neprináleží).
I táto téza je však, samozrejme, etickou tézou a ako taká môže byť kritizovaná z pozície nejakej
teórie (radikálne paternalistickej či perfekcionistickej).
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má, samozrejme, aj svoje metaetické13 východiská, a dôležitá je tu, v rámci
konkrétností a praxe, pochopiteľne i úroveň aplikovanej etiky). Ak teda uvažujeme
o spojovacej téze14 a tvrdíme, že pojem práva je s pojmom morálky nejakým
spôsobom fundamentálne prepojený, potom sa do popredia dostáva otázka
bližšieho vymedzenia morálneho dobra (z ktorého sa odvodzuje predstava
spravodlivosti), ktoré nám odhalí práve normatívna etika (a na nej následne
postavená politická filozofia). Na tejto úrovni možno tradične vychádzať
zdeontológie, konzekvencializmu alebo etiky cností.15

Tu je vhodné podotknúť, že utilitarizmus ako najznámejšia a najvýraznejšia
konzekvencialistická teória16 obvykle odmieta počítať so spojovacou tézou. Ako je
známe, už jeho zakladatelia Bentham aMill sa vymedzovali voči idei prirodzeného
práva.17 Aj utilitarista, ktorý je právnym pozitivistom (nech už akýmkoľvek „hard-
pozitivistom“), sa však môže a má pýtať, za akých okolností má odoprieť
poslušnosť pozitívnemu právu (povedzme v pozícii sudcu). Jeho odpoveď bude,
pochopiteľne, spočívať v téze, že poslušnosť pozitívnemu právu má odoprieť vtedy,
keď by jeho rešpektovaním (aplikáciou) v danej situácii spôsobil v celkovom
dôsledku viac škody než úžitku.18 Millovský utilitarizmus pravidiel (za ktorý býva

13 Metaetickým otázkam práva sa venuje napríklad Tomáš Sobek vmonografiiNemorální právo, na
ktorú som už vyššie odkazoval. K metaetike pozri prípadne tiež MÁHRIK, T. Metaetika:
Komparatívna analýza súčasných trendov. Bratislava: Porta libri, 2018.

14 ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 42 an.
15 Existujú prípadne aj iné prístupy. Napríklad Donald Nicolson a Julian Webb ktomuto trojdeleniu

pridávajú etiku starostlivosti a feministickú etiku a tiež postmodernú etiku inakosti (NICOLSON,
D. – WEBB, J. Professional Legal Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 34 a n.; k
vzťahu feministickej etiky a idey prirodzeného zákona pozri napríklad: TRAINA, C. L. H.
Feminist Ethics and Natural Law. Washington: Georgetown University Press, 1999). K iným
postmoderným etikám a ich kritikám pozri napríklad BLAŽKOVÁ, M. Dějiny etických teorií od
Bergsona po Tugendhata. Praha: Karolinum, 2022, s. 168 a n.

16 „Utilitarismus v podstatě vychází z plausibilní teze, že rozlišování dobrého či špatného,
spravedlivého či nespravedlivého jednání je závislé na tom, zda má žádoucí, nebo nežádoucí
následky. Morálně dobré je to, co nejvíce prospívá co největšímu počtu lidí. Vzájemná diskuse
utilitaristů i jejich spory se zastánci jiných teorií ukazují, že tento princip, na první pohled tak
plausibilní, není prost problémů.“ (WEINBERGER, O. Norma a instituce: Úvod do teorie práva.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 231-232).

17 HLAVINKA, P. Etika: Přehled filosofických a náboženských koncepcí. Olomouc: Iuridicum
Olomoucense, 2013, s. 68-69. Ako už som každopádne poukázal na inom mieste, pojem
prirodzeného práva je (i po vzore Deklarácie práv človeka a občana, v súvislosti s ktorou sa
Bentham voči idei prirodzeného práva vymedzoval), súčasťou aj nášho právneho poriadku
a explicitne ho nachádzame v Ústave SR (pozri TURČAN, M. Prirodzenoprávne východiská
Ústavy SR. InHistoria et theoria iuris, 2009 (roč. 1), č. 1, s. 19-28).

18 Často citovaná pasáž, na ktorú sa pri označovaní millovského utilitarizmu ako utilitarizmu
pravidiel (rule utilitarianism) poukazuje, znie: „Podle principu největšího štěstí, jak jsme ho
vysvětlili, posledním cílem, ve vztahu k němuž a kvůli němuž jsou žádoucí všechny ostatní věci –
ať máme namysli své vlastní dobro nebo dobro ostatních lidí – je existence co nejvíce prostá bolesti
a co nejvíce plná radosti, a to jak co do kvantity, tak co do kvality. [...] Tuto normu tedy můžeme
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tento druh utilitarizmu tradične považovaný), káže rešpektovať pravidlá regulujúce
ľudské správanie práve po túto hranicu.19

Deontologické prístupy kladú, naopak, primárny dôraz na racionálne
princípy (najznámejší je Kantov kategorický imperatív), ktoré sú dnes pretavené do
katalógu ľudských práv, pričom práve porušenie niektorého z (nadpozitívnych,
prirodzených) ľudských práv vykonané na základe nemorálneho práva tu bude
považované za prekročenie pomyselnej hranice rešpektovateľnosti pozitívneho
práva. V mnohých praktických dôsledkoch sa však takéto prístupy vôbec nemusia
odlišovať od utilitaristického prístupu.20 Aj utilitarizmus si totiž dokáže ceniť ideu
ľudských práv, hoci tak nebude robiť z dôvodov principiálnych, ale len
pragmatických (teda kvôli užitočnosti tejto idey pre maximalizáciu úžitku
spočívajúceho v rozhojňovaní potešenia a/alebo minimalizácii bolesti). Na druhej
strane však treba povedať, že rozdiely tu byť môžu, a nie zanedbateľné (v
niektorých prípadoch až zásadné – napríklad pri tzv. absolútnych ľudských
právach, k čomu sa ešte v tejto monografii dostanem).

Pokiaľ ide o prístupy vychádzajúce z etiky cností, možno o nich povedať, že
morálne dobro chápu ako odraz nasledovaniahodného vzoru – charakteru
vyznačujúceho sa určitými cnosťami.21 Ich odpovede na konkrétne etické otázky sú
však neraz neurčité (a to, povedzme, aj vzhľadom na skutočnosť, že nosnou

definovat jako ,pravidla a příkazy lidského chování‘, jejichž zachováváním má být popsaná
existence zajištěná v co největším rozsahu pro celé lidstvo; a nejen pro lidstvo, ale pokud to povaha
věcí dovolí, pro veškeré cítící stvoření.“ (MILL, J. S.Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 52-53).

19 Mimochodom, existujú tiež snahy poukázať na istú zladiteľnosť utilitarizmu s jusnaturalizmom
(pozri napríklad EPSTEIN, R. A. The Utilitarian Foundations of Natural Law. In Harvard
Journal of Law and Public Policy, 1989 (roč. 12), č. 3, s. 711-751).

20 Napokon, ako ukázal Derek Parfit, rôzne etické teórie sú schopné „šplhať na ten istý vrchol“,
akurát z rôznych strán (pozri jeho dielo On What Matters). Vo vzťahu k idei ľudských práv dnes
podobným spôsobom pristupuje Martin Hapla, ktorý sa snaží ukázať, že súčasná koncepcia
ľudských práv je, až na niekoľko absolútnych práv, plne súladná s utilitaristickým východiskom
(pozri napríklad HAPLA, M. Utilitarismus a lidská práva. In Časopis pro právní vědu a praxi,
2020 (roč. 28), č. 3, s 321-336).

21 K etike cností pozri napríklad KUNA, M. Úvod do etiky cnosti. Ružomberok, Katolícka
univerzita, 2010. „Existuje zhoda na tom, že kľúčový podnet obratu k cnosti v anglofónnej etike
dal článok Elisabeth Anscombovej Modern Moral Philosophy (1958), v ktorom vysvetlila dôvody
slepej uličky modernej morálnej teórie (etiky pravidiel) a poukázala na potrebu obratu ku
klasickej etickej teórii spojenej s pojmom morálnej cnosti. Možno tiež tvrdiť, že Alasdair
MacIntyre ako prvý zásadnejšie rozpracoval takúto teóriu a v tomto zmysle formuloval vo svojom
diele After Virtue (1981) prvú systematickú odpoveď na Anscombovej výzvu.Zatiaľ čo nikto dnes
nespochybňuje legitimitu a potrebu normatívnej etiky, odpoveď na otázku, ktorá jej verzia je
racionálne obhájiteľná resp. najpresvedčivejšia, je témou, ktorá sa teší záujmu morálnych
filozofov. Inými slovami, ide o otázku či etika cnosti predstavuje alternatívu alebo len doplnok
etiky pravidiel. Odpovede na túto otázku sa líšia v závislosti od širších filozofických presvedčení
konkrétnych autorov.“ (Tamtiež, s. 18-19).
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otázkou etiky cností nie je čo mám konať?, ale akým človekom mám byť?)22
a v záujme spresnenia si neraz potrebujú pomáhať niektorými deontologickými
konceptmi, napríklad pojmom prirodzeného zákona, ako je rozpracovaný v
aristotelovskej či tomistickej tradícii.23

Každý právny teoretik, ktorý uznáva spojovaciu tézu, teda potrebuje nejakú
etickú teóriu, ktorá vymedzí kritériá morálneho dobra/spravodlivosti. I ten, kto
spojovaciu tézu síce neuznáva, no predpokladá, že prinajmenšom v prípade
extrémneho rozporu pozitívneho práva s morálkou je potrebné prestať takéto
právo poslúchať (a to nie z dôvodov vo svojej podstate právnych, ale podľa neho
čisto morálnych), takúto teóriu potrebuje.24 Iste, mnoho ľudí sa pri určovaní
dobrého/spravodlivého v živote orientuje na základe akejsi morálnej intuície či
heuristiky. V rámci teórie práva je však potrebné venovať sa aj etickým (a
vnadväznosti na to i politicko-filozofickým) teóriám. V tejto perspektíve sa vlastne

22 I keď, na druhej strane sa možno pýtať, v čom je tu vlastne rozdiel. Karen Stohr kritizuje takéto
zaužívané rozlišovanie ako trochu sploštené (STOHR, K. Contemporary virtue ethics. In
Philosophy Compass, 2006 (roč. 1), č. 1, s. 22-23, dostupné na internete:
https://www.academia.edu/2626695/Contemporary_virtue_ethics [cit. 08-08-2022]). V konečnom
dôsledku však konštatuje: „This is not to say that there is no truth to the general agent-
centered/act-centered distinction, but given how the landscape of normative theory has changed
since this distinction came into use, it seems appropriate to set it aside in favor of more nuanced
descriptions of each of the theories.“ (Tamtiež, s. 23).

23 K tomu pozri napríklad TURČAN, M. K pojmu prirodzeného zákona a argumentu zo zneužitia
schopnosti v súčasnom kresťanskom myslení. In Testimonia theologica, 2020 (roč. 14), č. 1, s. 10-30,
dostupné na internete:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu
_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_
mysleni.pdf [cit. 17-02-2022]. Stohrová v danom kontexte uvádza: „Historically, the torch of
virtue ethics has been carried most consistently by writers in the broadly Thomist tradition, and
certainly Aquinas is one of the most important historical figures in the development of the virtue
tradition. The relationship between virtue and the natural law in Aquinas, however, is a
complicated one, and as a matter of current practice, natural law theory and virtue ethics are
usually treated as separate kinds of ethical theory.“ (STOHR, K. Contemporary virtue ethics. In
Philosophy Compass, 2006 (roč. 1), č. 1, s. 23, dostupné na internete:
https://www.academia.edu/2626695/Contemporary_virtue_ethics [cit. 08-08-2022]). Možno
zmieniť, že niektorí ľudia už dlhší čas vkladajú do etiky cností určité nádeje v súvislosti s krízami,
ktorým svet čelí, resp. ktorým v budúcnosti môže čeliť. Katolícky mysliteľ Michael Novak sa ešte
v 90. rokoch optimisticky vyjadril, že „dnes aj ,pokrokári‘ vedia, že sa potrebujú odvolávať na
morálne kategórie vernosti, integrity, obetovania sa za vec, na priateľské zväzky, čestnosť a
osobnú iniciatívu. Mnohí bývalí socialisti vyjadrujú znovunájdenú radosť z dlhodobého
praktizovania starých prozaických cností robotníckej triedy – vernosti, čestnosti, oddanosti
manželke a rodine, vlastenectva, sebaobetovania a šetrnosti – hoci po dve-tri desaťročia zabúdali
o nich hovoriť. Keď počúvame rozprávať vodcu britských labouristov Tonyho Blaira o cnosti, ako
by sme počúvali bývalú premiérku Margaret Thatcherovú.“ (NOVAK, M. Biznis ako poslanie.
Bratislava: Charis, 1998, s. 99).

24 Predpokladám, že ide o stúpenca morálneho objektivizmu, teda o človeka, ktorý verí
v objektívnosť morálneho dobra/spravodlivosti, bez ohľadu na to, akú konkrétnu predstavu
omorálke má.

https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
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teória práva do určitej miery preniká s teóriami spravodlivosti, čo je logický
dôsledok uznania dôležitosti idey spravodlivosti v práve.25

V kontexte vzťahu pojmov práva amorálky sa načrtnutý súvis právnej teórie
a etiky netýka len samotnej problematiky pojmu práva. Naliehavo sa hlási o slovo
aj pri problematike civilného disentu, o čom napokon svedčia i vyššie uvedené
úvahy o sudcovskom odopretí poslušnosti nemorálnemu (nespravodlivému)
zákonu. Veď takéto odopretie poslušnosti možno vnímať práve ako podobu
realizácie niektorej z foriem civilného disentu – či už občianskej neposlušnosti,
práva na odpor alebo výhrady svedomia.26 Ide o témy, ktoré už tradične patria do
teórie práva a typicky spadajú pod problematiku vzťahu práva a morálky. Tu sa
môžeme amáme pýtať nielen na to, aké formy ľudského konania zaradiť do tej či
onej formy disentu, ale i na to, či je jeho výkon, resp. určitý spôsob jeho uplatnenia,
morálne legitímny (otázka teda nemusí a nemá byť orientovaná len deskriptívne,
ale aj preskriptívne). Pri všetkých týchto problémoch (pojem práva, občianska
neposlušnosť, právo na odpor, výhrada svedomia) teda máme dočinenia s etikou (čo
znamená, že do popredia tu vystupujú etické teórie, ktoré ovplyvňujú to, ako
budemedané problémy vyhodnocovať).

Pokiaľ ide o právo na odpor, hodno podotknúť, že použitie násilia pri jeho
uplatnení zasahuje do otázok etiky rôznym spôsobom, predovšetkým tak, že sa
týka etiky spravodlivej vojny (ako aplikovanej etickej teórie) a otvára napríklad
otázku pacifizmu verzus legitímnej sebaobrany i otázky v rámci samotného
vymedzenia legitímnej sebaobrany. Teórie spravodlivej vojny sa síce obvykle

25 K tomu pozri napríklad OSINA, P. Legal Theory. Praha: Leges, 2017, s. 114 a n. Z antropologickej
(deskriptívnej) perspektívy je väzba medzi právom a morálkou spoločnosti (a teda aj chápaním
spravodlivosti) pomerne zrejmá. Napríklad Fernanda Pirie v danom kontexte uvádza: „What is
expressed by the laws is significant, and so is the implicit promise of justice and the affirmation of
a superior moral order. The legal form seems to be particularly appealing as a means of
representing, not just a higher set of values, but also a sense of participation in a large, maybe
more sophisticated or global order. [...] Of course, to say that law expresses moral values must not
be taken to imply that it cannot be used as an instrument of centralized government or oppression.
[…] It may have been created under the influence of a ruler’s activities, or borrow heavily from
well-known and highly regarded models, but in many cases the impulse for emulation was an
internal one. To borrow laws or legal forms is implicitly to recognize that their authority is rooted
elsewhere, at least partially, and that the law, itself, might stand apart from or transcend the
power of a ruler.“ (PIRIE, F. The Anthropology of Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, s.
186-187).

26 Občianska neposlušnosť je nelegálnym inštitútom, teda inštitútom, ktorý predstavuje porušenie
pozitívneho práva. Právo na odpor síce má legálnu povahu, avšak tiež predstavuje konanie proti
určitému pozitívnemu právu – tomu, ktoré sa prieči cieľu sledovanému ústavnou klauzulou o ius
resistendi. Je to „posledná legálna možnosť postaviť sa proti vonkajším či vnútorným subjektom
odstraňujúcim základné práva a slobody v štáte, ktoré tak ohrozujú základy demokratického
štátneho režimu.“ (KASINEC, R. Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť,
právo na odpor. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 148). Výhrada svedomia môže byť oficiálne
právne zakotvená, no môže byť tiež nelegálnym inštitútom, podobne ako občianska
neposlušnosť.
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orientujú na problémmedzinárodného konfliktu, no ich princípy sú aplikovateľné
aj v rámci problematiky občianskej vojny, ktorej prepuknutie môže byť práve
dôsledkom výkonu práva na odpor (uzurpátorom, voči ktorému sa uplatní právo
na odpor, však môže byť i cudzí štát).

Možno povedať, že v rámci etickej i právnej kategórie ius ad bellum je
z hľadiska konvenčnej teórie (alebo konvenčných teórií)27 i z hľadiska viacerých
revizionistických teórií začatie bojov občanmi uplatňujúcimi právo na odpor
legitímne (a to nielen preto, že sa realizuje na základe existujúceho ústavného
článku, ktorý právo na odpor zakotvuje, ale aj z čisto etického hľadiska – pretože
ide o sebaobranu, pričom sa vychádza z tézy, že nikomu nemožno upierať morálne
právo primerane sa brániť proti nespravodlivosti). Pacifisti budú mať, pochopiteľne,
iný názor a použitie akéhokoľvek ozbrojeného násilia budú považovať za
nemorálne (budú nabádať nanajvýš na využívanie prostriedkov pasívnej rezistencie
a právo na odpor ako inštitút predstavujúci možnosť legálneho uplatnenia násilia
budú odmietať).28

I v rámci kategórie ius in bello sa otvoria niektoré závažné etické otázky. Ak
pôjde o zahraničný subjekt, voči ktorému sa uplatňuje právo na odpor, podľa
konvenčnej teórie nebudú príslušníci jeho silových zložiek za samotné vedenie
bojov právne ani morálne zodpovední (plnia totiž len rozkazy). Avšak, napríklad
podľa revizionistickej teórie významného súčasného amerického filozofa Jeffa
McMahana by to malo byť inak. Etická teória, ktorú McMahan prináša tvrdí, že
medzi bojom proti páchateľovi-jednotlivcovi, ktorý nás napríklad prepadne v noci
na sídlisku a bojom proti príslušníkovi ozbrojených síl agresora na bojisku, nie je
morálne významný rozdiel. Ak daný páchateľ nemá morálne právo používať proti
nám násilie ani po tom, čo sme proti nemu v sebaobrane vytiahli zbraň (čiže
akýkoľvek násilný úkon bude z jeho strany aj naďalej útočným, agresorským),
podľa McMahana ho nemá ani vojak, ktorý bojuje za nelegitímnu stranu.29 Táto
revizionistická teória spravodlivej vojny sa odlišuje nielen od konvenčnej teórie, ale

27 Kproblematike teórií spravodlivej vojny pozri napríklad KONIAR, I. Tradícia spravodlivej vojny:
Teória alebo teórie? Ružomberok: Verbum, 2011.

28 Pozri napríklad debatu medzi Petom Kilnerom aDavidom Swansonom „Is War Ever Justifiable“,
dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=o88ZnGSRRw0 [cit. 18-02-2022]. Ako
je známe, opačný názor na vojenskú intervenciu, než aký zastávajú pacifisti, zastával Carl
Schmitt, ktorý považoval vojnovú agresiu za legitímny prostriedok (zahraničnej) politiky, preto
je niekedy označovaný za bellicistu. Bolo to dané (aj) jeho chápaním pojmu politického (nem. der
Begriff des Politischen) ako pojmu definovaného ideami priateľa a nepriateľa (k tomu pozri
napríklad BENHABIB, S. Carl Schmitt’s Critique of Kant: Sovereignty and International Law. In
Political Theory, 2012 (roč. 40), č. 6, s. 688-713).

29 MCMAHAN, J. The Ethics of Killing in War. In Ethics, 2004 (roč. 114), č. 7, s. 698 an., dostupné
na internete:
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/targetedkilling/papers/McMahanEthicsofK
illinginWar.pdf [cit. 18-02-2022].

https://www.youtube.com/watch?v=o88ZnGSRRw0
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/targetedkilling/papers/McMahanEthicsofKillinginWar.pdf
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/targetedkilling/papers/McMahanEthicsofKillinginWar.pdf
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aj od pacifizmu. Na rozdiel od pacifizmu pokladá použitie obranného násilia za
morálne legitímne, a od konvenčnej teórie sa líši tým, že vojaka, ktorý iba plní
rozkazy, explicitne označuje za morálne zodpovedného za vedenie boja, ktorý bol
začatý bez spravodlivej príčiny, resp. ktorého dôvod je neoprávnený (McMahan
však netvrdí, že vojaci nelegitímnej strany by mali byť po vojne postavení pred súd
za samotnú účasť na bojoch, ak sa inak nedopúšťali zverstiev). Ak by bolo právo na
odpor uplatňované voči domácemu subjektu, implikácie by mali byť analogické.

Pokiaľ ide o prostriedky boja ako súčasť ius in bello, v aktuálnom
medzinárodnom práve i v etických teóriách, od ktorých sa toto právo odvíja, sú
pokladané za neprípustné rôzne kruté spôsoby (používanie takých prostriedkov,
ktoré spôsobujú nadmerné utrpenie a ktoré sú preto vnímané ako zverské). Tento
zákaz trochu pripomína zákaz mučenia, ktorý je v súčasných ľudskoprávnych
dokumentoch absolútnym ľudským právom (teda subjektívnym právom, ktoré
nepozná výnimku). Teoreticky ho možno považovať za čiastkové víťazstvo
kantovskej etiky (hoci o tom, ako konkrétne má z druhej formulácie
kategorického imperatívu – teda zo zákazu používať človeka ako prostriedok30 –
alebo z niektorej inej z formulácií kategorického imperatívu vyplývať absolútny
zákaz mučenia, sa polemizuje).31 Niektoré podoby konzekvencializmu by naopak
s mučením či krutým alebo neľudským zaobchádzaním (vrátane vojnových
zločinov, respektíve zločinov spáchaných v záujme presadenia legitímne začatého
odporu voči útlaku) nemali mať, za určitých okolností, problém. Utilitarizmus,
ktorý usiluje o maximalizáciu úžitku, by mal pripúšťať akékoľvek kroky, ktoré
povedú k odvráteniu horších dôsledkov. Je samozrejme otázne, čo z toho môže
v utilitaristickej perspektíve vyplynúť pre samotnú právnu stránku prostriedkov
boja v rámci ius in bello (a v našom kontexte konkrétne pre otázku právneho
vyhodnotenia prostriedkov uplatňovania práva na odpor), no dá sa tušiť, že
existencia akéhokoľvek absolútneho zákazu (teda aj neexistencia akýchkoľvek
výnimiek zo zákazu krutého a neľudského správania sa počas bojov) je pre
koncepciu utilitarizmu (a to iutilitarizmu pravidiel) ošemetná.32

30 KANT, I. Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 57.
31 Pozri napríklad BARRY, P. B. The Kantian Case Against Torture. In Philosophy, 2015 (roč. 90), č.

354, s. 593-621. Barry tu konštatuje, že pochybnosť o tom, či je druhá formulácia kategorického
imperatívu postačujúca pre absolútny zákaz mučenia, je opodstatnená (tamtiež, s. 611).
V konečnom dôsledku sa však snaží na základe kantovských východísk argumentovať v prospech
absolútneho právneho zákazu mučenia.

32 Ako uvádza Robin Celikates: „Na otázku, či existujú práva, ktoré nesmú byť obmedzené za
nijakých okolností – nech už sú následky akokoľvek závažné – , musí utilitarizmus – a tým i Mill
– odpovedať záporne. Utilitaristi v tom vidia pozitívum, lebo sa zohľadňuje nielen skutočnosť, že
sú situácie, pri ktorých sa musí zvažovať medzi spornými právami, resp. základnými záujmami,
ktoré sa týmito právami chránia, ale sa tým ponúka aj postup v rozhodovaní pri právnych
kolíziách. Domnienka, že by sme práva rešpektovali nie preto, lebo to má pozitívne následky, ale
preto, že to dlhujeme nositeľom práv – nezávisle od následkov – , dodnes spochybňuje Millovu
požiadavku vypracovania liberálnej teórie práv na základe utilitarizmu.“ (CELIKATES, R.
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Pri občianskej neposlušnosti sa tiež otvárajú etické otázky o spôsobe jej
realizácie. Klasickí proponenti tohto druhu civilného disentu ako Henry David
Thoreau či Mahátmá Gándhí vychádzali z myšlienky pasívnej rezistencie
a predpokladali ochotu disentéra prijať uložený trest za porušenie
pozitívnoprávnych noriem.33 Viaceré súčasné podoby uplatňovania občianskej
neposlušnosti však už s ochotou niesť trest nepočítajú (a to napríklad aj vzhľadom
na fenomén tzv. kybernetickej neposlušnosti, ktorá sa vyznačuje anonymitou;
disentér teda pri nej skrýva svoju totožnosť) a neraz sú typické i násilnosťami voči
majetku.34 Niektorí pacifisti budú teda takúto podobu občianskej neposlušnosti
odmietať (hoci nejde o útok na osoby, ale len na majetok)35 a zástancom etiky
cnosti zas na nej bude prekážať neochota disentérov verejne sa zodpovedať za svoje
činy (statočnosť ako jedna zo štyroch kardinálnych cností, či už u Platóna alebo
v tomizme, by mala implikovať ochotu niesť trest za vlastné protiprávne konanie,

John Stuart Mill. In POLLMANN, A. – LOHMANN, G. (eds.) Ľudské práva. Interdisciplinárna
príručka. Bratislava: Kalligram, 2017, s. 66-67). Utilitarizmus samozrejme nie je jedinou
konzekvencialistickou teóriou. Poukázať možno napríklad na etiku sociálnych dôsledkov Vasila
Gluchmana (k tomu pozri napr. GLUCHMAN, V. a kol. Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov.
Prešov: Grafotlač Prešov, 2011), v perspektíve ktorej problematiku spravodlivej vojny rozpracúva
napríklad Lukáš Švaňa. Ten konštatuje, že vzhľadom na neutilitaristickú povahu eticky
sociálnych dôsledkov daná koncepcia predstavuje „menšiu hrozbu ospravedlňovania konaní,
ktorých jediným motívom je dosiahnutie úžitku, nehľadiac pri tom na okolnosti alebo iné
pridružené motívy a dôsledky, ktoré sa v ľudskom konaní často vyskytujú.“ (ŠVAŇA, L.
„Etika“ vojny a terorizmu. Bratislava: Veda, 2016, s. 169).

33 Aj niektorí súčasní právni filozofi zdôrazňujú ideu pasívnej rezistencie a ochotu niesť trest.
Príkladom môže byť jusnaturalista John M. Finnis. Petr Osina o jeho koncepcii uvádza: „Finnis
omezuje ospravedlnitelné akty občanské neposlušnosti na zjevné porušení zákona, které je
vyjádřením protestu vůči němu a je spojeno s připraveností podrobit se případné sankci. Akt
občanské neposlušnosti by neměl přivést svému aktérovi žádnou osobní výhodu. Měla by to být
symbolizace odporu. Finnisovo pojetí občanské neposlušnosti má formu pasivní rezistence, jelikož
aktivní pojetí může zahrnovat použití násilí a proto se s touto druhou formou v jeho textech
nesetkáme. Finnis také zdůrazňuje důležitost respektu vůči právu. Znamená to, že člověk, který
se dopouští občanské neposlušnosti, musí být připraven přijmout následky svého jednání, jako je
zatčení, soudní proces a potrestání. Takový člověk by se měl zároveň vyhnout nenávisti nebo
opovržení vůči druhým. Neměl by také ohrozit svou rodinu nebo jiné důležité závazky. Občanská
neposlušnost vždy zahrnuje soubor omezení včetně hlavního principu pasivní neposlušnosti, která
je správnou formou občanské neposlušnosti.“ (OSINA, P. Pojetí spravedlnosti v díle Johna Finnise.
In KLUKNAVSKÁ, A. – GÁBRIŠ, T. (zost.) Ad iustitiam per ius. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018,
s. 110).

34 KASINEC, R. Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 123-127. Kasinec uvádza, že „násilie voči materiálnym statkom
sa začína akceptovať, dokonca sa vyžaduje ako súčasť prijatia (rešpektovania) nových členov.
Mieru akceptovateľného násilia však jednoznačne určiť nemožno, preto existujú i odporcovia
násilných aktov.“ (Tamtiež, s. 123).

35 Ide o tzv. absolútny alebo totálny pacifizmus (k tomu pozri napríklad CONSIGLIO, M. The
Problem with Pacifism: How Pacifism Can Lead to Genocide and Why One Should Fight to
Combat Evil. In HSOG 2022 Conference, dostupné na internete:
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1261&context=hsgconference [cit.
31-08-2022]).
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ktorým sa sleduje otvorene propagované väčšie spoločenské dobro). Z perspektívy
konzekvencialistických východísk môže ísť, naopak, o akceptovateľné postoje,
pokiaľ povedú k dostatočne dobrým dôsledkom.

Ako už som predznačil, odopretie poslušnosti platnému právu nemusí byť je
len vecou spoločenského apelu, ktorý sa prejavuje v uplatnení práva na odpor alebo
pri občianskej neposlušnosti. Má svoje morálne dôležité miesto aj v osobnom
živote jednotlivca. Výhrada svedomia, ako ďalšia z podôb vyjadrenia nesúhlasu
s pozitívnym právom, predstavuje, vzhľadom na povahu svedomia ako zásadného
morálneho aparátu v človeku, inštitút s osobitným etickým významom. Svedomie
možno vymedziť ako „schopnosť človeka vedome, slobodne, rozumovo a zodpovedne
prijímať rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov a zároveň inštanciu pri
obvinení z morálnej viny.“36 Pripomeňme, že pri výhrade svedomia sa jednotlivec
nedomáha nejakej verejnej koncepcie spravodlivosti, ale realizuje „len“ svoje
osobné morálne presvedčenie, ktoré sa rozchádza s platným právom, zatiaľ čo
občianska neposlušnosť spočíva v apeli na spravodlivosť, ako ju chápe spoločnosť,
respektíve má za cieľ presvedčiť verejnosť o nespravodlivosti určitého politického
alebo právneho kroku. Jednotlivec, ktorý si uplatňuje výhradu svedomia, onič také
neusiluje. Ide mu len o to, aby sa vyhol činu, ktorý sa prieči jeho vlastnému
svedomiu.

Výhrada svedomia môže mať legálnu i nelegálnu podobu (v závislosti od
toho, či a v akom rozsahu ju platné právo rozpoznáva). Medzi zásadné otázky
s etickým rozmerom tu teda patrí najmä otázka, či výhradu svedomia
legálne/ústavne zakotviť a ako ďaleko pri nej ísť v ochrane individuálneho
svedomia. V liberálnych demokraciách je limitom uplatňovania výhrady svedomia

36 VADÍKOVÁ, K. M. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Trnava:
Filozofická fakulta TU, 2011, s. 162. Katarína Vadíková tiež uvádza, že „v dejinách pojmu svedomie
sa odráža zápas ľudského ducha o sebapoznanie a sebaidentifikáciu,“ a podotýka, že „ako záruka
morálnosti osoby má svedomie nenahraditeľnú funkciu morálnej inštancie.“ (Tamtiež, s. 103 a 156).
Svoje skúmanie problematiky svedomia uzatvára (aj týmito) slovami: „Definícia pojmu svedomie,
ako sme pozorovali pri štúdiu tohto pojmu v dejinách filozofie, podstatne závisí od aplikácie
pojmového aparátu konkrétnej filozofickej antropológie. Na základe nášho skúmania sme dospeli
k záveru, že pojem svedomie v dejinách filozofie dosiaľ nebol dostatočne vymedzený. [...]
Etymologická analýza slova ,svedomie‘ ukázala, že je to zložené popisné vyjadrenie prežívania
záveru rozhodovacieho procesu, ktorý vyúsťuje do formulácie rozhodnutia. [...] Zistili sme, že
ťažkosti s vymedzením pojmu svedomia v dejinách filozofie vyplývajú pravdepodobne z
nedostatku primárnych informácií o jeho postavení, úlohách, funkciách a pôsobení v
rozhodovacom procese. Vnútorný svet človeka, do ktorého svedomie patrí, nie je totiž priamo
poznateľný doteraz známymi vedeckými metódami.“ (Tamtiež, s. 162). „Pojem sloboda svedomia,
ktorý bol uznaný ako základné prirodzené právo človeka, v skutočnosti súvisí s prijatím
zodpovednosti za seba, svojich blízkych, blížnych a najbližších (Cohen). Z hľadiska práva sa v
spoločnosti (typ vzťahu Ja – My) rešpektuje každé objektívne pozorovateľné vedomé a slobodné
rozhodnutie človeka ako autonómne. V interpersonálnom dialogickom vzťahu (typ Ja – Ty) sa mu
však takáto charakteristika v čase jednoznačne prisúdiť nedá. Pokým sa nepreskúma celý
rozhodovací proces, dané rozhodnutie sa nielenže nedá označiť ako autonómne, ale ani
posudzovať ako konečné. Až odpoveď osoby – celej ľudskej bytosti, možno posúdiť ako
autonómnu.“ (Tamtiež, s. 165).
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ochrana práv a slobôd iných. Ako s odkazom na Carolyn Evansovú uvádza Lucia
Madleňáková: „Pro některé jednotlivce (věřící) je diktát náboženství nebo svědomí
absolutní. Tito lidé následují normy svého náboženství nebo přesvědčení, nehledíc
na to, jestli porušují zákon a co je za toto porušení čeká, nevyjímajíc ani mučení či
smrt. Na druhé straně, je povinností státu při zachování plurality omezovat nebo
zakazovat určité náboženské rituály (například rituální vraždy) z důvodu ochrany
ostatních členů společnosti nebo společenského řádu.“37 Je vhodné podotknúť, že
i takéto (liberálno-demokratické) chápanie limitov výhrady svedomia (ako súčasti
slobody myslenia anáboženstva) vychádza zurčitých etických premís.

Všetky vyššie načrtnuté problémy teda majú prinajmenšom jedného
spoločného menovateľa, ktorým je etická dimenzia. Pri témach ako je pojem práva
a civilný disent, je význam etických teórií priam zásadný. Zvolená etická
perspektíva tu dokáže v teórii aj praxi ovplyvniť pomerne mnoho, čo znamená, že
právny vedec i študent práva sa ňou potrebuje zaoberať. V nasledovných kapitolách
sa v krátkosti zameriam na ďalšie teoreticko-právne témy, pri ktorých ich etická
dimenzia nemusí byť vždy na prvý pohľad rovnako zrejmá, no je nemenej
podstatná.

37 MADLEŇÁKOVÁ, L. Výhrada svědomí: Jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského
vyznání. Praha: Linde, 2010, s. 64.
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2.
SYSTÉM PRÁVA A ETIKA

Právo možno charakterizovať ako súbor noriem (vydaných v štátom stanovenej
forme, vynútiteľných štátnou mocou; prípadne vyznačujúcich sa ďalšími znakmi),
ktorý tvorí určitý systém.38 V rámci skúmania práva ako systému pritom možno
rozlišovať jeho rôzne odvetvia, resp. pododvetvia. Ako uvádza Jozef Prusák:
„Duálna štruktúra vzťahov medzi verejným a súkromným právom charakterizuje
všetky právne systémy prináležiace ku kontinentálnemu právnemu systému.“39

V našich podmienkach je teda fundamentálnym delením práva ako systému
jeho delenie na právo verejné a súkromné,40 pričom teórií zdôvodňujúcich túto
dualitu je niekoľko.41 Najstaršou z nich je tzv. teória záujmov (alebo záujmová
teória), ktorú nachádzame už v rímskej jurisprudencii. Slovami Zuzany Mlkvej
Illýovej: „Notoricky známym je Ulpiánovo rozlíšenie práva z hľadiska užitočnosti,
ktoré je vyjadrené nasledovne: ,Táto veda (právo) má dve časti: verejnú
a súkromnú. Verejné právo sa vzťahuje na rímsky štát, zatiaľ čo súkromné právo
na záujem jednotlivcov: sú totiž veci, ktoré sú prospešné verejnosti a veci prospešné
súkromným osobám.‘ Ulpiánovo rozlíšenie predstavuje tzv. záujmovú teóriu,
v zmysle ktorej je pre odlíšenie toho, či ide o právo verejné alebo súkromné
rozhodujúce, koho záujem je chránený (záujem štátu alebo záujem jednotlivca), je
využívaná aj dnes.“42 Ako však určiť, čo má spadať pod súkromný záujem a čo pod
verejný? Prečo máme chápať X ako verejnú, zatiaľ čo Y ako čisto súkromnú
záležitosť? Vymedzenie toho, čo je vecou súkromnou a čo verejnou sa nevyhnutne

38 Eva Ottová v daných súvislostiach uvádza: „Akýkoľvek systém, jeho štruktúru, tvorí sústava jeho
prvkov, ktoré sú určitým spôsobom účelne usporiadané a vzájomne viazané určitými relevantnými
vzťahmi. Štruktúru systému teda nemôže tvoriť len náhodný, chaotický zhluk jeho jednotlivých
prvkov. Predpokladom funkčnosti systému je účelná forma jeho organizácie. Právny systém tvorí
nielen množina právnych noriem, ale aj množina ich vzájomných vzťahov.“ (OTTOVÁ, E.
Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 227).

39 PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001, s. 252.
40 Branislav Fábry a Daniel Krošlák uvádzajú, že „pokiaľ sa pozrieme na anglo-americký právny

systém, zistíme, že delenie práva na verejné a súkromné tu právna veda nepozná. Sú jej síce
známe pojmy public law (verejné právo) a civil law, resp. private law (súkromné právo), ale
nechápu sa tak ako v kontinentálnom práve. Civil law slúži na pomenovanie systému
kontinentálneho práva, pod private law treba rozumieť všeobecné občianske právo. Pojem public
law je zas chápaný skôr ako spoločný názov pre ústavné a správne právo (a nie ako všeobecný
pojem, pod ktorý hierarchicky podraďujeme ústavné a správne právo). Hoci sú teda výrazy verejné
a súkromné právo anglo-americkej jurisprudencii známe, nevyužívajú sa ako pojmy klasifikačné,
tvoriace dualistické chápanie práva. V tomto zmysle právna veda používa iné, u nás historicky
neetablované triedenia (napr. delenie na common law a equity či na statutory law a judge-made
law).“ (FÁBRY, B. – KROŠLÁK, D. Verejné a súkromné právo – nové výzvy v systematike práva.
In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2007 (tomus XXV), s. 52).

41 OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 231-232.
42 ILLÝOVÁ, Z. Právo súkromné a verejné. In ComenIUS, 2017, dostupné na internete:

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2017/10/15/pravo-sukromne-a-verejne/ [cit. 15-02-2022].

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2017/10/15/pravo-sukromne-a-verejne/
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spája s určitou predstavou o spravodlivosti. Možno predsa povedať, že ide o to určiť,
čo má byť spravodlivo ponechané autonómii jednotlivcov (alebo ich zoskupení)
bez zásahov štátu,43 a čo má byť, naopak, predmetom autoritatívnej štátnej
regulácie ako „vec všetkých“ (s tým sa spája iná, novšia, teória rozdielu medzi
verejným a súkromným právom – môžeme ju nazvať teóriou noriem – ktorá hovorí,
že súkromnoprávna regulácia sa vyznačuje dispozitívnymi normami, zatiaľ čo
verejnoprávna kogentnými; a možno zmieniť i zvyšné dve známe teórie – teóriu
sankcií, ktorá hovorí o zraňujúcom charaktere verejnoprávnych sankcií a hojivom
charaktere súkromnoprávnych sankcií a teóriu subjektov, ktorá hovorí
o nadradenom postavení štátu v rovine verejného práva či možnosti vnútiť svoju
vôľu ostatným, zatiaľ čo v súkromnoprávnych vzťahoch sú si subjekty principiálne
rovné).44 Na základe akých kritérií teda spravodlivo rozdeliť súkromnú a verejnú
sféru? Táto otázka nás opäť vedie do oblasti politickej filozofie a etiky. Pýtame sa
totiž na vzťah hodnôt slobody a spravodlivosti.

Možno ísť dokonca ešte ďalej a pýtať sa, či má byť vôbec niečo chápané ako
verejná záležitosť, ako vec verejného záujmu. Teda, či nemá byť všetko považované
za predmet súkromných záujmov, čím sa pomyslený rozdiel medzi súkromným
a verejným právom (aspoň v kontexte teórie záujmov) stráca. Táto otázka nás
presúva až kproblematike legitimity štátu ako inštitúcie amôžeme sa pri nej dostať
k úvahám o anarchizme.45 Naraziť tu smieme napríklad na vyhranenú pravicovú

43 „Podstatou autonomie vůle nebo také privátní autonomie [...] je kompetence a právo jednotlivce
utvářet vlastní soukromé záležitosti samostatně a na vlastní odpovědnost podle jeho vlastní vůle.
V tomto smyslu najdeme charakteristiky autonomie vůle v literatuře z různých jurisdikcí. Nejde
však jen o důraz na možnost pořádat si své záležitosti sám. S ní je logicky spjato právo bránit se
zásahům do vlastní privátní sféry. Ta je ohrožována nebo i prolamována jednak jinými
jednotlivci, jednak orgány veřejné moci. [...] Uznáním soukromé moci každého občana [...] veřejná
moc vyklidila na počátku XIX. století podstatnou část privátního prostoru a někdejší policejní státy
se v průběhu devatenáctého věku postupně měnili v liberální, omezujíce nejprve svou roli na
funkci ,nočního hlídače‘ [...]. Že poměry, jež se tím nastolily, vedly k četným nespravedlnostem,
nejpřesvědčivěji vylíčili romanopisci: Bídníci Victora Huga, Oliver Twist nebo Malá Dorritka
Charlese Dickense, Tkalci Gerharta Hauptmanna a četná další literární díla nejen že ukázala
na nespravedlnosti a bídu ubíjející lidskou důstojnost, ale pohnula společenské myšlení a posléze
i zákonodárce, aby právními prostředky mírnili, co jde. Tak se klasické liberální prostředí
přetvářelo v sociální stát [...].“ (ELIÁŠ, K. První zásada soukromého práva (Zásada autonomie
vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry). In Právny obzor, 2019 (roč.
102), č. 5, s. 379-380 a 382). Ernest J. Weinrib v publikácii venujúcej sa morálnym základom
občianskeho práva (v anglo-americkom kontexte) argumentuje, že samotné občianske právo je
autonómne a nepolitické, no zároveň nie je oddelené od sociálnej reality, a že vyrovnávajúca
spravodlivosť, ktorá je v ňom určujúca, môže byť verejnou bez toho, aby bola politická.
(WEINRIB, E. J. The Idea of Private Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 204 an.).

44 OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 231-233.
45 Ako uvádza Matěj Gregárek, podstatou legitimity štátnej moci „je nalezení souladu mezi

soukromou a politickou sférou tak, aby mezi nimi nebyly normativní rozpory [...].“ (GREGÁREK,
M. Justifikace státu: legitimita, ospravedlnění a neradikální rámec filosofického anarchismu. In
GREGÁREK, M. – KOSEK, J. Stát, právo a (ne)spravedlnost: dvě studie z právní filozofie. Praha:
Právnická fakulta UK, 2012, s. 87).
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libertariánsku doktrínu zvanú anarchokapitalizmus (ktorú snáď možno pokladať
za najprepracovanejšiu teóriu anarchizmu). Ide o rýdzo individualistickú teóriu,
ktorá sa od ostatných pravicových libertariánskych teórií líši odmietaním štátu.
Štát je tu kritizovaný ako výsledok nespravodlivého násilia (vnútenia vôle
niektorých ostatným a zásahu do ich vlastníckych práv). Anarchokapitalizmus
vychádza z idey súkromného vlastníctva dotiahnutej do extrému a predstavuje
exemplárny príklad tézy, že v podstate všetko má byť považované za súkromnú
záležitosť.

Táto koncepcia teda kritizuje a odmieta fenomén štátu, ako sa historicky
vyvinul. Treba však povedať, že sa nebráni vzniku pomyselného „súkromného
štátu“, ktorý by bol plodom skutočnej, nie len fiktívnej, spoločenskej zmluvy (je tu
teda citeľný vplyv myšlienok Johna Locka, ktoré sa anarchokapitalisti snažia
dotiahnuť do krajných dôsledkov). Normy takéhoto „legitímneho“ štátu by sa
vzťahovali len na jeho vlastných občanov (dobrovoľných kontrahentov) a nikto by
nebol nútený stať sa jeho príslušníkom, ani podliehať jeho moci, ak s tým
nevyjadril súhlas, alebo ak nejakému z občanov daného štátu neublížil tým, že by
porušil niektoré z ich negatívnych práv. Anarchokapitalizmus teda pripúšťa
existenciu zákonodarstva, avšak v podstate len „súkromného“. Teda takého, ktoré
zaväzuje iba tých, čo s podriadením sa mu vyslovili svoj slobodný súhlas. Opak
vníma ako čosi zásadne nemorálne, ako páchanie eticky neospravedlniteľného
násilia na slobodných bytostiach. Súčasný štát prirovnáva k výpalníkovi a tvrdí, že
práve tak, ako si výpalník jednostranne vynucuje platenie výpalného, si štát
vynucuje platenie daní (a nárokuje si od nás i plnenie ďalších úloh).46

Na všetkých, bez ohľadu na to, či sú súčasťou prípadného slobodne
vytvoreného „súkromného“ štátu, sa v tejto koncepcii vzťahuje prirodzený zákon
(práve ten je východiskovým sociálno-etickým pojmom tejto doktríny, aspoň v jej
pôvodnej rothbardovskej verzii). Obsahom prirodzeného zákona je požiadavka
rešpektovať slobodu druhého, za predpokladu, že dotyčný nenarúša niečí život,
zdravie, osobnú slobodu alebo vlastníctvo (pričom i život, zdravie a osobnú
slobodu tu možno teoreticky zredukovať na vlastníctvo, keďže anarchokapitalisti
rozvíjajú Lockovu ideu sebavlastnenia, teda vlastníctva svojej osoby, svojho tela).47
Táto požiadavka rešpektu slobody druhého sa nazýva princípom neagresie. Agresia
je definovaná ako zásah do niečích negatívnych práv na život, zdravie, osobnú

46 URZA, M. Anarchokapitalismus: Stát je špatný sluha, ale zlý pán. Vydala Tereza Sladkovská,
2018, s. 29 a 31.

47 ROTHBARD, M. N. Etika svobody. Praha: Liberální institut, 2009, s. 68 a n. Locke spája túto
ideu s nadobúdaním vlastníctva k čomukoľvek ďalšiemu (zmiešanie vlastnej práce s vecou nikoho
alebo prevod vlastníctva na základe zmluvy, sľubu). Lockovo prirodzenoprávne chápanie
vlastníctva považujú kritici za fikciu; napríklad už David Hume sa vo svojich úvahách o práve
amajetku uberal týmto skeptickým smerom (HUME, D. Opráve a politike. Bratislava: Kalligram,
2008, s. 19 an.).
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slobodu alebo majetok, pričom pod negatívnymi právami treba rozumieť práva od
niečoho (angl. rights to be let alone), a nie práva na niečo (angl. rights to be done
unto). V anarchokapitalizme teda nemáme nárok na pomoc druhého človeka
v situácii, keď sme sa bez jeho viny ocitli v nejakých neblahých okolnostiach
(trebárs aj v ohrození života). Ak by sme tu totiž takýto nárok mali, šlo by
o pozitívne právo („právo na niečo“). Existuje tu len nárok, aby nám nikto
neškodil (princíp neminem laedere). Podľa mnohých anarchokapitalistov
samozrejme platí, že človek sa zachová ako bezcharakterný a zlý, ak druhému
v nejakej kritickej situácii (najmä v ohrození života) bezohľadne nepomôže, hoci
by na to mal možnosť. Nikto ho však nesmie nútiť, aby tak učinil, ak sám nechce.
Nemenej zlé, resp. ešte horšie, by z tejto perspektívy bolo nútiť niekoho, aby proti
svojej vôli vykonal niečo pre druhého, ak sa k tomu predtým dobrovoľne
nezaviazal, alebo ak mu táto povinnosť nevyplýva z jeho vlastného
predchádzajúceho protiprávneho konania.48

Táto požiadavka rešpektu slobody druhého, hoci aj za cenu prudko
nemorálneho správania, je typickým rysom anarchokapitalistickej sociálnej etiky
a do určitej miery je i typickým rysom libertariánstva všeobecne (libertariáni sú
predsa presvedčení o hodnote širokej slobody jednotlivca).49 Anarchokapitalizmus
dokonca odmieta legitímnosť postihu druhého za týranie jeho vlastných alebo
nikomu nepatriacich zvierat (ktorý dnes v západných demokraciách bežne
nachádzame v trestnom práve ako odvetví verejného práva).50 Je to dané tým, že
táto doktrína (podobne ako iné libertariánske doktríny) uznáva výlučne ideu
negatívnych práv, popri ktorých tu neexistujú žiadne chránené hodnoty. A je to

48 Ak nás teda napríklad niekto ako hosť v hneve za nejakú urážku sotí z nášho súkromného móla
do mora, bude povinný nám pomôcť, aby sme sa neutopili, pretože v mori sme sa ocitli na
základe jeho činu, ktorým porušil princíp neagresie (samotná urážka nie je chápaná ako agresia;
anarchokapitalizmus zastáva ideu absolútnej slobody slova – k tomu pozri napríklad TURČAN,
M. Sloboda slova v kontexte libertarianizmu. In MÉSZÁROS, T. – KASINEC, R. (zost.)
Trezorové filmy – interdisciplinárny pohľad. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, s. 47–69). Ak
však bude mólo patriť jemu a my ako hosť neuposlúchneme jeho výzvu, aby sme z móla odišli,
potom bude samotným aktom vyhodenia nás len realizovať sebaobranu (ochranu svojho
vlastníctva) aporušenia princípu neagresie sa nedopustí.

49 Okrem na práva orientovaného libertarianizmu vychádzajúceho z lockovskej prirodzenoprávnej
tradície existuje aj utilitaristický libertarianizmus vychádzajúci z millovskej tradície. Oba sú v
zásade zhodné v požiadavke nerobiť nič, čo škodí druhému. V utilitaristickej perspektíve sa však
možno pýtať, či je vymedzenie toho, čo škodí druhému cez pojem negatívnych práv dostatočné
(snáď práve v tomto kontexte naznačuje Paul Kurtz kritiku Milla, keď uvádza, že jeho kritérium
neškodiť druhému je príliš všeobecné a vágne; KURTZ, P. Zakázané ovocie: Etika humanizmu.
Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1998, s. 177). K vzťahu liberalizmu a (ne)vymáhania
morálky pozri napríklad aj POSTEMA, G. J. Public Faces—Private Places: Liberalism and the
Enforcement of Morality. In DWORKIN, G. (ed.) Morality, Harm, and the Law. Boulder:
Westview Press, 1994, s. 76-90.

50 K tomu pozri napríklad TURČAN, M. K negatívnemu nazeraniu M. Rothbarda na myšlienku
práv zvierat. In Filozofia, 2020 (roč. 75), č. 7, s. 539-544.
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dané tiež skutočnosťou, že zviera v tejto koncepcii nie je považované za nositeľa
negatívnych práv, pretože nie je osobou (pri vymedzení pojmu práv
anarchokapitalizmus vychádza z tzv. teórie vôle, ktorá subjektívne práva pripisuje
len osobám schopným uplatniť svoju vôľu). Je vhodné zmieniť, že na túto otázku
nazerajú rovnako aj viacerí neanarchistickí libertariáni.

Možno tiež uviesť, že vzhľadom na ideu sebavlastnenia (t. j. vlastníctva
svojho tela) dnes niektorí libertariáni zastávajú napríklad názor, že transfer
ľudských orgánov (transplantátov) nemá podliehať regulácii štátu (zvláštnemu
verejnoprávnemu režimu, v akom sa aktuálne obvykle nachádza), ale má byť voľný
ako súčasť slobodného trhu (čiže, má byť umožnené obchodovať s dobrovoľne
poskytnutými telesnými orgánmi). To je zas napríklad v kantovskej etike
považované za nemorálne, pretože tu dochádza ku koristeniu z ľudského tela a tým,
podľa istej interpretácie, k používaniu druhého človeka ako prostriedku – teda
k porušeniu druhej formuly kategorického imperatívu (tzv. formuly humanity).51
Popri tom libertariáni obvykle uznávajú slobodu konania aj v iných oblastiach,
v ktorých je dnes určité konanie pokladané za nelegálne (trestné), hoci by aj bolo
vykonané so slobodným súhlasom poškodeného.52

51 Snáď práve v takomto (kantovskom) duchu treba chápať aj aktuálne právne umožnenie
náhradného materstva v Českej republike, ktoré má práve zmienený ekonomický limit.
„Nesporne je to práve otázka komercializácie ako kľúčového sporu ohľadom etických aspektov
surogácie, pričom platí zákaz komerčného náhradného materstva v Slovenskej republike, ale aj v
susednej Českej republike, ktorej právna úprava nezakazuje surogáciu, hoci jej prehľadná
legislatíva, ktorá by ju upravovala ako legálnu možnosť, ešte stále chýba. Vychádza zo všeobecnej
zásady, že použitie častí ľudského tela nesmie byť zdrojom finančného prospechu alebo iných
výhod tak pre osobu, z ktorej tela majú byť tieto časti odobraté, ako ani pre nikoho iného vrátane
zdravotníckeho zariadenia, ktoré odber vykonalo.“ (ERDŐSOVÁ, A. Náhradné materstvo ako
bioetický problém z pohľadu ochrany základných práv a slobôd. In Justičná revue, 2020 (roč. 72),
č. 4, s. 479). Slovami Kataríny Račkovej: „Zarytí odporcovia inštitútu surogačného materstva sa
obávajú najmä potenciálnej komercionalizácie tohto procesu, a s tým spojeného rozvoja čierneho
trhu s deťmi, na ktorom je dieťa považované za obchodovateľný artikel viac, ako za dôstojnú
ľudskú bytosť. Významnú hrozbu tiež predstavuje zneužitie tohto inštitút ženami, ktoré síce sú
plodné a schopné dieťa vo svojom tele donosiť, nie sú však ochotné podstúpiť nepohodlie spojené s
tehotenstvom a pôrodom, a preto si radšej nájdu náhradníčku, ktorá za nich vzhľadom na svoju
životnú situáciu za odplatu tento proces podstúpi. Na druhej strane, prívrženci tejto formy výkonu
asistovanej reprodukcie veria, že štát by svojimi normami nemal brániť reprodukčnej slobode
jednotlivca, a s ňou súvisiacej možnosti vychovávať vlastného potomka aj vtedy, keď žena nie je
schopná vo svojom tele dieťa donosiť.“ (RAČKOVÁ, K. Surogačné materstvo a jeho aktuálne
legislatívne limity. In JÁNOŠÍKOVÁ, L. – OSTRÓ, N. (eds.) Human Rights Forum – medicínske
právo interdisciplinárne. Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 205).

52 Osobitným problémom v obmedzení vlastníka je dnes napríklad i otázka nakladania
s predmetmi kultúrnej hodnoty. Ako konštatujú Rudolf Kasinec aMarián Šuška, tieto predmety
predstavujú „jedinečné prejavy ľudského umu a ducha a stávajú sa tak istým žriedlom informácií
o určitej spoločnosti v určitom čase a na určitom mieste. Práve z tohto dôvodu má i samotná
spoločnosť záujem na tom, aby bolo s týmito predmetmi narábané osobitným, kvalifikovanejším
spôsobom, keďže tieto predmety nemožno znásobiť ani ich dodatočne vyrobiť a tak ich zničením
nenávratne zanikajú významné informácie. To je i hlavný dôvod prečo právo normuje viaceré
obmedzenia v právach a striktnejšie a exaktnejšie ustanovuje povinnosti týkajúce sa držby a
vlastníctva predmetov kultúrnej hodnoty, čo sme mohli vidieť napr. v prípade trvalého vývozu
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Kľúčovým etickým a politickým pojmom libertarianizmu je teda pojem
negatívnej slobody.53 Ten následne, v kontexte kontinentálneho práva, a to
prinajmenšom s ohľadom na teóriu záujmov či teóriu noriem, ovplyvňuje i
odvetvové rozloženie právneho systému (jeho delenie na verejné a súkromné právo,
resp. rozsah verejného práva).

Anarchokapitalizmus je síce pôvodne „americkou“ doktrínou, no svojich
prívržencov si našiel po celom svete (v našom geografickom prostredí môže byť
relatívne známym príkladom český autor a aktivista Martin Urza, na ktorého som
už v tejto práci odkazoval). Za otca anarchokapitalizmu je považovaný americký
ekonóm Murray N. Rothbard, ktorý svoju koncepciu systematicky predstavil
v diele Etika slobody (The Ethics of Liberty). Rothbard tu rozpracúva vlastné
chápanie idey prirodzeného zákona a snaží sa ju aplikovať na rôzne problémy, ako
je napríklad monopolné podnikanie, definícia zločinu a primeraného trestu,
otázka detských a zvieracích práv atď. Zároveň sa snaží vyrovnať s konkurenčnými
teóriami, resp. námietkami voči tézam, na ktorých stojí jeho koncepcia.
Rothbardova teória bola neskôr prevzatá a rôzne modifikovaná ďalšími
anarchokapitalistami.54

Známym oponentom anarchizmu bol Robert Nozick, ktorý v diele
Anarchia, štát a utópia (Anarchy, state and Utopia) obhajoval minarchizmus,
teda ideu minimálneho štátu ako jedinej legitímnej podoby štátu: „Minimální stát
je tím nejrozsáhlejším státem, který lze ospravedlnit. Jakýkoli rozsáhlejší stát
porušuje lidská práva.“55 Nozick tvrdil, že existencia štátu je prirodzenou
nutnosťou a že z prirodzeného stavu by štát nakoniec vždy vzišiel.56 Nesúhlasil teda
s Rothbardovým prístupom, zdieľal s ním však libertariánsky dôraz na negatívne
práva („práva od niečoho“) aodmietanie pozitívnych práv („práv na niečo“).Tvrdil,
že štát treba okresať na nutné minimum – teda odkázať ho do role „nočného

alebo dovozu predmetu do/zo zahraničia. Práve takéto zásahy nám poukazujú na fakt, že (nielen)
v občiansko-právnom ponímaní ide o čiastočné res extra commercium.“ (KASINEC, R. – ŠUŠKA,
M. Význam a pojem predmetu kultúrnej hodnoty ako veci v práve. In Historia et theoria iuris,
2020 (roč. 12), č. 3, s. 95, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2020-III.pdf [cit. 03-03-2022]).

53 Pojem negatívna sloboda (ktorému zodpovedá idea negatívnych práv) sa čerpá z diela Isaiaha
Berlina. Ten však opačný pojem pozitívna sloboda používal zrejme v trochu inom zmysle, než v
akom dnes libertariáni kritizujú pojem pozitívne práva (k tomu pozri BERLIN, I. Čtyři eseje
o svobodě. Praha: Prostor, 1999, s. 213 a n.; pozri tiež PUTTERMAN, T. L. Berlin’s Two Concepts
of Liberty: A Reassessment and Revision. In Polity, 2006 (roč. 38), č. 3, s. 416-446; HEJDUK, T.
Trojí pojetí svobody. In Filozofia, 2021 (roč. 76), č. 2, s. 110-124).

54 Spomedzi súčasných anarchokapitalistov možno zmieniť najmä Hansa-Hermanna Hoppeho
(pozri HOPPE, H.-H. Demokracie, anarchie a omyly demokracie. Praha: Alfa Nakladatelství,
2009).

55 NOZICK, R.Anarchie, stát a utopie. Praha: Academia, 2015, s. 161.
56 Tamtiež, s. 27 an.

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2020-III.pdf
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strážnika“.57 Tým vlastne značne orezal sféru verejného práva (najmä ak ju
uchopíme prizmou teórie záujmov alebo teórie noriem).

V týchto intenciách sa pohybujú aj ostatní libertariáni, ktorí síce ideu štátu,
ako sa historicky vyvinul, neodmietajú (pokladajú ju za potrebnú), no presadzujú
jeho citeľné zmenšenie (okresanie do podoby akéhosi strážcu elementárnych
pravidiel slobodného trhu a bezpečnosti občanov). Príkladom môže byť významný
americký ekonóm, predstaviteľ chicagskej školy, Milton Friedman, ktorý
zdôrazňoval rovnosť v možnostiach ako rovnosť pred zákonom a podobne ako
Nozick sa zasadzoval za minimálny štát: „Jestliže elita nemá právo vnucovat svou
vůli jiným, stejně tak na to nemá právo žádná jiná skupina, byť by to byla i většina.
Každá osoba má být svým vlastním vládcem, za předpokladu, že přitom
nenarušuje podobná práva ostatních. Instituce vlády byla vytvořena proto, aby
chránila toto právo – před občany téže země a před vnější hrozbou – ne proto, aby
dala většině neomezenou moc. [...] Stejně jako osobní rovnost, tak i rovnost
v možnostech nemůže být interpretována doslova. Její skutečný smysl je možná
nejlépe vyjádřen francouzskou frází, která se datuje od Francouzské revoluce: une
carrière est ouverture aux talents – kariéra je otevřena talentům. Žádné úřední
překážky by neměly zabránit lidem dosáhnout postavení, které odpovídá jejich
talentu a ke kterému je vede jejich hierarchie hodnot. Ani narození, národnost,
barva kůže, náboženství, pohlaví, ani žádné jiné irelevantní rysy by neměly
předurčovat možnosti, které jsou osobě otevřené – pouze její osobní schopnosti.
V tomto výkladu rovnosti v možnostech jednoduše jde o podrobnější výklad osobní
rovnosti nebo rovnosti před zákonem. [...] Rovnost v možnostech ani osobní rovnost
není v nesouladu se svobodou; naopak je základním prvkem svobody.“58

57 Tamtiež, s. 42-43.
58 FRIEDMAN, M. – FRIEDMAN, R. Svoboda volby. Praha: Liberální institut, 2020, s. 145-148.

Samozrejme, nejde o exkluzívne „liberálny“ postoj. Podobne napr. konzervatívny historik
Richard Pipes, uvádza: „Pro dnešní svobodu nepředstavuje hlavní hrozbu tyranie, nýbrž rovnost –
definovaná jako rovnost v odměňování, s čímž se pojí úsilí o sociální zabezpečení. Svoboda je ze své
podstaty nerovnostářská, protože lidé se liší svou fyzickou silou, inteligencí, ctižádostí, odvahou,
vytrvalostí a dalšími vlastnostmi, které vedou k úspěchu. Rovnost příležitostí a před zákonem (ve
smyslu Mojžíšova výroku k Izraelitům v knize Leviticus, 24, 22: ,Budete mít jediné právo, jak pro
hosta, tak pro domorodce. Já jsem Hospodin, váš Bůh.‘), nejenže jsou slučitelné se svobodou, ale
mají pro ni zcela zásadní význam. V případě rovnosti v odměňování to však neplatí.
[…] ,právo‘ na stejné odměňování je neuskutečnitelné a v každém případě soukromá práva
poškozuje. Musíme zavrhnout myšlenku pocházející z osvícenství, jež se neodlučitelně pojí
s ideálem rovnosti, která vnímá lidi jako donekonečna tvárné bytosti [...].“ (PIPES, R. Vlastnictví a
svoboda. Praha: Argo, 2008, s. 281-283). Významným konzervatívcom, ktorý obhajoval
kapitalizmus a ideu slobodného trhu, bol tiež katolícky mysliteľ Michael Novak. Kapitalizmus a
demokraciu pokladal za esenciálne prepojené pojmy: „[...] slobodné kapitalistické hospodárstvo si
vyžaduje demokraciu a demokracia si vyžaduje slobodné kapitalistické hospodárstvo. Ako vo
svojej štúdii Kapitalistická revolúcia poznamenáva význačný sociológ Peter Berger, tieto dve
tvrdenia nie sú ideologické; sú potvrdené empiricky a možno ich vyvrátiť len faktami svedčiacimi
o opaku.“ (NOVAK, M. Filozofia slobody: Program pre ľud na ceste k slobode. Bratislava: Charis,
1996, s. 113; k problému kapitalizmu v katolíckej sociálnej etike pozri napr. tiež SUTOR, B.
Politická etika. Trnava: Dobrá kniha, 1999, s. 212 a n.). Novak zdôrazňuje morálne jadro
pravicovej ekonómie a jej realizmus v pohľade na človeka, ktorý je morálnou bytosťou: „Stačí len
počúvať klasických ekonómov našich dní – napríklad Miltona Friedmana – a zistíme neklamné
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Spomenúť možno aj Friedricha Augusta von Hayeka, ktorý „ohraničuje
pojem spravodlivosť opravujúcou spravodlivosťou, ktorá koinciduje s morálnou
zodpovednosťou indivíduí.“59 Jarmila Chovancová uvádza, že Hayek vychádza z
princípu, že „pravidlá hry sú základom spravodlivosti, na ktoré hľadí ako na
nemenné pravidlá, ktoré sú primárne, a vonkajšie vzory sociálnej spravodlivosti sú
odmietané ako porušenie individuálnej slobody.“60 Podľa neho „v skutočnosti
individuálna morálna zodpovednosť za konanie je nezlučiteľná s realizáciou všetko
zahŕňajúceho vzoru distribúcie.“61

Zuvedeného je zrejmé, že tí libertariáni, ktorí v princípe akceptujú inštitúciu
štátu ako nutnú a potrebnú, odmietajú verejnoprávnu reguláciu v niektorých
oblastiach, napríklad v oblasti sociálneho zabezpečenia, i akúkoľvek pozitívnu
diskrimináciu (ktorá je tiež záležitosťou verejného práva).62 To, čo teda v tomto
ohľade napríklad socialisti vnímajú ako morálne žiaduce,63 libertariáni (klasickí
liberáli) považujú za morálne neakceptovateľné.64 Podľa nich žiadny verejný
záujem v týchto oblastiach nemá legitimitu, resp. neexistuje, a uplatňovanie
kogentných noriem tu nemá morálnu opodstatnenosť (je nespravodlivé). Tí z nich,
ktorí vychádzajú z idey prirodzeného zákona, tvrdia, že takéto pozitívnoprávne
normy kolidujú s prirodzenými negatívnymi ľudskými právami. Za legitímne
súčasti verejného práva (najmä pokiaľ ho uchopíme prizmou teórie záujmov)

tóny morálnej serióznosti [...].“ (NOVAK, M. Biznis ako poslanie. Bratislava: Charis, 1998, s. 144).
Voči tradícii „whigov“ (čo je označenie zástancov pravicovo-ekonomických dôrazov, ktoré
Novak sám používa a označuje sa za „katolíckeho whiga“) sa do istej miery vymedzuje napríklad
známy centrista Amitai Etzioni, ktorý hľadá akúsi tretiu cestu medzi individualizmom a
kolektivizmom (hoci, treba povedať, že hľadanie balansu medzi nimi je tiež Novakovou snahou).
Etzioni (aj) pod vplyvom buberovského personalizmu hovorí o tzv. ústretovom spoločenstve (pozri
napr. ETZIONI, A.Morální dimenze ekonomiky. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 15 a n.).

59 CHOVANCOVÁ, J. Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava: Vydavateľské oddelenie
Právnickej fakulty UK, 2009, s. 78.

60 Tamtiež, s. 79.
61 Tamtiež, s. 74.
62 Za zmienku stojí, že Miltonov syn David Friedman je konzekvencialistický anarchokapitalista.

Ide mu o zdôvodnenie širokej slobody dobrými dôsledkami, nie samotnými etickými
povinnosťami, ako to, naopak, robia deontologickí anarchokapitalisti.

63 K socialistickej kritike Nozicka pozri napríklad XIAOPING, W. Od princípov k súvislostiam:
Marx aNozick, resp. Rawls o distributívnej spravodlivosti. In Filozofia, 2006 (roč. 61), č. 3, s. 247-
260.

64 Slovami klasického liberála 19. storočia Frédérica Bastiata: „Chimérou dnešného dňa je obohatenie
všetkých tried na útraty jedných v prospech druhých, zovšeobecnenie lúpeže pod zástierkou jej
organizovania. Mimochodom, legálna lúpež sa môže prevádzať množstvom rôznych spôsobov –
clá, ochrana, subvencie, podpory, progresívne zdanenie, bezplatné vyučovanie, právo na prácu,
právo na zisk, právo na mzdu, právo na sociálnu pomoc, právo na pracovné nástroje, bezplatné
pôžičky atď. A je to celok všetkých týchto plánov, súbor legálnych lúpeží, ktorý nesie meno
socializmus. Akú inú vojnu by ste chceli viesť proti takto definovanému socializmu,
vytvárajúcemu doktrínu, ak nie vojnu doktrín? Ak považujete túto doktrínu za chybnú, absurdnú,
desivú, tak ju vyvráťte. Bude to o to jednoduchšie, o čo chybnejšia, desivejšia a absurdnejšia táto
doktrína je.“ (BASTIAT, F. O zákonoch. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 59).
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pokladajú trestné právo (ktoré má stíhať hlavne, ak nie výlučne, násilné trestné
činy a majetkové podvody), ústavné právo a tiež správne a daňové právo, pričom
všetky tieto odvetvia libertariáni výrazne zoštíhľujú (úmerne idei minimálneho
štátu).

Prinajmenšom z hľadiska teórie záujmov a teórie noriem teda platí, že
rozdelenie právneho systému (pomer medzi verejným a súkromným právom, resp.
samotná existencia rozdielu medzi verejným a súkromným právom) závisí od
zvolenej doktríny sociálno-etického charakteru.

Je vhodné podotknúť, že pokiaľ sa pojem verejné právo explicitne objaví
v legislatíve určitého štátu, hmatateľne sa tým demonštruje význam právnej teórie
pre prax, pretože je to práve teória práva, kto tomuto pojmu priraďuje obsah. Ako
už som uviedol, deje sa tak s použitím niektorej z existujúcich koncepcií, ako sú
teória záujmov, teória noriem, teória sankcií alebo teória subjektov. V danom
právnom systéme pritom môže každá z týchto teórií dávať teoreticky odlišnú
odpoveď na otázku, ktoré pododvetvie patrí do odvetvia súkromného práva a ktoré
do odvetvia verejného práva. Uprednostnenie niektorej z týchto teórií a jej
vztiahnutie na nejaké zákonné ustanovenie explicitne zmieňujúce verejné právo
môže mať potenciálne (ne)spravodlivé dôsledky, a to v širokom meradle, nielen
v individuálnom prípade. Do popredia tu vystúpi už rozoberaná otázka, prečo
vôbec považovať X za predmet vereného záujmu, aplikovať naň kogentné normy,
trestať ho represívne alebo priznávať štátu v danom ohľade nadradené postavenie.
Rysuje sa teda téza, že otázky žiaduceho obsahu platného práva a akejkoľvek
preskriptívnej právnej teórie jednoducho nemožno oddeliť od etiky.

V rámci tejto kapitoly je vhodné ešte stručne zmieniť, že druhým (azda ešte
o čosi základnejším) spôsobom členenia systému práva je rozlišovanie odvetví
vnútroštátneho amedzinárodného práva.65 Ako je známe, s ohľadom na vzájomný
vzťah týchto odvetví sa vyprofilovali teórie uprednostňujúce buď medzinárodné
právo pred vnútroštátnym alebo naopak, vnútroštátne právo pred
medzinárodným.66 Eticky zásadnou sa pritom nezdá ani tak otázka po samotnej
prednosti jedného alebo druhého systému ako takého (v praxi v zásade zvíťazila
teória prednosti medzinárodného práva, s tým, že spornou ostáva pozícia ústavy
v takomto vzťahu), ale skôr otázka vynútiteľnosti medzinárodného práva
v prípadoch porušovania ľudských práv. Mám namysli predovšetkým problematiku
tzv. humanitárnych intervencií. Otázkou totiž je, či má mať prednosť idea štátnej

65 Za zvláštny druh dualizmu v tomto kontexte dnes možno považovať vzťah vnútroštátneho a
európskeho práva (k tomu pozri napríklad RYCHETSKÝ, P. Dualismus komunitárního a
národního práva (aktuální křižovatka doktríny). In Dvojí právo (nový dualismus práva). Praha:
Havlíček Brain Team, 2014, s. 9-13).

66 VEČEŘA, M. a kol. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 143-
144.
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suverenity (a teda, povedzme, v tomto zmysle systém vnútroštátneho práva) alebo
idea univerzálnych ľudských práv (čiže medzinárodná ľudskoprávna úprava).

Rôzne podoby utilitarizmu a deontológie môžu dávať na túto otázku rôzne
odpovede. Niektorí utilitaristi môžu napríklad tvrdiť, že väčšia stabilita
medzinárodného spoločenstva, a tým i väčšia celková prosperita, bude dosiahnutá
rešpektovaním štátnej suverenity, hoci by aj niektorí ľudia v krutom režime
nespravodlivo trpeli, a preto ju treba uprednostniť, zatiaľ čo niektorí
deontológovia môžu tvrdiť, že porušovanie ľudských práv je z principiálnych
dôvodov natoľko závažnou skutočnosťou, že humanitárna intervencia je v zásade
vždy prípustná, či dokonca žiaduca (kto sa zastane týraného obyvateľstva, keď sa ho
nezastane medzinárodné spoločenstvo a ako inak mu pomôcť, ak nie vojenskou
intervenciou, keď ekonomické embargo či iné nenásilné sankcie zlyhávajú?).

Právni teoretici sa v tomto ohľade delia na tzv. internacionalistov
a univerzalistov. Zatiaľ, čo prví uprednostňujú v systéme medzinárodného práva
ako určujúcu ideu štátnej suverenity, druhí uprednostňujú ideu ľudských práv.67
Univerzalistické východisko tu možno nazvať aj kozmopolitným (resp.
prinajmenšom ho možno pokladať za prenikajúce sa s nejakou formou
kozmopolitizmu – najmä s tzv. morálnym kozmopolitizmom). S ohľadom na ideu
kozmopolitizmu a jej vzťah k univerzálnym ľudským právam, českí autori Ivo
Pospíšil, Petr Preclík aHubert Smekal uvádzajú, že „v kosmopolitní teorii není třeba
se zasazovat za pouhý ,export‘ lidských práv a demokracie, ale prosadit je jako
přirozenou součást a podstatu světového řádu. Nositeli (,pochodní‘) této globální
spravedlnosti jsou právě lidská práva.“68 Cieľom politického kozmopolitizmu je
vytvorenie svetového štátu, či nejakej inej výrazne integrovanej globálnej entity,
ktorá bude chrániť ľudské práva (tá by však teoreticky znamenala zánik rozdielu
medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom).69 V politicko-filozofických
i etických diskusiách sa vedú spory o to, či idea univerzálnych ľudských práv, ak je
vzatá do dôsledkov, vedie k záveru o potrebe vytvorenia takejto entity alebo nie.70

67 K tejto problematike pozri napríklad TURČAN, M. Legitímnosť ozbrojených intervencií na
ochranu ľudských práv v dnešnom svete. In BEZÁK, M. – HAUERLANDOVÁ, I. (zost.)
Akademické akcenty. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 159-163.

68 POSPÍŠIL, I. – PRECLÍK, P. – SMEKAL, H. Demokratizace a lidská práva z pohledu výzkumu
mezinárodních vztahů. In HOLZER, J. – MOLEK, P. a kol. Demokratizace a lidská práva:
Středoevropské pohledy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, s. 142.

69 Henryk Skolimowski hovorí (v o čosi abstraktnejšej filozofickej perspektíve) o kozmokracii
(SKOLIMOWSKI, H. Kozmokracia ako nový stupeň vo vývoji demokracie. In Filozofia, 2006
(roč. 61), č. 3, s. 234-246).

70 K tomu pozri napríklad LAFONT, C. Global Governance and Human Rights. Amsterdam: Van
Gorcum, 2012, s. 45 a n. Pozri prípadne tiež DUFEK, P. Why a World State is Unavoidable in
Planetary Defense: On Loopholes in the Vision of a Cosmopolitan Governance, dostupné na
internete:
https://www.academia.edu/38159375/Why_a_World_State_is_Unavoidable_in_Planetary_Defen
se_On_Loopholes_in_the_Vision_of_a_Cosmopolitan_Governance [cit. 21-02-2022]. Z o čosi

https://www.academia.edu/38159375/Why_a_World_State_is_Unavoidable_in_Planetary_Defense_On_Loopholes_in_the_Vision_of_a_Cosmopolitan_Governance
https://www.academia.edu/38159375/Why_a_World_State_is_Unavoidable_in_Planetary_Defense_On_Loopholes_in_the_Vision_of_a_Cosmopolitan_Governance
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Nech už je však odpoveď na túto otázku akákoľvek, platí, že fundamentálnou
tézou na podporu legitímnosti humanitárnych intervencií je morálno-
kozmopolitný predpoklad, že naše etické záväzky voči komukoľvek na svete sú
rovnako dôležité ako naše etické záväzky voči našim vlastným spoluobčanom
(domácim, krajanom).71 Túto tézu tradične odmietajú niektorí zástancovia
naratívo-etických prístupov, ktorí tvrdia, že človek má väčšie morálne záväzky
voči tým, s ktorými ho spája spoločný príbeh a s ktorými má spoločné korene (t. j. s
príslušníkmi vlastného národa, mesta či rodiny).72

starších príspevkov pozri napríklad WENDT, A. Why a World State is Inevitable. In European
Journal of International Relations, 2003 (roč.9), č. 4, s. 491-542, dostupné na internete:
https://www.researchgate.net/publication/253440941_Why_a_World_State_Is_Inevitable [cit.
21-02-2022].

71 Možno citovať aj Jürgena Habermasa, ktorý podobne uvádza: „My všetci už od prírody dôverne
poznáme každodenné situácie, v ktorých sa – bez akejkoľvek konotácie sebapotvrdzovania –
cítime zaviazaní k solidarite s cudzími, so všetkým, čo má ľudskú tvár. Iba toto morálne
univerzum všetkých zodpovedne konajúcich osôb, Kantova ,ríša účelov‘, je úplne inkluzívne:
nikoho nevylučuje. Krivda, ktorá sa stane komukoľvek, poranenie, ktoré sa spácha na komkoľvek,
dráždi našu morálnu citlivosť, nabáda nás k morálnemu rozhorčeniu alebo k poskytnutiu pomoci.
Z týchto emócií sa napájajú morálne úsudky, ktoré, ak len vzájomné preberanie perspektívy
povedie k dostatočne decentrovanému vnímaniu konfliktu a k rovnomernému zohľadneniu
všetkých v danej chvíli dotknutých záujmov, možno racionálne zdôvodniť.“ (HABERMAS, J.
K ústave Európy. Bratislava: Kalligram, 2012, s. 100). Známy humanista Paul Kurtz kedysi v
podobnom duchu uviedol: „Snahy o vytvorenie životaschopnej sústavy svetových zákonov a
federálny systém na obranu ľudských práv sú ešte snom budúcnosti. Spoločnosť národov bola a
Organizácia spojených národov je založená na myšlienke únie suverénnych štátov; a tak môžu
byť práva chránené iba v rámci definovanej oblasti. Len niektoré z veľkých štátov sú v skutku
demokratické, dávajú ľuďom slobodu a snažia sa chrániť ľudské práva. Dosiahli sme však stav,
keď ideál svetového spoločenstva má špeciálny význam a silu. Zamýšľaná ideálna komunita je
etická, lebo sa zakladá na uznaní, že existujú všeobecné ľudské práva, týkajúce sa všetkých ľudí
bez rozdielu a bez ohľadu na to, kde kto sídli.“ (KURTZ, P. Zakázané ovocie: Etika humanizmu.
Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1998, s. 173).

72 Michael Sandel s odkazom na Alasdaira MacIntyra uvádza: „Žít život znamená ztvárnit určité
narativní hledání, které směřuje k jednotě či koherenci. Když stojíme před navzájem
neslučitelnými cestami, snažíme se přijít na to, která z nich dodá mému životu jako celku a tomu,
na čem mi záleží nejvíce smyslu. Morální úvaha nabírá podobu interpretace mého životního
příběhu a nejde již tolik o projevy mé vůle. Hraje v ní roli volba, ale ta pramení z interpretace;
není svrchovaným aktem vůle. V jakémkoli okamžiku mohou ostatní vidět jasněji než já, která
cesta z těch, které před sebou mám, nejlépe zapadá do mé životní pouti. Když nad tím budu
přemýšlet, možná řeknu, že můj přítel mě zná lépe než já sám. Narativnímu vysvětlení
morálního jednání je třeba přičíst k dobru, že je v něm pro tuto možnost místo. Rovněž je na něm
vidět, jak morální úvaha zahrnuje přemýšlení v rámci širších příběhů, jejichž je můj život
součástí, a také přemýšlení o těchto příbězích. Jak píše MacIntyre, ,nikdy totiž nejsem schopen
usilovat o dobro nebo praktikovat ctnosti pouze jako jedinec.‘ Dokáži dát příběhu svého života
smysl jen tím, že se vypořádám s příběhy, v nichž se ocitám. Pro MacIntyra (tak jako pro
Aristotela) je narativní čili teleologický ohled morální úvahy svázán s členstvím a
sounáležitostí.“ (SANDEL, M. Spravedlnost: Co je správné dělat. Praha: Karolinum, 2015, s. 233-
234). V inom kontexte (v kontexte profesijnej etiky advokáta) sa s odkazom na Davida Lubana
vyjadruje o hodnote príbehu a vzťahu (teda naratívno-eticky) Ľubomír Batka takto: „Byť
subjektom príbehu je viac ako informovanie o faktoch. Je to perspektíva, ktorá uznáva, že každý
je človekom zapojeným do siete iných vzťahov, záväzkov, ale aj odovzdania sa iným ľuďom. Z
hľadiska právnej etiky sa potom dá zdôvodniť prečo advokát nebude tieto vzťahy paternalisticky

https://www.researchgate.net/publication/253440941_Why_a_World_State_Is_Inevitable
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Možno dodať, že hoci je idea (pojem) štátnej suverenity súčasťou nielen
vnútroštátneho, ale aj samotného medzinárodného práva, v konflikte medzi
suverenitou štátu a ľudskými právami implicitne ide o napätie medzi pomyselným
neľudským vnútroštátnym právom a ľudskoprávnym medzinárodným právom.
Intervencia totiž predstavuje (aj) formu odstránenia neľudského domáceho práva
implicitným uprednostnením medzinárodného práva (alebo, povedzme, šancu pre
tých domácich sudcov, ktorí dané neľudské právo nechcú aplikovať, odvážiť sa voči
nemu vzoprieť a vyhlásiť ho za neplatné, a to napríklad aj pre rozpor
smedzinárodným právom).

Význam etiky sa teda ukazuje i v súvislosti s niektorými problémami
odvíjajúcimi sa od delenia práva na verejné a súkromné či vnútroštátne
a medzinárodné. Aj problematika systému práva teda má (či už priamo alebo
sprostredkovane) svoje nezanedbateľné etické dimenzie.

negovať z pozície profesionála, ktorý vie najlepšie čo klient chce a potrebuje. Paternalistický
prístup nie je problematický v nerešpektovaní voľby klienta, ale je paternalistický vtedy, keď
nerešpektuje príbeh, záväzky a to, na čom klientovi záleží.“ (BATKA, Ľ. Ľudská dôstojnosť ako
cieľ právnej etiky. In SZAKÁCS, A. – HLINKA, T. (zost.) Bratislavské právnické fórum 2020:
Právnické profesie v paradigmách. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, s. 13, dostupné na
internete: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-
_final_ocislovane.pdf [cit. 28-02-2022]).

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-_final_ocislovane.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-_final_ocislovane.pdf
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3.
PRAMENE PRÁVA, TVORBA PRÁVA A ETIKA

Teória práva tradične rozdeľuje pramene práva do troch skupín – na materiálne,
formálne a gnozeologické. Materiálne pramene práva predstavujú faktory
ovplyvňujúce obsah pozitívneho práva, formálne pramene práva sú konkrétne
podoby vyjadrenia pozitívneho práva a gnozeologické pramene práva sú zdroje
poznania pozitívneho práva (zdroje informácií opráve).73

Predstavy o morálke patria medzi faktory ovplyvňujúce obsah platného
práva (sú teda jedným z materiálnych prameňov). Napríklad rozdiely v
náboženskom povedomí, ktoré do nemalej miery formuje spoločenské predstavy
omorálne správnom amorálne nesprávnom, dokážu viesť k rozdielom v legislatíve
(katolícke Poľsko má odlišnú potratovú politiku ako liberálne Holandsko,
islamský svet priznáva ženám odlišné postavenie ako súčasná demokratická Európa
atď.). Neplatí to samozrejme v absolútnom meradle, no určitý dopad tu
nepochybne je.

Inteligencia sa v každej kultúre snaží o uchopenie morálnych otázok
prizmou nejakej etickej teórie. I v rámci samotných náboženských predstáv
omravnom dobre a zle spravidla existuje istý priestor, v ktorom spolu určité etické
teórie súperia. Teórie tu teda majú svoju relevanciu. Pokiaľ bude napríklad človek
akceptovať klasickú tomistickú teóriu prirodzeného zákona a tzv. argument zo
zneužitia schopnosti,74 bude považovať uzákonenie homosexuálnych manželstiev
za absolútne neprípustné, pretože pojem manželstva v tomto chápaní predstavuje
trvalé sexuálne spoločenstvo, a v homosexuálnych vzťahoch ide podľa tejto
predstavy o prevrátené využívanie pohlavnej schopnosti, čo znamená, že per
definitionem nemôže ísť o manželstvo. Ten, koho táto teória nepresvedčí, môže
potenciálne súhlasiť so zmenou legislatívy a pritom ostať konzervatívnym
kresťanom (môže teda teoreticky vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí nevyznávajú jeho
hodnoty). Avšak, napríklad pri otázke umelého prerušenia tehotenstva sa mu už
možnosť podporiť liberalizáciu, v porovnaní s otázkou registrovaných partnerstiev,
citeľne skomplikuje. Pôjde totiž o práva tretieho (nenarodeného), ktorého bude
ako kresťan chcieť chrániť rovnako ako narodených ľudí (uvažovať o tom, že

73 OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 184-185; FÁBRY, B. – KASINEC, R. –
TURČAN, M. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 110.

74 Ktomu pozri napríklad TURČAN, M. K pojmu prirodzeného zákona aargumentu zo zneužitia
schopnosti v súčasnom kresťanskom myslení. In Testimonia theologica, 2020 (roč. 14), č. 1, s. 10-30,
dostupné na internete:
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu
_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_
mysleni.pdf [cit. 17-02-2022].

https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2020/TT_2020_1_Turcan_K_pojmu_prirodzeneho_zakona_a_argumentu_zo_zneuzitia_schopnosti_v_sucasnom_krestanskom_mysleni.pdf
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dotyčný vyjde v ústrety tým, ktorí nevyznávajú jeho hodnoty, teda bude v tomto
prípade problematickejšie).

V porovnaní s tým, na druhej strane, utilitarizmus ako etická koncepcia
povedie úplne opačným smerom. Nielen, že spravidla vôbec nemá problém
s homosexuálnymi manželstvami a interrupciami, ale za určitých okolností
dokonca umožňuje infanticídu (usmrtenie novorodenca). Najznámejší proponent
tejto teórie, Peter Singer, v kontraste s tradičným kresťanským chápaním odmieta
priznať plodu status ľudskej bytosti a odmieta i tézu, že by bolo absolútne morálne
neprijateľné spôsobiť smrť nevinnému narodenému človeku.75 Ako už bolo
naznačené, utilitarizmus teda pripúšťa aktívne obetovanie nevinného človeka
v záujme dosiahnutia väčšieho celkového úžitku. Kantovská tradícia to, naopak,
odmietne ako nerešpektovanie idey ľudskej dôstojnosti, zatiaľ čo niektorí
anarchokapitalisti, vychádzajúc z princípu neagresie, zaujmú ešte iný postoj
(možno spomenúť tzv. teóriu evikcionizmu) a v súvislosti s otázkou interrupcií
budú tvrdiť, že matka vlastní svoje telo, a plod má právo na život, avšak len
negatívne. Znamená to, že nie je dovolené plod priamo usmrtiť, ale je dovolené ho
šetrne vyňať zmatkinho tela. Ak vzhľadom na nedostatočnú životaschopnosť plod
po vyňatí z tela matky umrie, podľa proponentov tejto teórie nedošlo ku konaniu,
ktoré by mala spoločnosť potrestať (k porušeniu negatívneho práva plodu na život,
pretože plod nikto aktívne neusmrtil, umrel sám; na pobyt vmatkinom tele podľa
tejto predstavy plod nemá právo, keďže telo matky jej jej vlastníctvo, nie
vlastníctvo plodu).76

Vniektorých ohľadoch teda bude, pochopiteľne, veľký rozdiel, či sa v určitej
spoločnosti presadí ten či onen spôsob etického zmýšľania. Znamená to, že ako
materiálny prameň práva budú mať predstavy omorálke (a v súvislosti s tým i rôzne
etické teórie) v konkrétnych oblastiach svoj citeľný dopad na obsah platnej
legislatívy a spôsob života vdanom štáte.

Pokiaľ ide o problematiku formálnych a gnozeologických prameňov práva
ako aj o problematiku tvorby práva, v etickej perspektíve tu do popredia vystupuje
predovšetkým téma právnej istoty. Pod vplyvom Radbruchovej formuly sa pojem
právnej istoty niekedy snáď až trochu umelo oddeľuje od pojmu spravodlivosti.
Pojem právnej istoty je však tiež jednou z požiadaviek spravodlivosti ako idey (teda
spravodlivosti v širokom zmysle) a právny systém, v ktorom nie je garantovaná
právna istota, treba označiť za nespravodlivý, pretože človeku v ňom nie je
zaručená ochrana jeho legitímnych očakávaní.

75 SINGER, P. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008,
s. 144 an.

76 Ktomu pozri napríklad BLOCK, W. E. Evictionism is Libertarian; Departurism is Not: Critical
Comment on Parr. In Libertarian Papers, 2011 (roč. 3), čl. č. 36, dostupné na internete:
https://www.researchgate.net/publication/265103479_EVICTIONISM_IS_LIBERTARIAN_DEP
ARTURISM_IS_NOT_CRITICAL_COMMENT_ON_PARR [cit. 22-02-2022].

https://www.researchgate.net/publication/265103479_EVICTIONISM_IS_LIBERTARIAN_DEPARTURISM_IS_NOT_CRITICAL_COMMENT_ON_PARR
https://www.researchgate.net/publication/265103479_EVICTIONISM_IS_LIBERTARIAN_DEPARTURISM_IS_NOT_CRITICAL_COMMENT_ON_PARR
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Požiadavky vyplývajúce z princípu právnej istoty učebnicovo zhrnul
významný americký právny teoretik 20. storočia Lon L. Fuller v svojom diele
Morálka práva (angl. The Morality of Law). Známych osem požiadaviek,77 ktoré
tu vymedzuje a ktoré sa niekedy označujú aj za tzv. formálne (procesné) prirodzené
právo znie nasledovne: Prvou, triviálnou, požiadavkou je samotná existencia
všeobecných pravidiel (zákonov), ktoré sa budú v praxi aplikovať, aby sa každý
prípad nemusel rozhodovať ad hoc. Druhou požiadavkou je zverejnenie, resp.
sprístupnenie prijatých právnych pravidiel ich adresátom (čiže vlastne existencia
gnozeologických prameňov práva; bez nich by sa človek o platnom práve
nedozvedel, pričom zásadnou je tu predovšetkým existencia primárnych – t. j.
oficiálnych – gnozeologických prameňov práva). Treťou požiadavkou je princíp
aretroaktivity, teda požiadavka vylúčenia (pravej) spätnej účinnosti (pôsobnosti)
zákonov. Ako naznačuje Fuller, retroaktivita pácha dvojakú škodu – jednak
predstavuje nespravodlivý postih adresáta za niečo, čo vykonal v čase, keď to bolo
legálne, a jednak vytvára rámcovú neistotu ohľadom správania sa podľa aktuálnych
pravidiel, keďže môžu byť v budúcnosti retroaktívne zrušené (retroaktivita teda
podkopáva integritu pravidiel pôsobiacich do budúcna). Štvrtou požiadavkou sú
nároky na zrozumiteľnosť prijatých pravidiel, keďže absencia zrozumiteľnosti
spôsobuje neistotu o tom, ako sa správať (teda, čo je dovolené, čo zakázané a čo
prikázané). Piatou požiadavkou je vnútorná bezrozpornosť právneho systému, t. j.
vyhýbanie sa prijímaniu takých právnych pravidiel, ktoré si navzájom odporujú
(keďže nie je možné konať X a zároveň non-X). Šiesta požiadavka káže, aby boli
prijímané len také pravidlá, ktoré sú splniteľné. Čiže, je neprípustné vyžadovať
správanie, akého ten, na koho sa pravidlo vzťahuje, nie je objektívne schopný.
Siedma požiadavka sa týka frekvencie právnych (legislatívnych) zmien. Káže, aby
právo nebolo príliš často menené, pretože sa v ňom potom jeho adresát nedokáže
dostatočne zorientovať. A napokon, ôsma požiadavka sa týka zhody medzi
vyhlásenými právnymi pravidlami a ich uplatňovaním v praxi. Ak bude zákon
v praxi ignorovaný, alebo ak bude aplikovaný selektívne (teda len v časti, alebo len
v niektorých prípadoch či pri niektorých náhodných subjektoch) stráca sa právna
istota. Fuller nazýva uvedených osem požiadaviek vnútornou morálkou práva.
Systém, ktorý ich nespĺňa, podľa neho nemá nárok nazývať sa právom (čím sa
vlastne vraciame späť k téme pojmu práva). Hodno zmieniť, že Fullerova právna
filozofia je ovplyvnená etikou cnosti (Fuller hovorí aj o tzv. morálke ašpirácie),78
uvedených osem požiadaviek je však nutným minimom a má deontologickú
povahu (v jeho koncepcii patrí pod tzv.morálku povinnosti).

Problematiku právnej istoty ako súčasti širšieho pojmu spravodlivosti, ktorá
je morálnou kategóriou, možno tematizovať aj priamo v súvislosti s jednotlivými
formálnymi prameňmi práva, medzi ktoré zaraďujeme normatívne právne akty,

77 FULLER, L. L.Morálka práva. Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 41-42.
78 Pozri tamtiež, s. 12 a n.
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normatívne precedensy, normatívne zmluvy, právne obyčaje, prípadne i niektoré
ďalšie pramene práva. Anglo-americkému systému sa niekedy (možno trochu
nespravodlivo) vytýka absencia dôrazu na právnu istotu, keďže za (rozhodujúci)
prameň práva tu nie je považovaný zákon (právny predpis), ale precedens.
Kontinentálny systém zas trpí problémom nie vždy súrodej aplikácie práva,
vzhľadom na skutočnosť, že súdne rozhodnutia tu nie sú všeobecne záväzné. Práve
v záujme zvyšovania právnej istoty ako súčasti širšej idey spravodlivosti, i v záujme
spravodlivosti ako určitej rovnosti (v duchu zásady rovnaké sa posudzuje rovnako,
rozdielne rozdielne), však unás v ostatných rokoch dochádza kposilňovaniu miesta
judikatúry v právnom systéme (čo v zásade zapadá i do rámca zbližovania právnych
kultúr, ktoré prebieha). Tento krok možno hodnotiť kladne (rozhodne totiž
nemožno označiť za spravodlivé, pokiaľ teda neaplikujeme nejakú radikálnu
konzekvencialistickú teóriu, aby v prakticky rovnakých veciach rozhodli
napríklad súdy v Bratislave a Košiciach rozdielne). Posilňovanie významu
judikatúry ako prameňa práva, má teda zjavne svoju etickú dimenziu.

Z formálnych prameňov práva má pomerne úzku väzbu na etické štandardy
právna obyčaj. V našich podmienkach síce nie je oficiálnym prameňom, avšak
v sprostredkovanej podobe ju možno nájsť v inštitútoch, ako sú dobré
mravy, zásady poctivého obchodného styku, prípadne obchodné zvyklosti.
Predovšetkým prvý z uvedených pojmov reflektuje rámcové spoločenské predstavy
omorálke (druhé dva sú užšie a týkajú sa podnikateľského prostredia). Obsah tohto
pojmu sa, pochopiteľne, s dobou vyvíja, čo nasvedčuje praktickému významu
formovania morálneho myslenia pre právo. Ako je známe, v občianskom práve má
u nás inštitút dobrých mravov pomerne dôležité miesto, pretože je jednou
z podmienok platnosti právneho úkonu a figuruje aj v niektorých iných
súvislostiach.

Pokiaľ ide o problematiku legislatívneho procesu ako súčasti širšej
problematiky tvorby práva,79 i tá má etické kontexty. V demokratickom aprávnom
štáte sa predsa aj na legislatívny proces kladú určité nároky, ktoré majú etickú
dimenziu (v dôsledku čoho možno povedať, že i legislatívny proces má byť v istom
zmysle spravodlivý). Jeho podoba a priebeh teda v nemalej miere závisia od
režimu,80 ktorý v danom štáte vládne (s tým sa spája napríklad otázka existencie

79 „Tvorba práva je zložitým právnym procesom vzhľadom na parametre, ktoré sú ,v hre‘: Je
potrebné skĺbiť odborné (vecné) požiadavky na riešení aktuálnych spoločenských problémov,
legislatívnu zručnosť spočívajúcu v schopnosti zovšeobecnenia a formulovania jeho normatívneho
vyjadrenia akceptujúceho vecnú stránku problémov ako aj záujmy politických
reprezentácií.“ (GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Čo je aktuálne v práve. In BÁRÁNY, E. (ed.) Ako právo
reaguje na novoty. Bratislava: Veda, 2015, s. 29).

80 V teórii rozlišujeme režimy na demokratické a nedemokratické; prípadne hovoríme
o demokratickej a nedemokratickej, autokratickej či totalitnej, forme vládnutia (KLÍMA, K.
a kol. Státověda. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 129). Samotný pojem demokracie má etickú
dimenziu. Podstatou normatívnych teórií demokracie je „ustanovenie hodnôt a ideálov, ku
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opozície a možnosti vyjadriť sa k vládnemu návrhu zákona, otázka verejného
charakteru prerokovávania zákona, otázka primeranej rýchlosti legislatívneho
procesu a pod.). Branislav Fábry, s odkazom na Gunnara Schupperta, uvádza päť
neopomenuteľných charakteristických znakov legislatívneho procesu, ktoré treba
v demokratickom štáte splniť. Sú nimi: existencia diskusií a porád o návrhoch
zákonov, t. j. zvažovanie argumentov (hoci aj „len“ vo výboroch), zabezpečenie
empirických podkladov pre racionálne rozhodovanie, pluralitná otvorenosť, t. j.
možnosť zmeny predloženého návrhu na základe vypočutých argumentov,
principiálna verejnosť procesu, ktorá umožní jeho (prípadnú) kontrolu, a napokon
rozhodovanie na základe princípu väčšiny.81 Porušenie ktorejkoľvek z týchto
požiadaviek je kritizovateľné ako nespravodlivé.

V súvislosti s problematikou tvorby práva patrí medzi zaujímavosti, že už
utilitarista Jeremy Bentham považoval za potrebné venovať zvláštnu pozornosť
formálnej stránke právneho predpisu a zaviedol pojem normografia (angl.
nomography), ktorý „predstavuje legislatívu ako umenie komponovať a štylizovať
právny predpis.“82 Podobne ako Fuller aj on kritizoval nezrozumiteľnosť právnych
textov spočívajúcu napríklad v neustálenej terminológii, vo viacvýznamovosti
použitých výrazov, v nadmernom používaní technických výrazov a kritizoval
napríklad i rozvláčnosť právnych textov, pričom dôraz kládol na používanie čo
najkratších viet, neopakovanie povedaného, jasnú formálnu štruktúru a i.83 Toto sú,
samozrejme, v prvom rade „technické“ problémy umenia legislatívy, no ich
praktický význam vo vzťahu k právnej istote a tým i spravodlivosti je nepochybný.
Možno tušiť, že Benthamov záujem o formálnu stránku právnych textov bol,

ktorým má demokracia smerovať. [...] Predmetné normatívne ideály ustanovujú kritériá vzťahu,
ku ktorým pomeriavame reálne fungujúce režimy, ktoré sa označujú ako demokratické.“ (MRVA,
M. Demokracia a právny štát. In kolektív autorov. Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2018, s. 92). Radoslav Procházka a Marek Káčer uvádzajú, že demokracia
„predpokladá a zároveň vytvára jednu základnú axiómu: všetci príslušníci ľudu (občania) sa
rodia s rovnakou morálnou hodnotou a všetci do jedného majú právo, aby tí ostatní túto rovnosť
rešpektovali.“ Konštatujú, že „účelom demokracie je morálne opodstatniť moc jedného nad
druhým a moc ľudu nad všetkými, ktorí ho tvoria,“ a že donucovacia moc štátu je „morálne
opodstatnená iba za predpokladu, ak na jej prevádzkovaní majú možnosť participovať všetci tí,
ktorí jej podliehajú [...].“ (PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: C. H. Beck,
2013, s. 78). Daniel Krošlák aDaniel Šmihula podotýkajú, že „je potrebné mať stále na pamäti, že
v skutočnosti politickú demokraciu, občiansku slobodu a spoločenskú rovnosť je nutné zachovávať
aktívnymi a cielenými zásahmi štátu a inštitúcií občianskej spoločnosti. V skutočnosti totiž
prirodzená forma usporiadania ľudskej spoločnosti (ktorá prevažovala až do 20. storočia) bola
autoritárska a hierarchická: silní ovládali slabých, bohatí chudobných, muži ženy (obyčajne)
a pod. Pri rozklade moderných štátov a oslabení štátnej moci spoločnosť takmer automaticky
skĺzava k takémuto prirodzenému a často násilníckemu poriadku.“ (KROŠLÁK, D. – ŠMIHULA,
D. Základy teórie štátu a práva. Bratislava: Iura Edition, 2013, s. 81).

81 FÁBRY, B. Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava: A-medi management, 2018, s. 136.
82 SVÁK, J. – KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práv, 2007, s.

54.
83 Tamtiež.
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podobne ako jeho záujem o ich materiálnu (obsahovú) stránku, ovplyvnený práve
jeho utilitaristickým východiskom, ktoré sa snaží o čo najväčšiu užitočnosť
(právny systém predsa môže fungovať omnoho lepšie, keď spĺňa určité formálne
štandardy, vďaka ktorým bude jeho adresátom i orgánom aplikácie práva uľahčená
orientácia v jeho obsahu).

Etické dimenzie alebo aspoň určité etické súvislosti teda možno pomerne
zreteľne badať aj pri problematike prameňov práva a tvorby práva. V ďalšej kapitole
si všimnem etické aspekty právnych vzťahov (realizácie práva) a následne
nadviažem kapitolou venovanou problematike etických aspektov aplikácie práva.
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4.
PRÁVNE VZŤAHY A ETIKA

Právo sa realizuje v právnych vzťahoch, ktoré chápeme ako právom regulované
spoločenské vzťahy, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia práv a povinností.84
Podľa ustálenej teórie majú právne vzťahy svoje predpoklady, ktorými sú subjekt,
objekt a právna skutočnosť, a tiež svoje prvky, ktorými sú subjekt, objekt a obsah.
V stručnosti možno zhrnúť, že právne skutočnosti delíme na vôľové amimovôľové,
pričom pod prvé z nich zaraďujeme právne a protiprávne konanie a pod druhé zas
právne udalosti a protiprávne stavy. Za subjekty sa tradične považujú fyzické
a právnické osoby a za objekty najmä veci, predmety duševného vlastníctva, iné
hodnoty nemajetkovej povahy atď. Obsahom právneho vzťahu sú konkrétne
subjektívne práva a im zodpovedajúce povinnosti, ako je niečo dať, konať,
opomenúť alebo strpieť. Každý z uvedených pojmov teórie právnych vzťahov má
rôzne konotácie. V tejto stati sa budem sústrediť na etický aspekt troch z nich –
subjektu a objektu právneho vzťahu a tiež pojmu subjektívnych práv (kde sa
zameriam konkrétne na pojem ľudských práv).85

Pojmy subjektu a objektu sú logickými opozitami, pretože to, čo je
subjektom právneho vzťahu, nemôže byť jeho objektom, a čo je objektom
právneho vzťahu, nemôže byť jeho subjektom.86 Subjekty právneho vzťahu
disponujú subjektívnymi právami, zatiaľ čo objekty nie. Objekty právnych vzťahov
teda môžu byť chápané len ako právom chránené hodnoty. Ako už som uviedol, za

84 OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 248.
85 Tamtiež, s. 249-250. Popri vôľových amimovôľových právnych skutočnostiach možno spomenúť

i právne domnienky a fikcie ako tretiu, osobitnú, kategóriou právnych skutočností (PRUSÁK, J.
Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001, s. 269), pričom,
samozrejme, rovnako ako akákoľvek právna úprava, aj konkrétna úprava právnych domnienok
(najmä tých nevyvrátiteľných) a fikcií môže byť hodnotená a kritizovaná z hľadiska dosahovania
či nedosahovania žiaduceho stupňa spravodlivosti.

86 I keď, treba podotknúť, že Tomáš Mészáros uvádza: „Technologický vývoj však spôsobuje postupné
približovanie, prelínanie až spájanie týchto dvoch prvkov (v tomto duchu môžeme poukázať
preklenutie Heideggerovej výčitky, ktorá spočívala v našej vzdialenosti od vecí, ktoré vedie k
zhateniu možnosti poznať vec). V právnej rovine bola v tejto oblasti
prvou ,lastovičkou‘ rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Riley v. California, v
ktorom súd zakázal prehľadávanie obsahu mobilných telefónov zadržaných osôb bez vydaného
súdneho príkazu, pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že ,mobilné telefóny sú v
súčasnosti všadeprítomnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, a to až do takej
miery, že pomyselný návštevník z Marsu by pri pozorovaní ľudí mohol prísť k záveru, že mobilné
telefóny sú dôležitou súčasťou ľudskej anatómie.‘ Toto rozhodnutie – aj keď v súčasnosti môže
vyvolávať skôr skepsu či úškrn na tvári – poukazuje na výrazný posun v rámci percepcie veci. Ako
aj náš historicko-filozofický exkurz preukázal, vec bola štandardne vymedzovaná ako niečo, čo
existuje mimo sféry ľudskej bytosti. Táto téza však v súčasnosti začína mať výrazné
medzery.“ (MÉSZÁROS, T. Filozoficko-teoretické determinanty revízie vecných práv. In
Historia et theoria iuris, 2019 (roč. 11), č.1, s. 127, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-1_02.pdf [cit. 03-03-2022]).

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-1_02.pdf
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subjekty práva sú považované fyzické a právnické osoby. Pod fyzickými osobami sa
štandardne rozumejú ľudské bytosti. Právnické osoby sú formou zoskupenia
ľudských bytostí (i tie právnické osoby, ktoré sú tvorené inými právnickými
osobami, sú napokon redukovateľné na množinu fyzických osôb, ktoré tvoria
tieto osoby). Rozhodujúcim pojmom je teda pojem fyzickej osoby, pričom sa
možno pýtať, či pod ním v aktuálnom svete treba rozumieť výlučne ľudskú bytosť,
alebo sem možno zaradiť aj iné entity. Niektorí aktivisti v súčasnosti presadzujú
myšlienku priznania právnej subjektivity (niektorým) zvieratám a vo svete sa už
objavili aj prípady priznania právnej subjektivity určitým častiam prírody, ako je
napríklad rieka či jazero.87

Možno povedať, že základným pojmom, ktorý sa v prípade ľudí ako
fyzických osôb spája s ideou právnej subjektivity, je pojem ľudskej dôstojnosti. Ten je
vlastne východiskom ich morálnej subjektivity, od ktorej sa následne odvodzuje
ich právna subjektivita.88 Pojem ľudskej dôstojnosti je v posledných rokoch či
desaťročiach predmetom zreteľnej filozofickej kritiky.89 Tento pojem sa tradične

87 Nie vždy však musí ísť o chápanie daných entít ako zvláštneho druhu fyzických osôb (bytostí).
Môže ísť aj o ich chápanie ako právnických osôb.

88 Pričom, samozrejme, „jedným z politických, etických a právnych evegreenov [sic!] súčasného sveta
je diskusia, aký morálny a právny status sa vzťahuje na ľudské embryá. Od vyriešenia tejto
otázky závisí umelé prerušenie tehotenstva, ako aj iné zásahy voči embryám, napr. ich využitie
za účelom získania kmeňových buniek. S embryami sa čoraz častejšie nakladá spôsobom, ktorý je
typický pre vec, najmä pri využívaní na terapeutické účely a preto si musíme položiť otázku,
podľa akých kritérií sa má posudzovať morálny status embrya v etickej diskusii a ako sa k
etickým dilemám má postaviť právo. [...] Otázka statusu embrya zostáva stále otvorená a najmä
zástancovia jednotlivých kritérií pre priznanie ochrany sa stále nevedia zhodnúť na spoločných
záveroch. Diskusia o využití embryí na vedecké účely ale pokračuje a bude sa iba zintenzívňovať.
Základná otázka stojí takto: na jednej strane existuje ľudské embryo s jeho a potencialitou
vyvinúť sa v ľudského jedinca, pričom mimoriadne dôležitú úlohu zohráva hodnota ľudskej
dôstojnosti. Na druhej strane ide o rozšírenie vedeckého poznania, ktoré môže viesť k novým
spôsobom liečby vážnych ochorení dospelých živých bytostí, ktoré dnes ešte nevieme efektívne liečiť.
Táto dilema sa čiastočne prekrýva aj s aktuálnymi témami politických a právnych rozhodnutí a
ide tiež o vážny problém globálnej bioetiky. Na Slovensku sa zatiaľ táto téma ešte stále diskutuje
najmä vo svetle interrupcií, avšak otázky zásahov do ľudského genómu a embrya budú stále
naliehavejšími právnymi problémami.“ (FÁBRY, B. Niekoľko poznámok k statusu embrya
zpohľadu etiky apráva. InHistoria et theoria iuris, 2021
(roč. 13), č. 3, s. 27-34. ISSN , dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-III.pdf [cit. 04-03-2022].)

89 Ktomu pozri napríklad GISELSSON, K. Rethinking Dignity. In Human Rights Revue, 2018 (roč.
19), č. 3, s. 331-348; SCHROEDER, D. Human Rights and Human Dignity: An Appeal to Separate
the Conjoined Twins. In Ethical Theory and Moral Practice, 2012 (roč. 15), č. 3, s. 323-335;
GEBREMARIAM, K. M. Human Rights and Human Dignity: A Case Against Separating the
Conjoined Twins. In Ethiopian Journal of the Sciences and Humanities, 2020 (roč. 16), č. 1, s. 103-
123; SULMASY, D. P. The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. In
Medicine, Health Care and Philosophy, 2012 (roč. 16), č. 4, s. 937-944; LOHMANN, G.
K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“. In
Filozofia, 2018 (roč. 73), č. 8, s. 660-674; TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti
v koncepcii Suzy Killmisterovej. In Filozofia, 2022 (roč. 77), č. 1, s. 36-47; prípadne tiež KLEINIG,

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-III.pdf
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vymedzuje prostredníctvom pojmu autonómie (slobodnej vôle), prípadne
prostredníctvom pojmu ľudskej prirodzenosti.90 Kritika kritéria autonómie, ktoré
je rozpracované najmä v kantovskej tradícii, spočíva v tvrdení, že toto kritérium
vylučuje morálnu (a v nadväznosti na to i právnu) subjektivitu niektorých ľudí,
ktorým chýbajú isté mentálne schopnosti (ľudí so stareckou demenciou, ľudí
v nezvratnej kóme a pod.). Kritérium ľudskej prirodzenosti (podstaty) je zas
kritizované ako diskriminačné – druhistické (angl. speciesist) –, pretože príslušnosť
k živočíšnemu druhu nie je podľa kritikov morálne relevantnou črtou bytosti. Do
popredia sa teda dostáva otázka, prečo by mal mať človek iný status ako (niektoré)
zvieratá, čiže otázka morálnej a právnej subjektivity zvierat. Samozrejme, nie
všetci, ktorí kritizujú druhizmus, navrhujú priznať zvieratám morálnu a/alebo
právnu subjektivitu.91 Mnohí len apelujú na potrebu ich (lepšej) právnej ochrany
bez toho, aby im boli nutne priznané práva92 čiže právna subjektivita (hovoríme
o tzv. zvieracom welfarizme).93 Niektorí však tvrdia, že zvieratá by právami mali
disponovať a mali by byť chápané ako subjekty, pričom najzákladnejším právom
má byť ich právo na nespredmetniteľnosť (ktoré nám pripomína druhú formuláciu
kategorického imperatívu).94 Ide tu teda o akúsi ideu dôstojnosti, obdobne ako pri
ľuďoch.95 Z toho možno následne odvodiť napríklad právo zvierat na život či

J. – EVANS, N. G. Human Flourishing, Human Dignity, and Human Rights. In Law and
Philosophy, 2013 (roč. 32), s. 539-564.

90 Alebo nejakým náboženským spôsobom (imago Dei). K tomu pozri napríklad TURČAN, M.
Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha: Advent-Orion, 2021, s. 39 a n., dostupné
na internete: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/836 [cit. 23-02-2022].

91 V prospech morálnej subjektivity zvierat (avšak bez dôrazu na právny kontext) zaujímavým
spôsobom argumentuje Mark Rowlands, ktorý tvrdí, že zvieratá niekedy konajú z dôvodov,
ktoré by sme mohli označiť ako morálne. Hoci podľa neho nie sú morálnymi aktérmi v pravom
zmysle slova (teda nie sú schopné vyhodnocovať svoje konanie ako ľudia), je presvedčený, že sú
morálnymi subjektmi (rozlišuje pojmy morálneho aktérstva a morálnej subjektivity). Uzatvára
slovami: „If animals can, and sometimes do, act for moral reasons, then they are worthy objects of
moral respect. That is why it matters.“ (ROWLANDS, M. Can Animals Be Moral? Oxford:
Oxford University Press, 2012, s. 254).

92 Za zmienku stojí, že právne úpravy štátov kontinentálneho a anglo-amerického právneho
systému dnes považujú zvieratá spravidla stále za objekty právnych vzťahov, no možno tu badať
zrejmý trend vynímať zvieratá spod kategórie vecí a považovať ich za osobitný druh objektu
právnych vzťahov.

93 Ktomu pozri napríklad TURČAN, M. Zvierací welfarizmus alebo práva zvierat? In ComenIUS,
2020 (roč. 5), č. 2, s. 50-59, dostupné na internete:
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2020/10/28/comenius-casopis-2-2020/ [cit. 23-02-2022].

94 FRANCIONE, G. L. Sentience and Personhood, dostupné na internete:
https://www.abolitionistapproach.com/sentience-and-personhood/ [cit. 13-02-2022].

95 K problematike zvieracej dôstojnosti pozri napríklad ZUOLO, F. Dignity and Animals. Does it
Make Sense to Apply the Concept of Dignity to all Sentient Beings? In Ethical Theory and Moral
Practice, 2016 (roč. 19), č. 5, s. 1117-1130; EBERT, R. Are Humans More Equal Than Other Animals?
An Evolutionary Argument Against Exclusively Human Dignity. In Philosophia, 2020 (roč. 48), č.

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/836
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2020/10/28/comenius-casopis-2-2020/
https://www.abolitionistapproach.com/sentience-and-personhood/
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osobnú slobodu, dôsledkom čoho nebude len ich ochrana v zmysle zvieracieho
welfarizmu (voľný výbeh, kvalitné krmivo, zabránenie týraniu a pod.), ale ich
úplné oslobodenie (t. j. zákaz držať zvieratá v zajatí, nehovoriac o zákaze ich
zabíjania). Vyplynie z toho aj zákaz používať zvieratá ako prostriedok záchrany
ľudského života a akékoľvek aktívne obetovanie zvieraťa v záujme záchrany
človeka bude vlastne rovnaké ako aktívne obetovanie jedného človeka v prospech
druhého. Ako už bolo naznačené, napríklad kantovská etická tradícia (a z nej
vychádzajúca legislatíva) takéto obetovanie človeka odmieta ako neprípustné,96
zatiaľ čo utilitarizmus ho, za určitých podmienok, akceptuje. Možno zmieniť, že
napríklad utilitarista Peter Singer dôraz na ideu práv zvierat (a teda ich

5, s. 1807-1823; BERNET KEMPERS, E. Animal Dignity and the Law: Potential, Problems and
Possible Implications. In Liverpool Law Review, 2020 (roč. 41), č. , s. 173-199; JABER, D. Human
Dignity and the Dignity of Creatures. In Journal of Agricultural and Environmental Ethics,
2000 (roč. 13), č. 1, s. 29-42.

96 Na túto tradíciu nadväzuje i známe rozhodnutie Spolkového ústavného súdu z roku 2006, podľa
ktorého zostrelenie lietadla s nevinnými pasažiermi na palube, ktoré by teroristi chceli použiť na
útok voči skupine obyvateľov (napr. zrútiť sa s ním na obývanú mestskú štvrť), by bolo
protiústavné. Ani v záujme záchrany životov viacerých obyvateľov v mieste, do ktorého má
lietadlo zámerne havarovať, teda nemožno podľa daného rozhodnutia týmto spôsobom
armádou obetovať životy pasažierov. Jedným z dôvodov takéhoto rozhodnutia bol argument
ľudskou dôstojnosťou pasažierov, ktorá nepripúšťa ich aktívne obetovanie. Slovami Alexandra
Bröstla: „Základná otázka teda znie, či môže pilot Luftwaffe zostreliť dopravné lietadlo, ktoré
uniesli teroristi, a tak spôsobiť smrť iných ľudí. Spolkový ústavný súd hodnotil zákonné povolenie
pre takýto akt okrem iného aj ako zásah do ľudskej dôstojnosti: ,Bezvýchodiskovosť a nemožnosť
úniku, ktorá charakterizuje situáciu postihnutých pasažierov lietadla ako obetí, existuje aj vo
vzťahu k tým, ktorí nariaďujú a vykonávajú odstrel vzdušného dopravného prostriedku. Posádka
lietadla a cestujúci sa nemôžu vyhnúť tomuto konaniu štátu na základe daností, ktoré nijako
nemôžu ovplyvniť, ale sú im bezmocne vydaní napospas s tým následkom, že budú spolu s
lietadlom cielene zostrelení, a tým s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou prídu o život (budú
zabití). Takéto zaobchádzanie nerešpektuje príslušné osoby ako subjekty, ktoré majú dôstojnosť a
nescudziteľné práva. Tým, že ich smrť (zabitie) sa použije ako prostriedok na záchranu iných,
dochádza k ich zvecneniu a k pozbaveniu ich práv; pričom sa zo strany štátu jednostranne
disponuje ich životom, keďže ako cestujúcim v lietadle, ktorí ako obete sami potrebujú ochranu, sa
im odopiera dôstojnosť (hodnota), ktorá im ako ľuďom patrí pre ich vlastné dobro.‘“ (BVerfGE 115,
118 (124) citované podľa: BRÖSTL, A. Dôstojnosť človeka kategoricky prikazuje úctu ako rámec
všetkých medziľudských vzťahov. Sme deti vychované bezdetným Immanuelom Kantom? In
BRÖSTL, A. – BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. (eds.) Nové dimenzie metodológie právnej
argumentácie: Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. Praha: Leges, 2021,
s. 153-154). V súvislosti s touto témou možno zmieniť aj problematiku tzv. princípu dvojitého
účinku. Ide o teóriu snažiacu sa vymedziť legitímne zabíjanie (predvídané, no nezamýšľané). Ako
uvádza David Černý: „Podle principu dvojího účinku je možné uskutečnit jednání s dobrými
i špatnými účinky, pokud jsou splněny určité podmínky. Nejčastěji se uvádějí čtyři: 1. Jednání
samotné, bez ohledu na své důsledky, je alespoň morálně indiferentní (je morálně dobré či
indiferentní). 2. Zamýšlen je pouze dobrý účinek, špatný účinek zamýšlen být nesmí. 3. Špatný
účinek nesmí být prostředkem k dosažení účinku dobrého. 4. Existuje vážný důvod k aktualizaci
jednání, které má oba typy účinků (dobrý i špatný).“ (ČERNÝ, D. Princip dvojího účinku:
Zabíjení v mezích morálky. Praha: Academia, 2016, s. 13-14; k zdôvodneniu jednotlivých
požiadaviek princípu dvojitého účinku pozri napríklad BESSONG, B. An Introduction to Ethics:
A Natural Law Approach. Eugene: Cascade Books, 2018, s. 127-129).
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subjektivitu) nekladie.97 Deontológ Gary Francione ju, naopak, pokladá za
esenciálne dôležitú.98

Vminulosti sme už zaznamenali implicitné či explicitné pokusy o priznanie
právnej subjektivity niektorým zvieratám. Tomáš Mészáros a Nikola Švrčková
v tomto ohľade uvádzajú: „V kontexte modernej judikatúry je pre nás
zaujímavý ,Monkey Selfie Case‘, ktorého skutkové okolnosti sú také, že Makak
chocholatý našiel v rezervácií Tangkoko na indonézskom ostrove Sulawesi
fotoaparát Davida Slatera a náhodne si urobil autoportrét. Majiteľ fotoaparátu
neskôr túto snímku publikoval vo svojej knihe o zvieratách. Americká organizácia
PETA však bola toho názoru, že D. Slater si privlastnil právo duševného
vlastníctva opice, ktorá tento snímok zhotovila. Práve z tohto dôvodu podala
organizácia žalobu na porušenie autorského práva spomínaného makaka. I keď súd
túto žalobu zamietol s tým, že ,neľudský živočích‘ nemôže vlastniť autorské právo,
PETA bola toho názoru, že v legislatívnom akte upravujúcom autorské právo nie je
explicitne vyjadrené, že toto právo sa vzťahuje iba na ľudí. Aj napriek tomuto
právny zástupca tvrdí, že sa jednalo o podstatný krok k otvoreniu otázky právnej
subjektivity zvierat.“99

Okrem otázky právnej subjektivity zvierat som spomínal tiež otázku
priznania právnej subjektivity niektorým častiam prírody, ako je jazero alebo rieka.
Olexij Meteňkanyč v danom kontexte poukazuje napríklad na novozélandskú
rieku Whanganui, ktorej tamojší štát nedávno priznal právnu subjektivitu.
Nezanedbateľnou príčinou tohto kroku bol vplyv maorijského náboženstva, ktoré
má osobitný vzťah k prírode: „Maoriovia veria, že aj rieka má vlastnú dušu,
osobnosť, tep a je bytosťou, ktorá v sebe zahŕňa všetky živé elementy okolitého
prostredia. Súčasne veria, že medzi nimi a týmito prírodnými javmi existuje určité
mystické a psychologické prepojenie“100 Meteňkanyč však naznačuje, že dôvod
priznania subjektivity rieke bol čiastočne i ekologický.101 Druhým príkladom, na
ktorý Meteňkanyč poukazuje, je nedávne priznanie právnej subjektivity Erijskému
jazeru.102 Podotýka, že pritom nejde zďaleka o jediné dva prípady: „Sme svedkami,

97 SINGER, P. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008,
s. 45.

98 FRANCIONE, G. L. Sentience and Personhood, dostupné na internete:
https://www.abolitionistapproach.com/sentience-and-personhood/ [cit. 13-02-2022].

99 MÉSZÁROS, T. – ŠVRČKOVÁ, N. Meno, mesto, zviera, vec: spoločenská hra s právnou
subjektivitou? In DRUGDA, J. – TITTLOVÁ, M. – ŽOFČÁK, M. (zost.) Paneurópske právnické
fórum. II. ročník. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017, s. 517.

100 METEŇKANYČ, O. M. Priznanie právnej subjektivity rieke – prípad riekyWhanganui. In
ComenIUS, 2019, č. 11, s. 19, dostupné na internete:
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2019/11/30/comenius-casopis-11-2019/ [cit. 23-02-2022].

101 Tamtiež, s. 22.
102 METEŇKANYČ, O. M. Priznanie práv a právnej subjektivity jazeru? Prípad Erijského jazera. In

Projustice, 2021, dostupné na internete:
https://www.projustice.sk/sites/default/files/Erijske_jazero_priznanie_pravnej_subjektivity_Mete
nkanyc.pdf [cit. 23-02-2022].

https://www.abolitionistapproach.com/sentience-and-personhood/
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2019/11/30/comenius-casopis-11-2019/
https://www.projustice.sk/sites/default/files/Erijske_jazero_priznanie_pravnej_subjektivity_Metenkanyc.pdf
https://www.projustice.sk/sites/default/files/Erijske_jazero_priznanie_pravnej_subjektivity_Metenkanyc.pdf
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že sa postupne deklaruje subjektivita, resp. priznávajú vybrané práva a oprávnenia
s rôznym stupňom úspešnosti: a) riekam (rieka Atrato v Kolumbii v roku 2016;
rieka Whanganui na Novom Zélande v roku 2017; rieky Ganga a Yamuna v Indii
v roku 2017; rieka Klamath v USA v roku 2019; rieka Magpie v Kanade v roku
2021); b) jazerám (náš analyzovaný prípad Erijského jazera v USA z roku 2019);
c) národným parkom (Te Urewera na Novom Zélande v roku 2014); d) celému
ekosystému či Matke Prírode (Ekvádor v roku 2008; Bolívia v roku 2010); e) či sa
plánuje udeliť právna subjektivita aj hore (hora Taranaki, ako aj k nej
prislúchajúci Egmontský národný park na Novom Zélande).“103

Dôvody takýchto krokov sú neraz ekologické a z pohľadu etiky ich
teoreticky (hoci nie nutne) možno chápať ako konzekvencialistické (cieľom je
dosiahnutie dobrých dôsledkov pre človeka a iné živé tvory, nie nevyhnutne
ochrana pomyselnej vnútornej hodnoty prírody). V prípade niektorých nábožensky
motivovaných priznaní subjektivity častiam prírody sa však dá hovoriť aj o jasnom
deontologickom aspekte, ktorý spočíva v etických požiadavkách daného
náboženstva rešpektovať napríklad rieku ako osobu s dušou. Mészáros a Švrčková
uvádzajú, že „zaujímavým konceptom právnej subjektivity je aj bolívijský ,zákon
Matky zeme‘, ktorý poskytuje rovnaké práva ľuďom aj prírode (čiže aj zvieratám).
Spomínaný zákon je súčasťou kompletnej prestavby bolívijského právneho systému
po zmene ústavy v roku 2009 a je ovplyvnený filozofiou a myslením domorodcov, či
ich spirituálnym svetom. V tejto krajine spadá vyše 60% obyvateľstva pod prírodné
etniká a domorodé kmene, ktoré považujú božstvo Zeme - Pachamamu za stred
všetkého života. Ľudia sú tu chápaní ako rovní všetkým ostatným organizmom. Aj
keď je zákon štylizovaný v súlade s uvedenými ideami, bude zaujímavé, ako sa
bude prakticky uplatňovať v praxi, pretože z dôvodu vysokej abstraktnosti týchto
zákonov, bude následná interpretácia pravdepodobne sťažená, zato prípadné
obchádzanie tohto zákona nemusí byť až tak ťažké.“104 V takomto kroku teda
možno vidieť určité etické (a metafyzické) zdôvodnenie jeho podniknutia, ktoré
spočíva v morálnych požiadavkách náboženstva domorodcov. Možno sa síce pýtať,
či má takýto zákon skutočne zmysel a či v širšom kontexte teoreticky nenarobí
viac škody než úžitku, no to už je, samozrejme, hodnotenie z perspektívy
odlišného etického východiska, než aké zastávajú dotyční domorodci.

Zvieratá a časti prírody sú teda reálnymi príkladmi existujúceho úsilia o
priznanie právnej subjektivity entitám iným než človek. V súvislosti s budúcnosťou
sa črtá tiež otázka právnej subjektivity umelej inteligencie.105 Ako uvádza Zoltán

103 Tamtiež, s. 7.
104 MÉSZÁROS, T. – ŠVRČKOVÁ, N. Meno, mesto, zviera, vec: spoločenská hra s právnou

subjektivitou? In DRUGDA, J. – TITTLOVÁ, M. – ŽOFČÁK, M. (zost.) Paneurópske právnické
fórum. II. ročník. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017, s. 517-518.

105 „Od používania virtuálnych osobných asistentov cez cestovanie v autonómnych vozidlách, téma
umelej inteligencie sa stáva veľmi populárnou a zároveň prirodzenou, neoddeliteľnou súčasťou
nášho života. Rast výpočtovej sily počítačov, dostupnosť údajov a pokrok v algoritmoch zmenili
umelú inteligenciu na jednu z nasjtrategickejších technológií dvadsiateho prvého storočia. Téma
umelej inteligencie však nie je nová, a to ani v oblasti práva. S touto témou sa môžeme stretávať už
od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v právnych prameňoch, a ešte pár desiatok rokov pred
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Gyurász, systémy umelej inteligencie môžu byť kandidátmi na morálny status,
hoci zatiaľ panuje všeobecná zhoda na tom, že súčasné stroje založené na umelej
inteligencii morálny status nemajú. Znamená to, že kedykoľvek chceme, môžeme
ich algoritmy zmeniť alebo dokonca vymazať. Ak však za kritérium morálneho
statusu pokladáme dispozíciu vyššími kognitívnymi schopnosťami a/alebo
schopnosť trpieť (vnímavosť), potom by pred nami stála výzva priznať umelej
inteligencii morálnu a právnu subjektivitu vo chvíli, keď by tieto schopnosti
nadobudla.106

Pokiaľ ide omyslenie ako vlastnosť umelej inteligencie, Gyurász s odkazom
na J. Copelanda poukazuje na desaťročia sa presadzujúce nenáboženské trendy vo
filozofii mysle, ktoré umožňujú také chápanie inteligencie, ktoré nabáda k záveru,
„že vhodne naprogramované a správne fungujúce Turingove stroje by sa mohli
kvalifikovať ako veci s vedomím, alebo so slovami Johna McCarthyho, ako ,umelá
inteligencia‘.“107 Jedným dychom, každopádne, dodáva: „V klasickom ponímaní, v
zariadeniach na báze umelej inteligencie sa inteligencia a intencionalita často
vníma ako technická vlastnosť programu, ktorá je výsledkom algoritmov. Nemožno
však zabúdať, že množstvo teórií stále trvá na tom, že vedomie a intencionalita je
ontologickým vlastníctvom privilegovanej ľudskej existencie, a preto sa tento
fenomén nemôže vzťahovať na stroje.“108 Uzatvára konštatovaním, že „stroje dnes,
aj keď sú na báze umelej inteligencie, pracujú na základne presne stanovených
pravidiel a pokynov. Z týchto dôvodov otázky ohľadne slobodnej vôle a
intencionality budú len veľmi ťažko kompatibilné s takými strojmi. Aj keď nie je
pochýb o tom, že nie sme od týchto vlastnosti ďaleko, keďže v oblastiach, akou je aj
racionalita, už nás tieto stroje dokázali prekonať. Netreba však zabúdať, že
samotný výskum umelej inteligencie bude posúvať naše vedomosti o ľudskej mysli
ďalej a ďalej. A čím viac toho budeme vedieť o ľudskej mysli, tým bližšie sa
dostaneme k možnosti dokonalej reprodukcii fenoménu, ktorá je naša myseľ.“109

Podobne sa vyjadruje Cennydd Bowels, ktorý sa zaoberá aplikovanou etikou
z futuristického hľadiska a uvádza, že „předzvěsti umělé osobnosti již existují:
Saúdská Arábie v reklamním kousku dala občanství robotovi jménem Sophia –
příšerné marionetě s gumovým obličejem a se zanedbatelným vědeckým významem

tým už aj na plátnach filmov.“ (GYURÁSZ, Z. – MÉSZÁROS, T. Umelá inteligencia vo filme. In
kolektív autorov. Právo vo filmovom umení: osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2020, s. 219).

106 GYURÁSZ, Z. Ethics in the Age of AI. In SZAKÁCS, A. – HLINKA, T. (zost.) Bratislava Legal
Forum 2020: Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challenge. Bratislava: Právnická
fakulta UK, 2020, s. 65, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_IT_2020_-
_final_final_ocislovane.pdf [cit. 23-02-2022].

107 GYURÁSZ, Z. Problematika „telo – myseľ“ v 21. storočí (dôležitosť filozofie mysle pre modernú
podobu umelej inteligencie). In ComenIUS, 2021 (roč. 6), č. 1, s. 22, dostupné na internete:
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/wp-content/uploads/2021/04/Comenius_1_2021_fin-3.pdf
[cit. 23-02-2022].

108 Tamtiež.
109 Tamtiež, s. 23.

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_IT_2020_-_final_final_ocislovane.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_IT_2020_-_final_final_ocislovane.pdf
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/wp-content/uploads/2021/04/Comenius_1_2021_fin-3.pdf
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–, což vedlo k tomu, že Sophii zvali do talk show po celém světě a všem v odvětví
umělé inteligence se protáčely panenky. O přiznání postavení právnické osoby
robotům diskutovala také EU a vyvolala tak podobně otrávenou reakci. [...]
Z etického hlediska je přiznání osobnosti korporacím, řekám či dnešním robotům
absurdní, protože nesplňují žádná filosofická kritéria, právní definice se však
výrazně rozvolnila. Nebude trvat dlouho a některá země se rozhodne učinit
právnickými osobami roboty, aby tak mohla lépe odolávat tlaku odvětví, jež se
snaží vyhnout odpovědnosti za činy svých strojů. Umělá morální osobnost je ještě
daleko, budoucí technologie s určitým druhem vědomí či s vysoce sofistikovanou
inteligencí by však normám vyhovovat mohly. Toto rozhodnutí je zvláště důležité
pro deontologa: chcete-li s lidmi vždy zacházet spíše jako s účelem než jako
s prostředky, musíte vědět, kdo k nim patří. Budeme-li za osobu považovat stroj,
pravděpodobně si zaslouží podobné výsady jako lidé, například (na základě
Všeobecné deklarace lidských práv) právo na právní uznání, nediskriminaci a
právo na azyl. Některá práva se však nebudou přizpůsobovat tak snadno:
nebudeme například chtít, aby se stroje-osoby ženily nebo rozmnožovaly. Tyto
rozdíly by mohla zahrnovat paralelní kategorie umělých osob, i když tato myšlenka
znepokojivě upomíná na rasistické zákony Jima Crowa. Kvůli postavení osoby se
stává zvláště choulostivým tématem vlastnictví: vlastnictví osob je samozřejmě
otroctvím. Z toho vyplývá, že přiznání postavení osoby umělé inteligenci mohou
bránit obchodní zájmy nebo že nástup dostatečně vědomé či inteligentní umělé
inteligence otřese naším chápáním vlastnických práv.“110

Je teda zrejmé, že vymedzenie právnej subjektivity je dôležitou otázkou
s etickým kontextom a že etické teórie (a samozrejme tiež metafyzika, s ktorou
môžu byť spojené) pri nej zohrávajú svoju rolu.111 Mimochodom, v súvislosti témou
subjektov práva možno podotknúť, že eticky a právne relevantné tu dnes nie sú len
otázky týkajúce sa non-humánnych entít. Témou sa môžu už čoskoro stať aj etické
a právne dopady pretvárania ľudí prostredníctvom technológií. Ondrej Ružička
napríklad vidí potenciálne závažné dôsledky transhumanizmu pre otázky
legitimity moci a práva. Ide o snahy „zakomponovať technológie do živého
organizmu. Strojčeky na srdce, načúvacie prístroje, umelé kĺby sa stali už bežnými
súčasťami našich tiel, no snaha vytvoriť prepojenie medzi človekom a napr.

110 BOWELS, C. Etika budoucnosti. Praha: Academia, 2021, 220-221. Karel Beran zas odkazuje na
Lawrenca B. Soluma, ktorý už pred tridsiatimi rokmi prezentoval myšlienku subjektivity umelej
inteligencie, ktorá dokáže, na rozdiel od zvierat, vykonávať jednoduché úkony na úrovni
ľudského administrátora. Beran však konštatuje, že táto skutočnosť si nevyžaduje žiadnu
zodpovednosť danej entity, preto nemá veľký zmysel tvrdiť, že umelá inteligencia má mať (za
súčasného technického stavu) práva a povinnosti. (BERAN, K. The Concept of Juristic Person.
Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 149).

111 V súvislosti s morálnym statusom technických zariadení napísal zaujímavý príspevok Tommaso
Barbetta, ktorý tu približuje teórie ako je inštrumentalizmus, teória actor-network
či informačná teória a v ich svetle sa zaoberá otázkou morálnej subjektivity autonómnych
vozidiel (BARBETTA, T. Is My Car Evil? A Review of Non-Anthropocentric Theories of Moral
Agency, dostupné na internete:
https://www.academia.edu/38651526/Is_My_Car_Evil_A_Review_of_Non_Anthropocentric_Th
eories_of_Moral_Agency [cit. 31-03-2022]).

https://www.academia.edu/38651526/Is_My_Car_Evil_A_Review_of_Non_Anthropocentric_Theories_of_Moral_Agency
https://www.academia.edu/38651526/Is_My_Car_Evil_A_Review_of_Non_Anthropocentric_Theories_of_Moral_Agency
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počítačom je na téme dňa. Napr. Elon Musk a jeho vízia neural lace a
zefektívnenie možností komunikácie. Potencionálne zakomponovanie elektroniky do
živej neurónovej siete človeka, jednak reálne vyvolá filozofické (a táto
potencionalita už vyvoláva) rozpravy, takmer s istotou bude nutná úprava v rovine
práva. Vezmime si napríklad prípad volieb. Elektronizácia je v niektorých
krajinách veľmi pokročilá, dá sa voliť z pohodlia domova. Proces je v značnom
zjednodušení nasledovný. Rozhodnutie sa vykonáva pomocou elektrotechniky.
Vykonávateľom sú de facto zväčša ruky voliča, teda neexistuje nazvime to,
organické spojenie medzi počítačom a mozgom voliča. V prípade zavedenia
elektroniky priamo na neurónovú sieť voliča, môže nastať viacero hypotetických
problémov. Ako napríklad možnosť zmanipulovania volieb. Vidíme to už napr. v
ostatných amerických prezidentských voľbách (priamy vzťah mozog elektronika tu
chýba), kde padali obvinenia z interferencie Ruskej federácie na ich výsledky.
Ovplyvňovanie voličov priamo, sa môže stať realitou. Viedlo by to nepochybne k
významnému prehodnoteniu volebných mechanizmov a tým aj demokratickej
legitimity.“112

Pokiaľ ide o tému právnych vzťahov (či realizácie práva), ktorej sa táto
kapitola venuje, možno povedať, že okrem otázok právnej subjektivity tu má
významnú etickú dimenziu napríklad tiež zásada pacta sunt servanda, na ktorej
stojí celé zmluvné právo. Táto zásada vychádza z predstavy o morálnej záväznosti
sľubu. Etickou otázkou tiež je, či na tejto záväznosti niečo mení čas. Právne úpravy
premlčania vychádzajú vlastne z predpokladu, že zo sociálno-etického hľadiska je
existencia tohto inštitútu spravodlivá, hoci na individuálno-etickej úrovni
morálny záväzok splniť sľub pretrváva (naturálna obligácia). Stručne možno tiež
zmieniť, že ďalšími príkladmi eticky relevantných inštitútov v právnych vzťahoch
sú ochrana dobrej viery a ochrana slabšej strany (zamestnanca, nájomcu,
spotrebiteľa atď.). Obe možno zdôvodňovať nejakou formou deontológie,
konzekvencializmu alebo etiky cnosti.

112 RUŽIČKA, O. Quo vadis legitimita? In ANDRAŠKO, J. – HAMUĽÁK, J. (zost.) Bratislavské
právnické fórum 2018:Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Bratislava: Právnická fakulta
UK, 2018, s. 114-115, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zborni
k_BPF2018_sekcia_10.pdf [cit.22-08-2022].
Idea transhumanizmu samozrejme otvára otázky pre rôzne disciplíny. Napríklad z teologického
hľadiska sa ňou u nás zaoberá evanjelický teológ Michal Valčo, ktorý sa pýta na hranice nášho
Bohom daného mandátu zveľaďovať stvorený svet a na vzťah problému transhumanizmu k
pojmu imago Dei. Konštatuje, že dobré úmysly nám nikdy nezaručia ochranu pred
zneužiteľnosťou nejakého kroku, ktorý ako ľudstvo podnikáme a z čisto sekulárneho hľadiska sa
mu zdá idea transhumanizmu ako značne riziková, žiadajúca si striktnú zákonnú reguláciu. Z
osobitne teologického hľadiska je však, podľa neho, správne a hlboké pochopenie toho, čo to
znamená byť Božím obrazom, tou kľúčovou ideou, ktorá usmerní našu kreativitu, pomôže nám
zveľaďovať stvorený svet a zároveň chrániť ideu ľudskej dôstojnosti. (VALČO, M.
Transhumanism as a Challenge for the Christian Theological Understanding of ‘Imago Dei’. In
PETKOVŠEK, R. – ŽALEC, B.(eds.) Transhumanism as a Challenge for Ethics and Religion.
Zürich: LIT Verlag, 2021, s. 115).
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Uviedol som, že v právnom vzťahu vystupujú účastníci ako nositelia práv
a povinností, teda že obsahom právneho vzťahu sú konkrétne subjektívne práva.
Medzi najzásadnejšie subjektívne práva patria vo všeobecnosti tie, ktoré
označujeme pojmom ľudské práva (ako napokon vyplýva aj z vyššie načrtnutej
diskusie o právnej subjektivite). Tento druh práv rozlišujeme na absolútne
a relatívne a práve pri tomto delení sa chcem ešte v krátkosti zastaviť. Má totiž
morálne zásadnú povahu. Rozdiel medzi uvedenými dvoma druhmi ľudských práv
spočíva vmožnosti či nemožnosti ich obmedzenia (ide teda o iný pojem absolútnych
a relatívnych práv, než je ich delenie s ohľadom na vzťahy erga omnes a inter partes).
Absolútne ľudské práva nepripúšťajú výnimku a musia byť za každých okolností
rešpektované (možno ich preto označiť aj ako nepodmienené), zatiaľ čo
o relatívnych ľudských právach to neplatí a za určitých podmienok ich možno
obmedziť (označujú sa aj ako podmienené).

Väčšinu ľudských práv predstavujú relatívne práva. Vdemokratických štátoch
prichádza do úvahy viacero okolností, ktoré legitimizujú ich obmedzenie. Medzi
relatívne ľudské práva zaraďujeme napríklad slobodu prejavu, právo na súkromie,
vlastnícke právo, slobodu pohybu a pobytu ako aj všetky práva spadajúce
dokategórie hospodárskych, sociálnych akultúrnych práv.

Za absolútne ľudské práva sú štandardne považované (najmä) tieto: sloboda
od mučenia či iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestu, sloboda od otroctva a nevoľníctva, právo nebyť uväznený pre
neschopnosť splniť svoj zmluvný záväzok, sloboda od pôsobnosti retroaktívnych
trestných noriem v neprospech páchateľa, právo na uznanie svojej právnej
osobnosti, sloboda myslenia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a prípadne
tiež právo na život.

Slobodu od mučenia či iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestu (zjednodušene „právo nebyť mučený“) som už v jednej
z predchádzajúcich kapitol spomínal. Toto právo predstavuje najskloňovanejší
(učebnicový) príklad absolútneho ľudského práva.113

Pokiaľ ide o slobodu od otroctva a nevoľníctva, táto je vlastne jedným
z vyjadrení odmietnutia degradácie človeka na objekt právneho vzťahu (čím
pomerne úzko súvisí s právom na uznanie právnej osobnosti ako ďalším
absolútnym ľudským právom). Nedegradovateľnosť človeka na objekt je jednou

113 Svoje pozitívnoprávne vyjadrenie nachádza najmä v samostatnom medzinárodnom dokumente,
ktorý je mu venovaný – v Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Okrem toho je dané právo zakotvené aj v iných
významných dokumentoch (v čl. 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,
v čl. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v našej domácej úprave v čl. 16 ods. 2 Ústavy SR
a v čl. 7 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd). VDohovore proti mučeniu sa explicitne uvádza,
že žiadne okolnosti, nech už sú akékoľvek, nemôžu slúžiť na ospravedlnenie mučenia alebo
iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
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zkľúčových požiadaviek vyplývajúcich zpojmu ľudskej dôstojnosti (čo znamená, že
daná sloboda nerozlučne súvisí aj s právom na zachovanie ľudskej dôstojnosti, hoci
pri práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti ide o trochu iný pojem dôstojnosti –
o ašpiračný pojem –, než je ten, ktorý je základom ľudských práv ako takých –
vlastný pojem). S ohľadom na otázku absolútnej povahy slobody od otroctva a
nevoľníctva treba povedať, že určitým implicitným limitom skutočne absolútneho
charakteru tejto slobody je existencia trestu nútených prác, ktorý dnes
demokratické právne poriadky bežne zakotvujú. Trest nútených prác síce býva
v ľudskoprávnych dokumentoch obvykle spájaný so zákazom nútenej práce ako so
samostatným relatívnym ľudským právom,114 avšak samotný zákaz nútenej práce
možno pokladať za určitú podmnožinu zákazu otroctva a nevoľníctva, resp. všetky
tri práva možno považovať za rôzne variácie rovnakého princípu spočívajúceho
v zákaze byť nútený pracovať pre inú osobu proti svojej vôli. Sloboda od otroctva
a nevoľníctva je teda absolútnym ľudským právom iba pri užšom chápaní pojmov
otroctva a nevoľníctva. Tieto inštitúty aktuálne nie sú prípustné ani len na dobu
určitú (čo je doba, na ktorú sa ukladá trest nútených prác). Rozdiel medzi
otroctvom a nevoľníctvom na jednej strane a trestom nútenej práce na strane
druhej je teda v legitímnosti či nelegitímnosti požiadavky vykonávať určitú činnosť
pre iného. Zatiaľ čo otroctvo a nevoľníctvo predstavujú pracovnú povinnosť, ktorá
je uložená nelegitímne, trest nútenej práce predstavuje takú pracovnú povinnosť,
ktorá je uložená legitímne. Rozdiel v definícii oboch pojmov je teda hodnotový
a závisí od definovania legitímneho a nelegitímneho. Stojí a padá na určitom
chápaní spravodlivosti, čiže v dôsledku opäť na (sociálnej) etike.

Za absolútne právo možno bez pochýb považovať právo nebyť uväznený pre
neschopnosť splniť svoj zmluvný záväzok. V zakotvení tohto práva v moderných
katalógoch ľudských práv ide o prekonanie starovekých a feudálnych úprav, ktoré
umožňovali uväznenie dlžníka ako trest, resp. ako zabezpečovací prostriedok
splnenia záväzku. Rozdiel medzi upadnutím do otroctva za nesplnenie peňažného
záväzku, ktoré bolo v staroveku tiež známe, a uväznením za takúto insolvenciu
spočíval v tom, že zatiaľ, čo prvý inštitút mal nielen represívny ale i
priamo reparačný charakter (otrok pracoval pre svojho pána-veriteľa, resp. mohol
ním byť predaný inému pánovi), druhý inštitút mal výlučne povahu represívnej
sankcie, prípadne akéhosi tlaku na zaplatenie dlhu (zo samotného uväznenia
dlžníka veriteľ priamo nezískal žiadnu ekonomickú výhodu). Skutočnosť, že sa
dnes takáto možnosť v právnych poriadkoch demokratických štátov nepripúšťa, je
odrazom istého chápania pojmu ľudskej dôstojnosti (človek je cieľom a treba s ním
zaobchádzať s určitou úctou napriek jeho zlyhaniu).

Sloboda od retroaktívnych trestných noriem, ktoré sú v neprospech
páchateľa, je elementárnou etickou požiadavkou, ktorú som už spomínal

114 Svedčí o tom aj systematika Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, kde sa
zákaz otroctva nachádza včl. 8 ods. 1, zákaz nevoľníctva vods. 2 azákaz nútenej práce vods. 3.
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v súvislosti s pojmom vnútornej morálky práva, ako ju koncipuje Lon Fuller.
Postihovať človeka za čin, ktorý v čase spáchania nebol trestný, v tejto perspektíve
znamená vlastne popierať samotnú podstatu práva.115 Pripomeňme, že Fullera
možno považovať za predstaviteľa sekulárneho jusnaturalizmu116 (resp. za
predstaviteľa nejakého nepozitivistického prístupu k právu), ktorý pojem práva
týmto spôsobom prepája s pojmom spravodlivosti.

Sloboda myslenia, viery a náboženstva je absolútna len z hľadiska ochrany
vnútorného postoja jednotlivca, nie z hľadiska vonkajšieho prejavu (kde sa prelína

115 Pravá retroaktivita je, samozrejme, problematická v každom právnom odvetví, nielen v odvetví
trestného (či priestupkového) práva. V trestnom práve je však takáto retroaktivita v neprospech
páchateľa, resp. obvineného, mimoriadne závažným problémom. Viktor Knapp predkladá voči
retroaktivite „logický“ argument, keď tvrdí, že podstatná je „skutečnost, že právní norma působí
dopředu, vyplývá z toho, že právní norma působí na lidskou vůli a stanoví, co má být. Dá-li se to
dohromady, znamená to, že právní norma stanoví, co má být a co je dosažitelné lidským volním
chováním, tedy to, co člověk má v moci svou vůlí způsobit, aby bylo. Není tedy v silách právní
normy stanovit, tj. přikázat nebo zakázat, že něco být mělo. Člověk svou vůlí nemůže ovlivnit
minulost. Říká se právem, že co se stalo, se nemůže odestát, a žádný zákon na tom nemůže nic
změnit. Retroaktivní právní norma tedy nemá základní vlastnosti právní normy, nýbrž je právní
fikcí, že něco v minulosti bylo po právu, co po právu nebylo, resp. že něco nebylo po právu, co po
právu bylo.“ (KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 210). Konštatuje však, že
z hľadiska, ktoré označuje ako právnopolitické, je retroaktivita vo výnimočných prípadoch
prípustná a že aj história ukazuje, „že výjimečně může k retroaktivitě dojít i v neprospěch subjektu
práva, zejména pachatele trestného činu. Jsou situace, kdy by se právní jistota dostala do příkrého
rozporu s jistotou sociální a s právním vědomím, jak tomu bylo v Norimberském procesu
s nacistickými válečnými zločinci, u nás podle retribučních dekretů z r. 1945 a při dodatečném
obnovení běhu promlčecích lhůt podle § 5 zák. č. 198/1993 Sb. K zajímavým závěrům došel
Spolkový ústavní soud v SRN, který zásadním rozhodnutím (Leitentscheidung) připustil zpětnou
účinnost zákona z příkladmo uvedených čtyř důvodů, z nichž zajímavé jsou všechny, přesvědčivé
jsou některé více a jiné méně. K těm přesvědčivým náleží odůvodnění opírající se o skutečnost, že
nepřípustnost retroaktivity je – mimo jiné – i výsledkem výšezmíněného respektování občanovy
důvěry v právo. Jde ovšem o ochranu oprávněné důvěry v právo, takže ochrany důvěry nezaslouží
neoprávněné spoléhání na právo, zejména takové, kdy občan podle právní situace v době, na
kterou se vztahuje retroaktivní norma, si musel být jejím morální apod. závadnosti vědom a tudíž
musel počítat s možností její retroaktivní změny. Méně přesvědčivý je další důvod ospravedlňující
retroaktivitu nadřazením ,obecného blaha‘ právní jistotě. Kontrapozice obecného blaha a právní
jistoty je teoreticky velmi pochybná a navíc staví velmi nejasný (neostrý) pojem ,obecného blaha‘,
který historie nejednou usvědčila ze snadné zneužitelnosti, nad celkem ostrý pojem právní jistoty.
A krom toho, i právní jistota přece sama je součástí obecného blaha.“ (Tamtiež, s. 211). Výnimočná
voľba pravej retroaktivity súvisí s chápaním pojmu práva. Slovami Pavla Holländera: „Otázka
volby mezi přirozenoprávním a pozitivněprávním instrumentáriem při překonávání totalitního
systému se vynořuje zejména, nebo výlučně, v těch případech, kdy při utváření nového právního
prostředí nelze vystačit s nepravou retroaktivitou (čili s derogací dosavadního práva a jeho
nahrazením právem novým), nýbrž nutno sáhnout k retroaktivitě pravé, resp. k jinému postupu
reagujícímu na nespravedlnost doby předchozí.“ (HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 2. vyd. Plzeň:
Aleš Čeněk, s. 20).

116 „Za nejvýznamnějšího anglosaského iusnaturalistického myslitele 50. a 60. let lze označit Lona L.
Fullera. Ve své koncepci Fuller vychází z teze, podle níž pojem práva nelze definovat úplně
nezávisle na důvodech, pro které lidé akceptují a dodržují právo.“ (HOLLÄNDER, P. Filosofie
práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 23-24).
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so slobodu slova).117 Človek teda môže premýšľať, o čom len chce, zastávať názory,
aké len chce, veriť, čomu len chce, avšak nemôže navonok prejavovať, čokoľvek
chce. Vonkajší prejav tohto jeho zmýšľania, viery či náboženstva podlieha určitým
právnym limitom. Vnútorné stavy mysle a presvedčenia človeka samé osebe
v zásade ani nie sú externe kontrolovateľné (možno s výnimkou drog)
amonitorovateľné.

Pokiaľ ide o právo na život, v súčasnom svete ho nemožno pokladať za
absolútne ľudské právo, pretože právne úpravy demokratických štátov ho bežne
limitujú inštitútmi nutnej obrany a krajnej núdze.118 V sebaobrane, vo vojne a pod.
je dovolené porušiť právo agresora na život (pokiaľ je smrtonosná obrana jediným
prostriedkom ochrany legitímnych záujmov obetí agresie) a pokiaľ je primeraná.
Absolútnym teda nie je právo nebyť usmrteným. Absolútnym je napríklad len právo
nebyť zavraždeným (prípadne nebyť ako nevinný aktívne obetovaným). Aj Ján Svák,
ktorý najprv zaraďuje právo na život medzi absolútne ľudské práva, následne
podotýka, že ako také ho nemožno považovať za absolútne a že „sám Európsky
dohovor vo svojom článku 2 vymedzuje dôvody legálneho zabitia človeka.“119
Radikálni pacifisti by s tým zrejme nesúhlasili.

Absolútny či relatívny charakter všetkých vyššie uvedených práv je
dôsledkom určitých etických predpokladov. Rôzne etické teórie môžu dať rôzne
odpovede na otázku, ktoré právo (a či vôbec nejaké) by malo byť absolútne a ktoré
nie, pričom uznanie konkrétneho ľudského práva ako absolútneho zásadne
ovplyvňuje podobu právneho vzťahu, vktorom toto právo existuje.

117 K tomu pozri napríklad SVÁK, J. Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch: I. zväzok. Žilina:
Eurokódex, 2011, s. 31.

118 Tatiana Machalová sa každopádne domnieva, že výnimočnosť práva na život spočíva napríklad v
tom, že toto právo (hoci nie je absolútne) predstavuje samotné východisko kritickej
rekonštrukcie etickej reflexie práva ako takej. „Důvodem tohoto metodologického požadavku je to,
že současný rozvoj biologických a medicínských věd a z nich vycházejících technologií uvádí právo
na život do nesamozřejmosti. Zpochybnění práva na život si tak vynucuje opět se ptát na to, kdo
má právo rozhodovat o našem životě? Kdo má právo na život? A k jakému životu máme
právo?“ (MACHALOVÁ, T. Místo právní etiky v současném právním myšlení. In
MACHALOVÁ, T. et al. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, s.
270). Poslednou otázkou (na aký život máme právo?) sa snáď k problému stavia podobne ako
Jakub Trojan, ktorý uvádza: „Právo na život není jen právem na holé přežití, ale právem na
život, který je v kontextu dané společnosti spojen s nezpochybnitelnou důstojností.“ (TROJAN, J. S.
Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 244-245). Trojan sa
pritom jedným dychom pýta: Do jaké míry lze, právě s ohledem na mentalitu společnosti a
ekonomickou efektivitu, zajistit a garantovat právě tuto dignitu? (Tamtiež, s. 245). Domnievam
sa však, že hovoriť o kvalite života je niečo iné, ako hovoriť o samotnom práve na život. Právo na
život predstavuje právo na (holé) prežitie. Ostatné je vecou ďalších (sociálnych) práv.

119 SVÁK, J. Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch: I. zväzok. Žilina: Eurokódex, 2011, s. 31.
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5.
APLIKÁCIA PRÁVA A ETIKA

Pod aplikáciou práva rozumieme uplatňovanie právnych noriem v procesných
konaniach pred príslušnými štátnymi orgánmi, či už správnymi alebo súdnymi.120
V etickom kontexte tu vystupuje do popredia problematika spravodlivého procesu,
ktorá parí medzi esenciálne otázky práva s etickým rozmerom.

Pokiaľ na vec nazeráme teóriou jednotlivých štádií aplikácie práva,
v súvislosti so samotným začatím procesného konania (najmä prvostupňového, no
prípadne i opravného alebo vykonávacieho), narážame na etický rozmer dvoch
procesných zásad – a to dispozičnej zásady a zásady oficiality. Kým prvá robí
začatie konania závislým od rozhodnutia účastníka konania, ktorý môže toto
svoje právo využiť alebo nevyžiť (v dôsledku čoho sa konanie buď začne alebo
nezačne), druhá stanovuje povinnosť pre štátny orgán, aby konal ex offo. Tento
rozdiel a jeho konkrétne uplatnenie v právnom poriadku príslušného štátu súvisí,
okrem iného, aj so súkromnoprávnou verzus verejnoprávnou rovinou právneho
vzťahu, ktorý má byť pred daným orgánom prejednávaný a týka sa už
rozoberaného problému dualizmu práva v súvislosti s otázkou slobody verzus
štátneho paternalizmu. K tomuto problému sa nebudem vracať. Je však namieste
pripomenúť ho.

V rámci štádia prejednávania veci a dokazovania možno poukázať na
predbežné otázky prekážok rei iudicatae a litispendencie. Obe sú vyjadrením
princípu, že o tej istej veci sa nemá konať dvakrát/viackrát (ne bis in idem).
Prekážka res iudicata sa týka nemožnosti opätovného konania o právoplatne
rozhodnutej veci, prekážka litispendencie sa týka nemožnosti konať, ak už
konanie o danej veci prebieha na inom orgáne. Ak by teória nepoznala tieto dve
prekážky, ktorých existencia v aktuálnom prípade sa má preveriť v rámci
predbežných otázok po začatí konania, potom by bola vážne narušená právna
istota. Účastník by totiž nikdy nevedel, ktorý verdikt je preňho konečný
a nemohol by si byť istý svojím právnym postavením (neboli by chránené jeho
legitímne očakávania). Ak som už skôr uviedol, že požiadavka právnej istoty je
súčasťou širšej idey spravodlivosti, potom sú tieto dve procesné zásady významným
prvkom v koncepte spravodlivého procesu. Predstavujú jednu z dôležitých garancií
právnej istoty a tým i (procesnej) spravodlivosti.

120 Radoslav Procházka aMarek Káčer definujú aplikáciu práva ako „proces, v ktorom vecne príslušné
orgány právne normy, obsiahnuté vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, autoritatívne
uplatňujú na konkrétne skutkové situácie. Spočíva vo vydávaní individuálnych právnych aktov,
ktoré všeobecne formulované príkazy, zákazy a dovolenia transformujú na príkazy, zákazy
a dovolenia adresované konkrétnym osobám.“ (PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M. Teória práva.
Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 249).
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Keď však hovoríme o princípe ne bis in idem, otázkou je, čo znamená
procesne konať dvakrát o tej istej veci, a otázkou tiež je, čo znamená tá istá vec.
Pokiaľ ide o prvú otázku, je vhodné podotknúť, že pod procesným konaním sa tu
nemyslí také konanie, ktoré je začaté na základe mimoriadneho opravného
prostriedku. Idea spravodlivosti, ako je v tomto zmysle všeobecne akceptovaná, si
totiž žiada nielen existenciu riadnych opravných prostriedkov (t. j. principiálnu
preskúmateľnosť rozhodnutia), ale aj to, aby bolo za určitých okolností možné
otvoriť i právoplatne rozhodnutú vec (typickým príkladom bude obnova trestného
konania, keď sa napríklad po rokoch nájde nový dôkaz, ktorý bude svedčiť
vprospech neviny právoplatne odsúdeného).

Pokiaľ ide o otázku, čo je to tá istá vec, zaujímavým právno-teoretickým
problémom setickým kontextom je tu vymedzenie pojmu skutok. Princíp ne bis in
idem sa totiž niekedy interpretuje tak, že za rovnaký protiprávny skutok nemá byť
človek postihnutý dvakrát. V súvislosti s tým sa diskutuje o legitímnosti
trestnoprávneho a súčasne správnoprávneho postihu. Napríklad vinník dopravnej
nehody môže svojím konaním naplniť skutkovú podstatu niektorého
z dopravných priestupkov a zároveň skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na
zdraví. Je v takomto prípade dvojitý postih legitímny, alebo je porušením princípu
ne bis in idem? Rozdielnosť objektu (ochrana premávky verzus ochrana zdravia)
oboch deliktov svedčí v prospech záveru, že takýto dvojitý postih je legitímny (a
teda nemal by byť v rozpore s princípom ne bis in idem), zatiaľ čo totožnosť skutku
akoby svedčila proti jeho legitímnosti (šlo predsa o jeden čin, o jedno protiprávne
konanie). Ak vyjdeme z predpokladu, že rozhodujúcim je v tomto probléme
vymedzenie pojmu skutok, potom to, aké chápanie daného pojmu zvolíme, bude
nepochybne závisieť (aj) od našich predstáv o spravodlivosti (najprv si teda
vyriešime otázku, či je fér trestať človeka za danú vec trestnoprávne
i správnoprávne a v závislosti od toho budeme definovať pojem skutok). Svoj
priestor tu teda opäť, či už priamo alebo sprostredkovane, dostane etika. Zhľadiska
deontológie sa snáď dá uvažovať o tom, že človek smie byť v danom prípade
potrestaný dvakrát pretože spôsobením dopravnej nehody porušil dve svoje
povinnosti (povinnosť rešpektovať pravidlá cestnej premávky a povinnosť
neubližovať druhým na zdraví), zatiaľ čo nejaká verzia utilitarizmu môže
teoreticky argumentovať dostatočnosťou trestnoprávneho postihu a zbytočným
spôsobovaním ujmy (škody) páchateľovi pri uložení ďalšej (priestupkovej) sankcie.

Druhou významnou otázkou štádia prejednávania veci a dokazovania, je
otázka uplatňovania zásady materiálnej pravdy verzus zásady formálnej pravdy
(respektíve ich prípadných variácií). Ide o zásady, ktoré sa principiálne líšia, čo do
kritérií objasňovania skutkovej stránky veci a možností orgánu aplikácie práva
vykonávať dôkazy.121 Kým prvá zásada káže orgánu, aby zistil skutočný stav veci

121 K tomu pozri napríklad TURČAN, M. Poznámka k filozofickým súvislostiam materiálnej
a formálnej pravdy. In ČIČKÁNOVÁ, D. – HAPČOVÁ, I. – MIČÁTEK, V. (zost.) Bratislavské
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(orgán je teda povinný vykonať aj dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak je to
potrebné pre zistenie pravdy o danej veci), druhá kladie bremeno výlučne na
účastníkov konania, pričom orgán rozhodne len na základe dôkazov, ktoré mu
účastníci predložili. Je zrejmé, že zásada formálnej pravdy slúži efektívnosti
konania, zatiaľ čo zásada materiálnej pravdy sa snaží predovšetkým slúžiť pravde122
(otázkou pritom je, či pre orgán aplikácie práva nepredstavuje až prílišnú záťaž a či
je reálne schopná slúžiť tomto cieľu). Prvá z uvedených zásad teda zapadá do
utilitaristického kontextu (a je propagovaná napríklad školou Law and Economcis),
zatiaľ čo druhú môžu podporovať niektorí deontológovia, ktorí chápu vzťah
pravdy a spravodlivosti tak, že si v právno-aplikačnej praxi vyžaduje maximálne
úsilie ozistenie skutočného stavu veci.

V súvislosti so štádiom prejednávania a dokazovania je vhodné zmieniť aj
význam rozdielu medzi voľným a viazaným hodnotením dôkazov. Práve prvý
uvedený pojem je pokladaný za súčasť spravodlivého procesu a ochranu najlepšieho
vedomia a svedomia sudcu či úradníka, ktorý o veci rozhoduje. Z etických súvislostí
možno v kontexte právno-aplikačného rozhodovania poukázať nielen na
deontológiu a utilitarizmus, ktoré budú správne vyhodnocovanie dôkazov
a korektnú právnu kvalifikáciu pokladať buď za povinnosť viažucu
sa ku skutočnosti, že človek je subjektom hodným úcty alebo za nástroj
všeobecného prospechu, ale aj na etiku cnosti, ktorá sa dnes prejavuje v tzv.
jurisprudencii cnosti (angl. virtue jurisprudence). Slovami Tomáša Gábriša: „Jej
podstatou je predstava, že právnik aplikuje na rôzne právne situácie svoje
intelektuálne nadobudnuté cnosti (schopnosti, zručnosti a skúsenosti), ktoré je možné
a potrebné u každého jedinca rozvíjať.“123 Gábriš tu síce hovorí o cnostiach ako
o schopnostiach, zručnostiach a skúsenostiach, no ich súčasťou sú aj rysy charakteru
(čo je idea, ktorá sa čerpá práve z etiky cnosti – hovorí sa napríklad o sudcovskej

právnické fórum 2015: Spravodlivý proces a jeho podoby, garancie a ľudskoprávna dimenzia.
Bratislava: Právnická fakulta UK, 2015, s. 860-868, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/6th_Session.pdf [cit.
28-02-2022].

122 FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019,
s. 200.

123 GÁBRIŠ, T. Preskriptívna teória práva: Metodológia aplikácie práva pre súčasnosť. Bratislava:
Veda, 2020, s. 101. Tomáš Gábriš okrem toho v súvislosti s filozofickým pohľadom na aplikáciu
práva a jej vzťahom ketike poukazuje aj na etiku diskurzu, ako ju poznáme najmä z diela Jürgena
Habermasa, resp. aj iných autorov, kde do popredia vystupuje hodnota dialógu, v nadväznosti na
ktorú možno dokonca hovoriť odialogickej logike. Tá má podľa Gábriša svoje relevantné miesto
v práve ako neformálny, nededuktívny spôsob usudzovania (tamtiež, s. 91 a n.). Gábriš v danom
kontexte uvádza: „Nededuktívny prístup konkrétne tvrdí, že už Aristoteles správne skonštatoval
nemožnosť axiomatizovania etiky, a rovnako to platí i pre právo. Obe disciplíny totiž patria k tzv.
praktickým (fronetickým) vedám, ktoré oproti prírodným vedám kladú namiesto systematickosti
dôraz skôr na skúsenosť a učenie sa ,cnosti‘.“ (Tamtiež, s. 100).

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/6th_Session.pdf
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umiernenosti, sudcovskej odvahe či, samozrejme, sudcovskej spravodlivosti).124
Vtomto kontexte možno poukázať aj na vyjadrenie Lucie Berdisovej, ktorá uvádza,
že „etika sa do nás dostáva cez skúsenosť získavanú od pravidiel, napodobňovaním
autorít, a reflexiou, ale v istom štádiu je už inštinktom, nie deliberáciou podľa
pravidiel alebo princípov.“125

Pokiaľ ide o samotné vydanie rozhodnutia, ktoré predstavuje ďalšie štádium
procesného konania, je namieste zmieniť požiadavku presvedčivého zdôvodnenia
rozhodnutia, ktorá tiež vyplýva z požiadavky právnej istoty. Je teda takou
požiadavkou, ktorej porušenie predstavuje nerešpektovanie princípov
spravodlivosti (rozhodnutie, ktoré nie je presvedčivo odôvodnené možno len
pomerne ťažko označiť za spravodlivé; a hoci aj zhodou okolností vecne
spravodlivé bude, absenciou presvedčivého zdôvodnenia zneistí účastníkov

124 Dôraz sa kladie tiež na sudcovskú inteligenciu a múdrosť, ktorá je ako odbornosť tradične
považovaná za predpoklad osobnej nezávislosti sudcu (k nezávislosti sudcu pozri napríklad
OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 81). Sudcovská nezávislosť je jedným z
kľúčových predpokladov nezávislosti súdnej moci a nezávislosť súdnej moci je, pochopiteľne,
jedným z kľúčových elementov idey materiálneho právneho štátu; ide o súčasť materiálneho
jadra akejkoľvek demokratickej ústavy. „Uvedený princíp je preto nutné chápať ako jadrovú
ústavnú normu (princíp); mal by prežarovať do ostatnej právnej reglementácie, pričom táto by
mala byť v jeho svetle aj interpretovaná.“ (KRAJČOVIČ, M. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu
právneho princípu. In Justičná revue, 2016 (roč. 68), č. 8-9, s. 836-837). Michal Krajčovič zároveň
podotýka, že „oslabovanie pozície súdnej moci iniciuje proces deštrukcie právneho štátu,“ a
konštatuje, že „ak sa uvedené realizuje za súčasného nástupu krízy morálky v spoločnosti, tak je
otázne, do akej miery možno efektívne regulovať spoločenské vzťahy za súčasného zachovania
minimalizácie zásahov štátu do súkromnej sféry jednotlivca. Úpadok štátu a oslabovanie vplyvu
spoločenských (etických) hodnôt v dennom živote vedie k prirodzenému napätiu v spoločnosti,
pretože nemožno viac rozpoznať správne a spravodlivé od nesprávneho a nespravodlivého. Pomaly
sa tak presadzuje zákon prírody – silnejší vyhráva,“ pričom, ako uvádza Krajčovič, takýto stav
následne vedie k štátnemu paternalizmu (tamtiež, s. 851). V súvislosti s otázkami prístupu k
spravodlivosti, ktorý je samotným raison d’être súdnej moci, Krajčovič na inom mieste
zdôrazňuje morálnu integritu sudcu, ktorá, predstavuje „stav, keď sudca je vyzretou osobou po
morálnej stránke, disponujúcou znalosťou morálnych noriem, ktorých dodržiavanie sa prirodzene
očakáva v osobnom i pracovnom živote. [...] Morálny spôsob života sudcu preto musí ísť ruka v
ruke s vysokým štandardom v oblasti odborných znalostí, pretože inak je ohrozené materiálne
naplnenie práva na spravodlivé súdne konanie. Uvedené právo by sa tak stalo výlučne formálnym
– ako forma s chýbajúcim obsahom; ergo z formálnych prameňov by sa netransformovalo do
oblasti spoločenských vzťahov – materiálnych podmienok života spoločnosti.“ (KRAJČOVIČ, M.
Prístup k spravodlivosti. In Justičná revue, 2017 (roč. 69), č. 2, s. 182-183).

125 BERDISOVÁ, L. Právo a etika: reflexia etických modelov v etických kódexoch právnických
profesií. In BÁRÁNY, E. (zost.) Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 229. Ako však, na druhej strane, podotýka Helena Hrehová,
cnosť „nie je zďaleka iba jednoduchý návyk. Od návyku sa cnosť líši kvalitatívne, je vždy dobrá.
Návyk môže byť aj zlý (napr. fajčenie). Medzi cnosťou a návykom stojí sloboda. Cnostný človek sa
slobodne a definitívne rozhoduje pre dobro. Jeho postoj je v tomto zmysle nadčasový. Konanie
cnostných ľudí je slobodné a uvedomelé, nie mechanické, ale odôvodnené. Skutky cnostných ľudí sú
výsledkom ich rozvážnej múdrosti, morálnej zrelosti, schopnej správne posudzovať a hodnotiť,
a pritom nezabúdať na prioritu osoby a jej vnútorného sveta, ktorý nemôžeme nikdy dostatočne
objektívne postihnúť.“ (HREHOVÁ, H. Etika – sociálne vzťahy – spoločnosť. Bratislava: Veda, 2005,
s. 110).
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alebo iné orgány). Presvedčivosť rozhodnutia je dôležitá i s ohľadom na jeho
preskúmateľnosť, ktorá je, ako už som uviedol, štandardne chápaná tiež ako
požiadavka spravodlivosti.126

Čo sa týka jednotlivých požiadaviek spravodlivého súdneho procesu, Ján
Svák vymedzuje štyri, resp. šesť všeobecných požiadaviek a deväť osobitne trestno-
procesných požiadaviek na spravodlivý proces. Medzi všeobecné patria zásada
rovnosti zbraní, kontradiktórnosť súdneho konania, právo osobnej prítomnosti
na súdnom konaní a zákaz inkriminácie vlastnej osoby. Svák tiež zmieňuje
požiadavky verejnosti a rýchlosti súdneho konania. Medzi trestnoprocesné
požiadavky zaraďuje právo na oboznámenie sa s obvinením, právo na prípravu
obhajoby, právo na obhajobu ako také, právo na riadne dokazovanie, právo na
bezplatnú pomoc tlmočníka, prezumpciu neviny, princíp zákonnosti trestných
činov a trestov a zákaz ich retroaktivity, právo nebyť súdený a potrestaný dvakrát
pre ten istý trestný čin aprávo na odvolanie.127

Všimnime si z nich stručne zákaz inkriminácie vlastnej osoby, ktorý
znamená, že „nikoho nemožno nútiť k tomu, aby poskytoval dôkazy napríklad
vlastnou výpoveďou.“128 Ide o zásadu, ktorá sa netýka len trestného konania, no
možno podotknúť, že v trestnom konaní z tejto zásady vyplýva právo nevypovedať
a zvlášť právo neobviniť sám seba. Odkiaľ sa berie predstava, že spoločnosť nemôže
od nikoho vyžadovať, aby obvinil sám seba, resp. aby vôbec vypovedal? Je zjavné, že
daná predstava nejakým spôsobom opäť súvisí s ideou spravodlivosti. Michael S.
Green už dávnejšie rozobral a kritizoval inštrumentalistické i na právach založené
zdôvodnenia tohto práva (týchto práv).129 Uvádza, že už Jeremy Bentham
poukazoval na skutočnosť, že zákaz inkriminácie vlastnej osoby nemá koherentné
zdôvodnenie.130 Tradičnými inštrumentalistickými zdôvodneniami sú napríklad
argumenty z pravdepodobnejšieho nájdenia pravdy pri zachovaní daného zákazu,
z ochrany nevinných pred možným nespravodlivým nátlakom a ubližovaním,
z lepšej rovnováhy výhod vo vzťahu obvineného a štátu. Medzi tradičné na právach
založené zdôvodnenia patrí napríklad argument zo súkromia, argument
z autonómie a osobnej identity. Green všetky tieto argumenty kritizuje (a kritike
podrobuje i niektoré kontraktariánske argumenty). Nech už však bude odpoveď
akákoľvek – teda či už budeme ktorýkoľvek z týchto argumentov alebo nejaký iný
argument pokladať za presvedčivý, alebo budeme odmietať racionalitu zákazu
inkriminácie vlastnej osoby, respektíve zákazu obviniť samého seba, diskusia bude

126 K tejto problematike pozri TURČAN, M. K zásade presvedčivosti rozhodnutia. In Právny obzor,
2017 (roč. 100), č. 5, s. 503-512.

127 SVÁK, J. Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. II. zväzok. Žilina: Eurokódex, 2011, s. 182 a n.
128 Tamtiež, s. 224.
129 GREEN, M. S. The Privilege's Last Stand: The Privilege Against Self-Incrimination and the

Right to Rebel Against the State. In Brooklyn Law Review, 1999 (roč. 65), č. 3, s. 627-716.
130 Tamtiež, s. 628.
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stáť na určitých etických zdôvodneniach, čo vypovedá o význame etiky aj pre túto
tému.

V súvislosti s problematikou spravodlivého súdneho procesu nemožno
napokon opomenúť problematiku justičného omylu, ktorej sa chcem ešte v tejto
kapitole v krátkosti dotknúť. Veď, ako uvádza Rudolf Kasinec, práve „pri spáchaní
justičného omylu dochádza k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou ústavných i medzinárodných dokumentov týkajúcich sa
základných práv a slobôd.“131 Kasinec poukazuje na rozličné definície pojmu
justičný omyl, ktoré majú rôznu šírku.132 Ja preferujem hovoriť o justičnom omyle
výlučne v kontexte spáchania nespravodlivosti na nevinnom človeku v trestnom
konaní, najmä jeho odsúdení za čin, ktorý nespáchal (hoci, justičné pochybenia sú,
samozrejme, závažným problémom i v netrestných veciach). Za justičný omyl
môžu byť zodpovedné jednak súdy, jednak orgány činné v trestnom konaní,
a jednak i ústavodarca a zákonodarca (pokiaľ ústavnými a zákonnými zárukami
možnosť justičného omylu neminimalizoval).133 Opomenúť však nemožno ani
prípadných krivých svedkov, znalcov či iné osoby, ktoré môžu byť príčinou
spáchania justičného omylu.Kasinec zmieňuje aj obhajcu, ktorý môže pochybiť.134

Justičný omyl má svoje dôsledky nielen pre osobu poškodeného, ale aj pre
jeho blízke okolie i celú spoločnosť. „Každé nezákonné rozhodnutie sa priamo či
nepriamo dotýka každého člena spoločnosti. Pri priamom zapojení môžeme byť
obeťou omylu (nespravodlivo odsúdený), blízkymi príbuznými obete (tiež známi,
kolegovia, susedia i ďalšie osoby, ktoré udržiavali sociálny kontakt s poškodeným),
prípadne sme súčasťou súdnej mašinérie (členovia poroty, svedkovia v procese,
zamestnanci súdu alebo penitenciárneho zariadenia). Pri nepriamom zapojení sme
len vzdialenými pozorovateľmi, ktorí sa prostredníctvom médií dozvedajú
o podrobnostiach justičného omylu a v mysli sa pohrávajú s myšlienkou, že namiesto
tohto nespravodlivo odsúdeného za istých predpokladov mohli stáť pred súdom tiež.
Tieto negatívne nálady nastupujú vždy po odhalení každého justičného omylu
a znižujú našu dôveru v dosiahnutie spravodlivosti pred nezávislým súdnym
orgánom. Pred odhalením omylu pristupujeme ako členovia spoločnosti k danej osobe
odmerane (predpokladáme, že daný skutok spáchala), opovrhujeme ňou, a čo je
najhoršie – vyvodíme voči nej neprávne sankcie spoločenského charakteru
(prerušenie kontaktov, nemožnosť sa uplatniť v zamestnaní, sťaženie spoločenského
uplatnenia, nemožnosť interakcie s ostatnými členmi spoločnosti).“ 135

131 KASINEC, R. Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 20.

132 Tamtiež, s. 13-14 a29-23.
133 Tamtiež, s. 15-22.
134 Tamtiež, s. 41-42 a49-53.
135 Tamtiež, s. 60-61. Kasinec navrhuje ako prostriedky predchádzania justičným omylom tieto: pri

obzvlášť závažných zločinoch zaviesť porotný systém, dvojité znalecké posudky a náhodný výber
znalcov, využívanie najmodernejších technologických prostriedkov a postupov dokazovania,
prísne tresty pre pôvodcov justičných omylov, bazírovanie na zásade in dubio pro reo (v
pochybnostiach v prospech obvineného). (Tamtiež, s. 65-66). Navrhuje i legislatívne zavedenie
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Systém, ktorý nemá dostatočné záruky proti justičnému omylu, teda
nemožno označiť za spravodlivý. Tento záver možno vyvodiť ako z deontologickej
etiky a etiky cnosti, tak z konzekvencializmu. Nedostatočnosť záruk tohto druhu
predstavuje neúctu voči človeku ako cieľu a tiež ignorovanie spravodlivosti ako
cnosti (povedzme reflektujúcej postoj dať každému, čo mu náleží).
Z konzekvencialistického (a zvlášť utilitaristického) hľadiska možno len ťažko
predpokladať maximalizáciu dobrých dôsledkov pri neexistencii záruk proti
justičnému omylu (jednak dôjde k vzniku škody na strane nevinne odsúdeného,
jednak môže skutočný páchateľ naďalej ohrozovať spoločnosť, a jednak sa zhorší
právna istota všetkých). V tomto prípade by teda všetky tri základné druhy etických
teórií mali v zásade ukazovať na potrebu takýchto záruk.136

definície justičného omylu unás a to takto: „Justičný omyl je nedostatok pri výkone spravodlivosti,
ktorý vznikol v niektorej fáze trestného konania. Jeho dôsledkom bola osoba, ktorá trestný čin
nespáchala, neoprávnene zadržaná, väzobne stíhaná, bol jej uložený trest odňatia slobody alebo
iný druh trestnej sankcie, čím jej bola spôsobená škoda.“ (Tamtiež, s. 84).

136 Hoci v konzkvencializme môže byť ojedinelé spáchanie justičného omylu vyhodnotené ako
prospešné – napríklad, keď nejakému nebezpečnému človeku nevedia dokázať vinu za činy, ktoré
pácha, no zhodou okolností naňho budú ukazovať určité dôkazy ohľadom zločinu, ktorý
nespáchal; ak bude za takýto čin mylne odsúdený, dôsledkom tejto individuálnej
nespravodlivosti bude paradoxne ochrana spoločnosti pred jeho ďalším konaním. V utilitarizme
(utilitarizme činu) možno uvažovať aj o iných situáciách, v ktorých bude justičný omyl
výnimočne prospešný. Napríklad, keď pôjde o elimináciu politika, ktorý sa zatiaľ neodpustil
žiadneho trestného činu, no hrozí, že rozdúcha nejaký zbytočný vojnový konflikt. Pripísaním
mu viny a odsúdením za čin, ktorý nespáchal, môže byť teoreticky umlčaný a zastavený.
Samozrejme, dôsledky môžu byť teoreticky aj presne opačné a vďaka justičnému omylu môže
dotyčný získať ešte viac prívržencov. Ak však budú dôsledky také, že politik bude umlčaný
a vďaka tomu neprepukne medzinárodný vojenský konflikt či občianska vojna, pri spáchaní
justičného omylu pôjde z konzekvencialistického hľadiska o eticky žiaduce konanie, zatiaľ čo
z hľadiska kantovskej deontológie či etiky cností stále nie. Ani v utilitaristickej perspektíve však
táto skutočnosť potenciálnej prospešnosti ojedinelého justičného omylu nesvedčí pre
akceptovateľnosť absencie dostatočných záruk spáchania justičného omylu a vo všeobecnosti je aj
tu rozhodne žiaduce mať ich.
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6.
INTERPRETÁCIA A ARGUMENTÁCIA V PRÁVE A ETIKA

Ako je známe, v rámci teórie interpretácie práva rozlišujeme rôzne výkladové ciele
a rôzne výkladové metódy, ktorých účelom je slúžiť ako nástroje objasnenia
zmyslu právneho textu (najmä textu zákona či ústavy).137 Z hľadiska výkladových
cieľov možno rámcovo hovoriť o škole (či školách) orginalistickej amodernistickej
(progresivistickej) orientácie. Zatiaľ čo školy prvého smeru kladú do popredia
historický kontext vzniku právneho textu, školy druhého smeru zdôrazňujú
potreby dneška pri jeho uplatňovaní. Z hľadiska výkladových metód treba
poukázať najmä na jazykovú, teleologickú a systematickú metódu, ktoré
interpretujú text zákona s ohľadom na pravidlá jazyka, účel textu, jeho členenie
avzťahy medzi jednotlivými časťami textu.138

Voľba konkrétnej výkladovej metodológie, a to ako vo vzťahu k výkladovým
cieľom, tak vo vzťahu k samotným výkladovým metódam, má etickú dimenziu,
pretože sa odvíja (aj) od predstavy spravodlivého uplatňovania práva.139 Otázka, či sa
máme na právny text pozerať okom jeho autora, resp. okom doby jeho vzniku,
alebo ho smieme, či dokonca máme, reinterpretovať s ohľadom na aktuálny
význam určitých výrazov alebo hodnotovú orientáciu súčasnej spoločnosti, zjavne
súvisí s naším chápaním pojmu spravodlivosti. Zatiaľ čo originalisti pokladajú
progresívnu interpretáciu za porušovanie princípov deľby moci (za
uprednostňovanie súdnej moci na úkor zákonodarnej a ústavodarnej moci), a tým
vlastne za nespravodlivé, modernisti naopak považujú za nespravodlivé právno-
aplikačné ignorovanie aktuálneho kontextu, ktorý si podľa nich v niektorých
prípadoch vyžaduje (trebárs aj pomerne radikálnu) reinterpretáciu textu zákona či
ústavy.140 Neprekvapuje preto, že k originalizmu neraz tiahnu konzervatívci, kým

137 FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019,
s. 211-212.

138 Určitý význam však dnes nesporne má i komparatívna metóda založená na porovnávaní
právnych úprav, ich interpretácie a aplikácie v rozličných štátoch, pričom práve z komparácie
môže vzísť navrhovaný výklad aktuálneho domáceho textu (k tomu pozri napríklad TURČAN,
M. Pojem komparatívneho výkladu v judikatúre ústavného sudu. In BÁRÁNY, E. (zost.) Tvorba
a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 155-168).

139 Možno tiež povedať, že „jestliže text právního předpisu připouští více výkladů, pak se interpret,
alespoň v některých případech nevyhne otázce, který z těchto výkladů ukazuje aktuální právo
v tom nejlepším světle vzhledem k tomu, jaké by mělo být.“ (SOBEK, T. Mezi etikou a teorií práva.
In SOBEK, T. akol. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 27).

140 Tomáš Gábriš podotýka, že polemika medzi originalistickou a modernistickou perspektívou
„predstavuje nepochybne výzvu pre axiomatické právne myslenie a pre právnu
istotu,“ a konštatuje, že „interpretačný pluralizmus sa týka všetkých moderných právnych
poriadkov a systém prípustných interpretačných prístupov stále košatie.“ (GÁBRIŠ, T.
Preskriptívna teória práva: Metodológia aplikácie práva pre súčasnosť. Bratislava: Veda, 2020, s.
160-161). Gábriš polemizuje s možnosťou vytvorenia všeobecnej hierarchie metód výkladu práva
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kmodernizmu liberáli aprogresívci (nie je to však, samozrejme, nutnosť).
Napätie medzi jazykovým a teleologickým výkladom, prípadne i napätie

medzi formálno-systematickým a materiálno-systematickým výkladom, je
napätím medzi dôrazom na text právneho predpisu a dôrazom na hodnoty, ktoré
právny predpis chráni (alebo ktoré má chrániť). Nielen voľba konkrétnych hodnôt,
vo svetle ktorých sa bude právny text interpretovať, ale i samotné riešenie otázky
vzťahu medzi jazykovým a teleologickým výkladom (či všeobecnejšie medzi
výkladom orientovaným na text a výkladom orientovaným na hodnoty), má
etickú dimenziu (súvisí s nejakou rámcovou predstavou spravodlivosti) a
koncipovanie konkrétnej (preskriptívnej) výkladovej teórie v princípe zasahuje (a
to aspoň čiastočne) až do problematiky samotného pojmu práva.141

I tu možno poukázať na jednotlivé právnické školy, ako je napríklad
jusnaturalizmus či škola práva a ekonómie. Zatiaľ čo prvá z menovaných škôl bude
na normatívno-etickej úrovni vychádzať napríklad z deontológie Kanta či z etiky
cností/deontológie Tomáša Akvinského, druhá škola bude vychádzať
z benthamovských utilitaristických východísk. Otázka interpretačnej metodológie
teda bude prepojená s chápaním spravodlivosti a so samotným pojmom práva, a tým
s etikou.142 Zrejme sa síce nedá jednoznačne a všeobecne určiť, akú výkladovú
metodológiu má/bude zastávať deontológ a akú utilitarista. Ich etické východiská
v tom však určitú rolu zohrajú.

a zdá sa, že je k nej skeptický. Uzatvára slovami: „Pluralizmus metód a postupov interpretácie
práva, ale aj interpretácie v práve by preto aj podľa nášho názoru mal zostať i do budúcna
zachovaný – za predpokladu zachovania konečného terciárneho návodu (a tým i výkladového
korektívu) kazuistickej spravodlivosti rozhodnutia a ochrany práv. Na druhej strane je však tiež
pravdou, že by výber medzi možnými interpretáciami mal byť – v záujme právnej istoty
a následne aj autority práva i samotných rozhodnutí príslušných orgánov aplikácie práva –
ustálený, presvedčivý a akceptovateľný. Pluralita nástrojov interpretácie v práve sa tak ako nástroj
kazuistickej spravodlivosti môže zachovať aj naďalej, musí sa však vyžadovať presvedčivosť
a akceptovateľnosť jej záverov. Na to napokon slúži racionálne odôvodnenie rozhodnutí, zavedené
na našom území v 19. storočí práve ako nástroj kontroly súdnej moci a boja proti svojvôli a právnej
neistote. Tento cieľ pritom orgán aplikácie práva dosahuje najmä tým, že využíva všeobecne
akceptova(teľ)né, ustálené princípy, metódy a postupy interpretácie a argumentácie
v práve.“ (Tamtiež, s. 182).

141 O význame pojmu práva pre právnu interpretáciu hovorí napríklad aj Filip Melzer (MELZER, F.
Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 18).

142 Zvláštnou etickou otázkou (možno ju označiť za otázku aplikovanej etiky – profesijnej etiky
sudcu), ktorá tu vystúpi do popredia, je otázka metodologickej konzistentnosti sudcu (k tomu
pozri napríklad TURČAN, M. Poznámka kproblému metodologickej (ne)konzistentnosti sudcu.
In SZAKÁCS, A. – HLINKA, T. (zost.) Bratislavské právnické fórum 2020: Právnické profesie
v paradigmách. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, s. 26-32, dostupné na internete:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-
_final_ocislovane.pdf [cit. 28-02-2022]). K etike právnických profesií pozri napríklad
BERDISOVÁ, L. Právo a etika: reflexia etických modelov v etických kódexoch právnických
profesií. In BÁRÁNY, E. (zost.) Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 225-246.

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-_final_ocislovane.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_TEORKA_2020_-_final_ocislovane.pdf
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Pokiaľ ide o samotný spôsob argumentácie, v rovine aplikovanej etiky tu
možno poukázať na problematiku asertivity verzus agresivity a najmä na problém
tzv. argumentačných klamov.143 Slovami Martiny Urbanovej: „Asertivní řešení
konfliktů bývá v zásadě variací na motivy soutěžení uvnitř kruhu subjektů
zainteresovaných v konfliktu, vnější intervence do kruhu těchto subjektů nebo
motivy spolupráce mezi těmito subjekty. [...] Asertivita je jednou z vyjednávacích
metod, vede ke zvýšení sebedůvěry, nutí brát na sebe odpovědnost za své činy.“144
Asertívne vystupovanie v spore je akýmsi žiaducim stredom medzi neasertívnosťou
(poddajnosťou, submisívnosťou, sebaponižovaním) a agresivitou (nátlakom,
manipuláciou). Pri agresivite poukazuje Urbanová na rôzne spôsoby
manipulatívneho vystupovania, napríklad na roly „chudáčika“ alebo „závislého na
druhých“, na postoj diktátora, vypočítavého a i.145 Ide vlastne (aj) o spôsoby
nepoctivej argumentácie. Za argumentačné klamy (alebo argumentačné fauly), t. j.
postupy, ktoré porušujú etiku argumentácie, sa obvykle považujú také, ktoré
vykazujú niektorý zo znakov ako je porušenie pravidiel logického usudzovania,
poukaz na fakty, ktoré nie sú relevantné, apel na emócie či predsudky.146 Medzi
najtypickejšie príklady argumentačných klamov možno zaradiť útek od témy
(ktorý môže mať buď podobu tzv. taktiky slameného panáka, ktorá spočíva
vkarikovaní či zjednodušení oponentovho názoru, ktorý je tým ľahko vyvrátiteľný,
alebo môže ísť o tzv. taktiku červeného sleďa, ktorá spočíva v podhodení inej témy,
ktorá má odpútať pozornosť), ďalej to môže byť celá skupina argumentov ad
hominem (ktoré spočívajú vpoukaze na chyby či záujmy ľudí zatiahnutých do sporu,
nie na fakty o predmete sporu ako takom)147 a napokon to môžu byť i rôzne chyby

143 Možno zmieniť aj určitú praktickú silu argumentu morálkou. Ako uvádza známy vyjednávač
Herb Cohen: „Většina z nás, kteří jsme vyrůstali v západní společnosti, je poznamenána
podobnými etickými a mravními zvyklostmi. Osvojili jsme si je ve školách a kostelích, do kterých
jsme chodili, nebo jsme je pozorovali přímo v rodinných situacích a nebo jsme je převzali od našich
známých ze světa obchodu a z ulice. Ať tak, či onak, naše pojetí spravedlnosti bývá velmi podobné.
Málokteří z nás dokáží procházet životem, aniž by věřili, že to, co děláme, není pro dobro lidstva.
To je také příčina, proč to často funguje, jestliže voláte jakýmkoli způsobem po lidské
morálce.“ (COHEN, H. Umění vyjednávat: Jak dostat to, co chceš? Praha: Pragma, 1998, s. 68).
Odkaz na spoločne uznávané etické hodnoty (a určitý prienik našich predstáv o spravodlivosti,
ktoré samozrejme vždy podobné byť nemusia) je teda v praxi relatívne relevantným argumentom,
nehovoriac o rovine už spomínaného právneho inštitútu dobrých mravov.

144 URBANOVÁ, M. a kol. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 146. Urbanová
s odkazom na Nováka aCapponiho hovorí aj o tzv. „asertívnych ľudských právach“, medzi ktoré
patrí napríklad právo posudzovať svoje správanie a myšlienky a niesť za ne zodpovednosť, právo
zmeniť svoj názor, právo povedať „neviem“, právo povedať „nerozumiem“, právo byť v určitej
spornej veci ľahostajným apod. (tamtiež, s. 147-148).

145 Tamtiež, s. 149-150.
146 GEALFOW, J. A. Argumentační fauly. In MACHALOVÁ, T. a kol. Akademické psaní pro

právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 165.
147 Za určitých okolností však môže byť aj argument ad hominem v práve v poriadku (napríklad keď

ide o podanie námietky zaujatosti voči sudcovi/úradníkovi). K tomu pozri napríklad KÁČER, M.
O prípustnom použití argumentu ad hominem. In Právny obzor, 2016 (roč. 99), č. 6, s. 455-465.
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logického usudzovania (nesprávne vyvodenie záveru z premís, preceňovanie
induktívneho usudzovania a nenáležité zovšeobecňovanie a pod.) či zamieňanie
korelácie akauzality alebo dokonca emocionálna manipulácia.148

Pokiaľ je uplatnenie klamu vedomé, je zjavne etickým problémom
(hovoríme o tzv. eristickej argumentácii149). Slovami Johna A. Gealfowa: „Cílem
argumentace není jen sdělování nějakých informací, ale především utváření názoru
na daný problém či otázku. Protože jde o vzájemné názorové ovlivňování lidí, které
je zneužitelné, tak i toto komunikativní jednání by mělo podléhat základním
etickým pravidlům. Čeští autoři M. Jauris a Z. Zastávka ve svém učebním textu
uvádějí výčet jednání, kterých bychom se měli zdržet, abychom se nedopustili
nepoctivé argumentace: vědomě argumentovat nepravdivými argumenty,
překroutit nebo ignorovat tvrzení pro nás nepříznivá, zatajit skutečnosti zásadního
významu, prohlašovat nepravdivě, že to, co jsme říkali, jsme už tehdy mínili jinak,
než se protivník domnívá, podkládat protivníkovi něco, co netvrdil, zastrašovat
protivníka, získávat příznivce v debatě příslibem aliance nebo nějaké výhody,
abychom tak kompenzovali nedostatečnost své argumentace, brát možnost, aby se
protivník (zejména obviněný protivník) mohl vyjádřit, čili porušovat
zásadu ,auditur altera pars‘ (,nechť je slyšena i druhá strana‘), zatahovat do
debaty nevěcné výpady ad personam, snižovat tím jeho prestiž a poškozovat
cílevědomost debaty, přesouvat naše břemeno dokazování (onus probandi)
neodůvodněně na protivníka, odvádět debatu od jejího původního cíle k takovému
cíli, který je pro nás nadějnější (zejména pokusem zaměnit v tichosti původní tezi
za jinou), rozbíjet debatu (přechodem ke kvaziargumentaci, přechodem
k nemístnému relativismu a agnosticismu), žádáním nemožného výkonu a pod.,
uvést protivníka do situace, která je pro něj neřešitelná a žádat řešení (například
obvinit jej, že něco zamýšlí, že si něco myslí, že zcela tajně něco podnikl, o čem ví
jen on sám).“ 150

Zaužívané chápanie etiky argumentácie počíta teda s určitými pravidlami
korektného vedenia sporu, súčasťou ktorých je práve odmietanie argumentačných
klamov. Takáto etika, ako druh aplikovanej etiky, sa možno javí ako od koreňa
deontologická. Nutne to však vôbec nemusí byť tak. Nemusí sa zakladať
na deontologických normatívno-etických východiskách. Z dôvodu užitočnosti
s ňou predsa môže, a spravidla aj bude, súhlasiť napríklad aj utilitarista. Na rozdiel

148 GEALFOW, J. A. Argumentační fauly. In MACHALOVÁ, T. a kol. Akademické psaní pro
právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 167 a n. Pozri tiež MRVA, M. – TURČAN, M. Interpretácia
a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 152 an.

149 Eristická argumentácia je pojem zahŕňajúci rôzne triky, ktorými chce jedna strana
prostredníctvom pomýlenia druhej získať v spore či vyjednávaní výhodu. Jerzy Stelmach aBartosz
Brożek poukazujú na eristické techniky pri právnom vyjednávaní a okrem už spomínaného
„červeného sleďa“ zmieňujú viacero ďalších (angl. napr. „the trial balloon“, „the low balling“,
„the false BATNA“). Uvádzajú však, že niektoré triky, ako napríklad známa „hra na dobrého
a zlého vyjednávača“, môžu byť v skutočnosti eticky neutrálne (STELMACH, J. – BROŻEK, B.
The Art of Legal Negotiations. Varšava: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 86).

150 GEALFOW, J. A. Argumentační fauly. In MACHALOVÁ, T. a kol. Akademické psaní pro
právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 194-195.
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od kantovského deontológa však on, ako konzekvencialista, nebude považovať za
absolútne neprípustné uplatniť v určitej viac či menej výnimočnej situácií niektorý
z argumentačných klamov (na individuálno-etickej úrovni teda zrejme bude
morálne motivovaný k občasnému porušeniu uznávaných pravidiel etiky
argumentácie). Tieto klamy totiž teoreticky môžu poslúžiť nejakému dobrému
dôsledku. Kant je notoricky známy svojím odmietaním lži, a to i v tiesni či
v záujme pomoci blížnemu, a tvrdí, že kategorický imperatív si žiada vždy odsúdiť
lož ako nemorálnu.151 Samozrejme, nie všetci deontológovia zdieľajú tento názor,
keďže existujú aj nekantovské normatívno-etické deontologické teórie
(spomeňme teóriu väčšieho dobra alebo teóriu menšieho zla, ktoré si netreba mýliť
s konzekvencializmom a už vôbec nie osobitne s utilitarizmom, hoci neraz povedú
k rovnakým záverom).152 No utilitarista, ako konzekvencialista, bude priam
učebnicovým príkladom odmietania takéhoto kantovského postoja. Keďže
argumentačný klam možno, vzhľadom na jeho zavádzajúcu povahu, vyhodnotiť
(aspoň v niektorých prípadoch) ako formu lži, vkantovskej etike bude principiálne
neprípustný, respektíve, aspoň určitá množina postupov, ktoré sa bežne označujú
za argumentačné klamy, tu bude pokladaná za eticky principiálne neprijateľnú.153
Utilitarista bude naopak využitie klamu výnimočne akceptovať, ak povedie
k celkovému lepšiemu dôsledku, než k akému by došlo, ak by klam v spore nebol
uplatnený.

Už Schopenhauer, ktorého ani nemožno označiť za utilitaristu, tvrdil, že
uplatnenie klamu v polemike môže byť niekedy ospravedlnené snahou o nájdenie
pravdy. Konkrétne zmätením oponenta, a tak získaním času, behom ktorého nám
môže napadnúť ten správny argument, ktorý ukáže, že v rámci svojej pôvodnej
argumentácie (ktorá bola prechodne zdanlivo vyvrátená, či zásadne otrasená) sme
mali predsa len pravdu.154 Ak je pre Schopenhauera občasné využitie
argumentačného klamu týmto spôsobom ospravedlniteľné, o čo viac to musí platiť
v utilitarizme, pre ktorý je dosiahnutie dobrých dôsledkov (a to prípadne i bez

151 KANT, I. Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 26, 46 a 49-50. Kant
k tomu napísal i zvláštnu esej s názvom K domnelému právu klamať z ľudomilných dôvodov (k
tomu pozri napríklad TURČAN, M. Objektivistický a relativistický prístup k morálnym
hodnotám. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2012 (tomus XXX), s. 114 an.).

152 K tomu pozri napríklad SCHIRRMACHER, T. Morální odpovědnost: Tri rozměry etického
rozhodování. Praha: Návrat domů, 2016, s. 86 an.

153 Ako som už naznačil na inom mieste, pri zavádzaní druhého môže teoreticky ísť aj o porušenie
druhej formuly kategorického imperatívu, ktorá káže pristupovať k človeku ako k cieľu (z čoho
možno odvodiť imperatív úcty ako normatívny prejav ľudskej dôstojnosti), pričom pri vedomom
uplatňovaní argumentačných klamov je druhý človek vlastne redukovaný na akýsi prostriedok
dosahovania našich cieľov (TURČAN, M. K etike argumentácie. In Cirkevné listy, 2019 (roč. 143),
č. 6, s. 14-15).

154 SCHOPENHAUER, A. Eristická dialektika čili umění dostat v každé debatě za pravdu. Brno:
„Zvláštní vydání...“, 1994, s. 11.
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ohľadu na samotnú otázku pravdy, ktorá, naopak, zásadne zaujíma
Schopenhauera), rozhodujúcim kritériom morálneho dobra. Treba však dodať, že
rôzne druhy utilitarizmu môžu rôzne vyhodnocovať časový horizont, v ktorom sa
majú prejaviť dobré dôsledky. Respektíve, otázkou môže byť, čo všetko z toho, čo
sa po uplatnení nejakého argumentačného klamu pravdepodobne odohrá, sa má
započítať do odhadnutia celkových dobrých dôsledkov daného kroku.
Domnievam sa každopádne, že určitý praktický rozdiel s kantovskou
deontológiou, ktorá kategoricky odmieta napr. už zmienenú lož, tu bude
principiálne platiť vždy.

Vidno teda, že aj rovina právnej interpretácie a argumentácie má svoju etickú
dimenziu. V nasledovnej kapitole sa ešte zameriam na etickú dimenziu
problematiky právnej zodpovednosti a sankcií. Potom prejdem k implikáciám pre
právnu vedu a vzdelávanie a ku konkrétnemu vlastnému vkladu do jednej z
etických polemík v kontexte práva.
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7.
PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ, SANKCIE A ETIKA

Právnu zodpovednosť chápeme ako zvláštnu formu právneho vzťahu, obsahom
ktorého je právna povinnosť sankčnej povahy, ktorá vzniká ako dôsledok
nesplnenia pôvodnej právnej povinnosti.155 Možno preto povedať, že „existuje [...]
veľmi úzky vzťah medzi zodpovednosťou a sankciou,“ čo súvisí so skutočnosťou, že
inštitút právnej zodpovednosti je „organicky spojený s tými definičnými znakmi
práva, ktoré sa týkajú jeho všeobecnej záväznosti a najmä jeho zabezpečenia
štátnym donútením.“156 Právnymi skutočnosťami, z ktorých právna zodpovednosť
vzniká, sú protiprávne konanie a protiprávny stav, na základe čoho rozlišujeme
subjektívnu a objektívnu právnu zodpovednosť (zodpovednosť s ohľadom na
zavinenie azodpovednosť bez ohľadu na zavinenie). Toto rozlíšenie sa zdá morálne
významné (rovnako ako samotné členenie jednotlivých podôb zavinenia pri
subjektívnej právnej zodpovednosti).

Subjektívna právna zodpovednosť pracuje s pojmom zavinenia ako
psychického (kognitívneho a vôľového) vzťahu páchateľa k vlastnému
protiprávnemu konaniu a jeho následku. V teórii rozlišujeme zavinenie na
úmyselné a nedbanlivostné (pričom úmysel delíme na priamy a nepriamy
a nedbanlivosť na vedomú a nevedomú).157 Skutočnosť, že sa tak deje, sa zdá byť
eticky determinovaná. To, že pre zodpovednosť za niektoré druhy deliktov sa
vyžaduje úmysel páchateľa, zatiaľ čo pre iné postačuje nedbanlivosť (ako aj
skutočnosť, že výška sankcie je ovplyvnená tým, či ide o závažnejšiu formu úmyslu
– t. j. o priamy úmysel – alebo nedbanlivosti – t. j. o vedomú nedbanlivosť –, alebo
ide omenej závažnú formu – t. j. o nepriamy úmysel či nevedomú nedbanlivosť) je
v prirodzenej intuícii väčšiny ľudí, vrátane zákonodarcov, daná súvisom medzi
subjektívnou právnou zodpovednosťou a morálnou zodpovednosťou. Predpokladá
sa, že by bolo nespravodlivé nerozlišovať medzi úmyselným a nedbanlivostným
konaním (resp. medzi ich jednotlivými podobami). Teda, že kategória
spravodlivosti si žiada robiť medzi nimi určitý rozdiel.

Povedzme teda, že subjektívna právna zodpovednosť má základ v morálnej
zodpovednosti.158 Pripomeňme, že medzi požiadavky deliktuálnej spôsobilosti patrí

155 VEČEŘA, M. akol. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 233.
156 PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 273.
157 OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 256-257.
158 Josef Bejček uvádza, že právna zodpovednosť „je pouze jednou ze složek širší společenské

odpovědnosti, do které spadají také například odpovědnost morální či politická. Je nutno zkoumat
obsah právní odpovědnosti nejen z hlediska formálního (pozitivněprávního), ale také z hlediska
morálního (přirozenoprávního) [...]. Vzhledem k tomu, že právo by mělo v dobré společnosti být
pokračováním morálky, nastupují odpovědnostní vztahy tam, kde byly porušeny právní a většinou
i morální závazky a jsou tedy jako odpověď společnosti nutně nadány morálně hodnotovým
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vek a príčetnosť páchateľa. Najmä druhá (no istým spôsobom i prvá) z týchto
požiadaviek súvisí s ideou slobody vôle zodpovednostného subjektu. Ide opredstavu,
ktorá sa javí ako esenciálne dôležitá pre samotný pojem morálnej zodpovednosti.
Veď pri absencii slobodnej vôle sa zdá idea morálnej zodpovednosti problematická.
Človeka predsa nemôžeme označiť za morálne zodpovedného (a v nadväznosti na
to mu pripísať subjektívnu právnu zodpovednosť), ak nie je slobodný, ale je len
akýmsi biologickým strojom s ilúziou slobodnej vôle. Alebo áno? Otvára sa otázka
slobody vôle ako filozofickej kategórie a opäť sa raz dostávame k prepojeniu medzi
etikou a metafyzikou.

Dve tradičné odpovede na túto otázku nazývame determinizmus
a libertarianizmus (pričom nejde o politický libertarianizmus, ale metafyzický;
teda nie o politickú filozofiu, ale o filozofiu mysle).159 Determinizmus tvrdí, že
slobodná vôľa neexistuje, že naše rozhodnutia sa v nás rodia mimo nášho vedomia
a my si ich uvedomujeme až následne (ide o ilúziu, že sme sa pre niečo rozhodli,
v skutočnosti to za nás spravili kauzálne zákony nevedomého pohybu fyzikálnych
častíc, z ktorých sa skladá náš mozog i všetko okolo nás). Ak je vesmír kauzálny,
ako by sa človek v ňom mohol takejto kauzalite vzoprieť? Ako by vôbec mohla
existovať nejaká slobodná vôľa uprostred deterministického sveta, kde na seba
narážajú častice ako jedno veľké domino? To sú otázky, ktoré kladie
determinizmus a na základe ktorých vyvodzuje záver o neexistencii slobodnej
vôle.160 Libertarianizmus naopak vychádza z každodennej ľudskej skúsenosti,
z bezprostredného zážitku možnosti voľby, ktorý všetci zakúšame (a z idey rozumu
a jeho filozofickej reflexie161). Náboženské verzie libertarianizmu prípadne počítajú
s pojmom nehmotnej duše, ktorá je relatívne nezávislá od kauzálneho hmotného
vesmíru; nejde však o jediný možný náboženský libertariánsky postoj.
Libertarianizmus, či už náboženský alebo nenáboženský, predpokladá, že existuje
akési vedomé JA, ktoré je príčinou vlastných morálnych rozhodnutí (causa sui).162

obsahem.“ (BEJČEK, J. K některým otevřeným problémům právní odpovědnosti. In Právny
obzor, 2019 (roč. 102), č. 5, s. 394).

159 Hoci napríklad už Isaiah Berlin sa v rámci úvah o liberalizme zaoberal aj otázkou existencie
slobody vôle (pozri BERLIN, I. Čtyři eseje o svobodě. Praha: Prostor, 1999, s. 12 an.).

160 Niektorí si dokonca pomáhajú vedeckými výskumami. Priam klasickým je výskum Benjamina
Libeta, z ktorého má vyplývať, že elektrická aktivita mozgu zodpovedajúca aktu ľudskej vôle
predchádza subjektívne vedomie o vykonaní rozhodnutia, čo niektorí interpretujú ako
neexistenciu slobodnej vôle (k tomu pozri napríklad TURČAN, M. Slobodná vôľa ako ľudský
atribút? In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2012 (tomus XXXI), č. 1, s. 195-
203).

161 „V morální autonomii se tedy ukazuje, že lidská praxe není prostě přírodně kauzální výsledek
předchozích empirických podmínek [...], nýbrž je ve znamení kauzality ze svobody, jež je zásadně
odlišná od kauzality přírodní.“ (ANZENBACHER, A.Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994, s. 72).

162 Totiž, nielen nutnosť procesov mysle sa zdá byť bariérou existencie slobodnej vôle, ale aj ich
náhodnosť. Ak sú za naše voľby zodpovedné nervové vzruchy vmozgu, ktoré sú náhodné, potom
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Načrtnutý rozdiel sa zdá zásadný. Ak odmietame prisudzovať morálnu
zodpovednosť duševne chorému človeku a ak ho na základe toho nepokladáme ani
za deliktuálne spôsobilého a nepripisujeme mu subjektívnu právnu zodpovednosť,
prečo by sme mali akúkoľvek morálnu a subjektívnu právnu zodpovednosť
pripisovať duševne zdravému dospelému človeku, ak ani on v skutočnosti nie je
slobodný? Aký je rozdiel medzi prvým z nich (mentálne narušeným) a druhým
(ktorý sa síce napohľad javí ako slobodný, no ide len o ilúziu, a v skutočnosti je
čímsi ako biologickým strojom)? Pripisovanie morálnej zodpovednosti,
a v nadväznosti na to i subjektívnej právnej zodpovednosti, sa v takomto prípade
javí značne neintuitívne. Slovami Tomáša Sobeka: „Budeme-li o problému
uvažovat důsledně, pak se nemůžeme vyhnout zneklidňující otázce: Pokud není
morálně odpovědný psychopat, kdo potom je morálně odpovědný? Pokud je
systematické morální selhávání v principu vždy vysvětlitelné nějakými objektivními
příčinami, které jsou akceptovány jako důvod vynětí člověka zmorální odpovědnosti,
neskončíme nakonec u toho, že nebude možné žádné jiné přičítání odpovědnosti, než
na základě náhodných selhání jinak spolehlivých lidí? V takovém případě se však
zcela hroutí samotný smysl morální odpovědnosti.“163 David Černý, Adam Doležal a

rovnako nemožno hovoriť o slobode vôle, s akou bežne počítame. Intuícia nám hovorí, že musí
existovať vedomie, ktoré je konečnou príčinou vlastných volieb (vedomie, ktoré môže zvažovať
dôvody, no ktorého voľba nie je predurčená). Klasický libertarianizmus vo filozofii mysle
predpokladá, že keby boli všetky častice vo vesmíre v rovnakej polohe, situácia by sa mohla po
druhý či x-tý krát vyvinúť odlišne, pretože do nej svojimi rozhodnutiami zasahuje slobodná
myseľ, ktorá je v tomto ohľade causa sui. Niektorí libertariáni sú dnes opatrnejší. Napríklad
Robert Kane nepokladá človeka za nevyhnutne slobodného vkaždej situácii, ale hovorí o tzv. self
forming actions, teda o niektorých slobodných rozhodnutiach, ktorými človek predurčí svoje
ďalšie voľby (k tomu pozri napríklad LEMONS, J. Self-Forming Actions and the Grounds of
Responsibility. In Philosophia, 2015 (roč. 43), č. 1, s. 135-146). Podstatou idey slobody voľby je, že
osoba má prinajmenšom dve možnosti, ako sa zachovať. Tento predpoklad je niekedy atakovaný
kompatibilistami, ktorí tvrdia, že slobodná vôľa adeterminizmus sú vnejakom zmysle zlučiteľné
a využívajú iné chápanie slobody vôle, než je schopnosť rozhodnúť sa inak. Tomáš Sobek
poukazuje na známy príklad Harryho Frankfurta, ktorého podstatu parafrázuje takto: „Vezměme,
že Michal chce, aby Alena zabila Ivanu. Dále vezměme, že Michal umí efektivně ovlivnit
rozhodování Aleny. A také vezměme, že Michal umí perfektně předvídat rozhodnutí Aleny.
Pokud Michal usoudí, že Alena se sama rozhodne zabít Ivanu, zůstane nečinný. Ale pokud
Michal usoudí, že by se Alena sama nerozhodla zabít Ivanu, zasáhne takovým způsobem, aby se
rozhodla ji zabít. Nicméně, Alena se sama rozhodne zabít Ivanu, a proto Michal
nezasáhne.“ (SOBEK, T. Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 58). Sobek
k tomu dodáva: „Tento myšlenkový experiment má vyburcovat intuici, že Alena je morálně
odpovědná za zabití Ivany, přestože za daných okolností vlastně neměla žádnou alternativní
možnost jednání. Experiment má revizionistickou ambici, totiž abychom se vzdali původní intuice,
že při morálním hodnocení jednání záleží na existenci alternativních možností tohoto
jednání.“ (Tamtiež). Priznám sa, že tento príklad ma ako argument na prehodnotenie chápania
slobody vôle nikdy nepresviedčal. Ak je predsa Alena za svoj čin morálne zodpovedná, je to preto,
že existovala aspoň teoretická možnosť, že sa rozhodne Ivanu nezabiť. Veď, bola by to práve táto
teoretická možnosť, čo by spôsobilo, že by Michal (ako jasnovidec a muž s nadprirodzenými
schopnosťami kontrolovať jej vôľu) zasiahol a zabránil jej slobodne sa pre ňu rozhodnúť.

163 SOBEK, T.Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 80.
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Tomáš Doležal k tomu dodávajú: „Celé pojetí právní odpovědnosti (a ostatně i
práva jako celku), jak v oblasti práva soukromého, tak i v oblasti práva veřejného,
je v současné době postaveno na předpokladu (možná nesprávném) existence
svobodné vůle. [...] Současný právní diskurs a následně i samotné právní řády
vycházejí z paradigmatu lidské svobody, moderní právo je založeno na
libertarianismu. Člověk je obecně chápán jako svobodný, tudíž je i morálně
odpovědný a je tedy schopen nést právní důsledky svého jednání. Právo také počítá s
omezením svéprávnosti, pokud osoba není plně kompetentní, nicméně běžně
rozumně uvažující člověk je považován za bytost svobodnou a proto právně
odpovědnou. Tato koncepce odpovídá i běžné lidské intuici, sociologické průzkumy
prokazují, že lidé ve valné míře věří, že jsou svobodní.“164

Slavomíra Henčeková v tomto kontexte podotýka, že ak by bola hypotéza
neexistencie slobodnej vôle verifikovaná, „nebola by zlučiteľná so súčasnou
koncepciou trestania, pretože tá predpokladá, že páchateľ mohol svoje konanie
ovplyvniť, mohol sa rozhodnúť i inak. Ale ak je naše konanie determinované našimi
fyziologickými procesmi a stavmi, našimi génmi a skúsenosťami, naše konanie
nemôžeme ovplyvniť. Neznamená to ale, že by sme nemali nebezpečných zločincov
nechávať voľne behať po svete len preto, že za svoje činy nemôžu. Naopak, ak sú pre
spoločnosť nebezpeční [...], je nutné ich v záujme ochrany spoločnosti a ich
potenciálnych obetí izolovať. A taktiež to neznamená to, že by nebolo účelné
páchateľom ukladať tresty, ktoré budú mať na nich pôsobiť výchovne. Koncepcia
trestania za ,trest‘, t. j. retributívna koncepcia trestania, v ktorej trest slúži ako
odplata, ale pri neexistencii slobodnej vôle nemôže obstáť.“165 Takže absencia
slobodnej vôle nutne nevedie k anihilácii pojmu právnej zodpovednosti.166 Už John
Stuart Mill pochyboval o existencii slobodnej vôle, no ako utilitarista zastával
potrebu trestania zločincov v záujme maximalizáciu úžitku. Ak nie sme slobodní,
z utilitaristickej perspektívy to neznamená, že nie sme morálne či právne
zodpovední. Morálne dobro sa tu totiž zakladá do značnej miery na dôsledkoch
konania či nekonania, čo znamená, že pod morálnou zodpovednosťou rozumieme
zodpovednosť za výsledok (hoci, ako ukážem, neplatí to bezbreho). Na základe
toho môžeme koncipovať aj ideu právnej zodpovednosti, no, ako uvádza
Henčeková, zdá sa, že sa stráca zmysel retribúcie (odplaty)167 a účelom trestu ostáva
164 ČERNÝ, D. – DOLEŽAL, A. – DOLEŽAL, T. Civilní odpovědnost a svobodná vůle: Otázky

spojené s legitimitou současného konceptu právní odpovědnosti. In Právník, 2014 (roč. 153), č. 10,
s. 831 a 838.

165 HENČEKOVÁ, S. Hypotéza neexistencie slobodnej vôle a jej dopad na právo. In LENHART, M.
et al. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Bratislava: Právnická fakulta UK,
2016, s. 456-457.

166 Pozíciu tzv. metaskepticizmu v tejto veci zastáva napríklad Tammler Sommers, ktorý tvrdí, že
žiadna z existujúcich koncepcií morálnej zodpovednosti (a to aj v súvislosti s otázkou slobody
vôle) nie je spôsobilá byť univerzálne uspokojivou. Pozri SOMMERS, T. Relative Justice: Cultural
Diversity, Free Will, and Moral Responsibility. Princeton: Princeton University Press, 2012.

167 Prečo niečí čin odplácať (teda vnášať do života páchateľa bolesť za bolesť, ktorú spôsobil), pokiaľ
nebol dotyčný schopný ovplyvniť svoje protiprávne konanie? Ak neexistuje slobodná vôľa, potom
pri treste musí ísť skôr o ochranu druhých pred jeho ďalším protiprávnym konaním.
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výlučne snaha zabrániť zlým dôsledkom v budúcnosti. Presne to aj utilitaristi
tvrdia.168

Nie je však v takom prípade v podstate každá právna zodpovednosť
objektívnou zodpovednosťou? Tí utilitaristi, ktorí sú deterministami, by
odpovedali, že ilúzia slobody vôle je užitočná (napríklad, že páchateľ, ktorý nie je
determinista, sa nepolepší, ak bude mať pocit, že trest bol nespravodlivý, pretože
bol prísne potrestaný za nedbanlivostný čin, zatiaľ čo pri rovnakom postihu za
úmyselný čin svoje zlyhanie uzná apod vplyvom trestu sa mu nabudúce vyhne).169

Ak by aj teda slobodná vôľa neexistovala, utilitarizmus (či širšie,
konzekvencializmus) by teoreticky ostal zmysluplný a v rámci neho by mohla

168 Metaskeptik Sommers každopádne konštatuje: „I do not consider retributive feelings to be
primitive or barbaric or an outdated relic of our evolutionary past. On the contrary, I believe
retributive feelings have value; they express solidarity, love loyalty, courage, and moral
commitment. It would not surprise me in the least if my ,final‘ all-things-considered judgement
about the conditions of moral responsibility undergoes further revision and
modification.“ (Tamtiež, s. 202). Černý a Doležalovci uvádzajú: „Odmítnutí autonomního
rozhodování jako východiska pro naše jednání pak staví celou koncepci práva na sporné základy.
Zatímco v právu trestním se zdá, že lze tento rozpor vyřešit opuštěním retributivní teorie pojetí
trestu a přijetím zejména konsekvencialistických teorií, chápající právo v principu jako nástroj
maximalizace principu štěstí ve společnosti, v civilním právu deliktním je problém složitější.
Princip autonomie vůle je v civilním právu demokratických států vždy buď explicitně, nebo
alespoň implicitně zahrnut. Velké civilní kodexy vznikající na začátku 19. století v sobě implicitně
zahrnovaly myšlenku lidské svobody a rovnosti, z jejichž kontextu vznikaly. ABGB, na nějž
současný nový civilní kodex navazuje, odkazoval na svobodu v kantovském smyslu, tj. na pojetí,
které lidskou bytost chápalo v dvojím smyslu, jednak v čistě empirickém, jako přírodní bytost
zahrnutou do kauzálního determinismu, jednak jako bytost myslící, obdařenou v rovině etické
praktickým rozumem, z něhož lze vyvozovat mravní povinnost a morální odpovědnost. Tato
svoboda v oblasti našeho myšlení a z ní pramenící odpovědnost za své činy, měla samozřejmě
zásadní dopady i do pojetí právní odpovědnosti a přijetí některých principů, na nichž je postaveno
moderní deliktní právo – zejména preference koncepce subjektivní odpovědnosti. Pokud ovšem
svoboda jednání je jen iluzí, nemá cenu změnit celé civilní právo? Pokud ano, jakým způsobem?
Takové úvahy o koncepčních změnách musí vycházet z úvah o smyslu, účelu a povaze
jednotlivých oblastí civilního práva.“ (ČERNÝ, D. – DOLEŽAL, A. – DOLEŽAL, T. Civilní
odpovědnost a svobodná vůle: Otázky spojené s legitimitou současného konceptu právní
odpovědnosti. In Právník, 2014 (roč. 153), č. 10, s. 838-839). Nakoniec však, napriek rozboru
filozofických námietok voči existencii slobodnej vôle a analýze možných teoreticko-právnych
riešení konceptu deliktuálnej zodpovednosti v občianskom práve, uzatvárajú, že „princip svobody
vůle jako základní princip civilního práva by měl být zatím v koncepci právního řádu de lege
lata zachován. Může se sice jednat pouze o fikci, ale právní řád je plný takových fikcí, které jsou
pro fungování společnosti a práva vysoce užitečné. Pokud taková fikce odpovídá převládající
morální intuici ve společnosti a vědecké výzkumy zásadním způsobem tento obecně uznávaný
morální předpoklad nezměnily, je vhodnější ponechat i s ohledem na stabilitu společnosti a právní
jistoty současný koncept civilního práva deliktního a neprovádět zásadní revoluční
změny.“ (Tamtiež, s. 847).

169 Vyššie citovaní českí autori vo vzťahu k otázke civilných deliktov podobne uvádzajú: „zatímco
deontologické a iusnaturalistické morální teorie princip intence akceptují, konsekvencialismus a
další utilitaristické teorie hodnotí morální správnost jednání pouze na základě následků. Z
nastíněných úhlů pohledu se jeví, že by bylo správné, pokud ve společnosti převažuje
konsekvencialistický etický diskurs, spíše koncipovat právní odpovědnost de lege lata na základě
odpovědnosti striktně objektivní, zatímco subjektivní odpovědnost konstituovat ve společnosti, kde
převládá etický diskurs přirozenoprávní či deontologický.“ (Tamtiež, s. 846-847).
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ostať zmysluplnou aj idea subjektívnej právnej zodpovednosti (avšak len za
predpokladu, že väčšina ľudí, adresátov práva, nebude utilitaristickými
deterministami a bude aspoň subjektívne veriť v existenciu slobody vôle, aby sme
mohli hovoriť o „užitočnej fikcii“). Deontologické etiky by sme pri neexistencii
slobodnej vôle mali odmietnuť ako mylné. Ak však slobodná vôľa existuje, potom
majú deontologické etiky svoj priestor a z ich hľadiska sa rozlišovanie medzi
subjektívnou a objektívnou právnou zodpovednosťou (a v rámci subjektívnej
zodpovednosti i medzi jednotlivými podobami zavinenia) javí priam naliehavo
potrebné. Legitimita sankcií zo subjektívnej právnej zodpovednosti tu bude
v zásade nepochybná a prípustná bude aj retribúcia. Legitímnosť objektívnej
právnej zodpovednosti si bude, každopádne, vyžadovať náležité zdôvodnenie (s
ohľadom na ideu spravodlivosti).

Pokiaľ ide o utilitarizmus, za zmienku stojí, že Bentham a Mill priznávali
morálnu váhu úmyslu konajúceho, no nie jeho pohnútkam. Pod úmyslom
rozumeli zacielenie ľudskej vôle na čin, ktorého dôsledkom je maximalizácia
úžitku či, naopak, spôsobenie škody, zatiaľ čo pod pohnútkou rozumeli dôvod
(Mill hovorí o cite),170 ktorý človeka k danému činu vedie (hnev, nenávisť, súcit,
závisť, zištnosť, dobroprajnosť a pod.). Úmysel teda predstavuje to, čo chce človek
dosiahnuť (dôležité je, či ide o čin, ktorým bude objektívne maximalizovaný
úžitok alebo nie), zatiaľ čo pohnútka predstavuje dôvod prečo chce človek daný čin
vykonať.171 Tým sa ich postoje líšia od Kanta, ktorý, ako je známe tvrdil, že ak je
napríklad obchodník k svojim zákazníkom korektný (neklame ich) len preto, že
nechce prísť oklientelu (a teda, že ak by ich mohol oklamať bez toho, aby to zistili,
urobil by to), koná morálne zle.172 Z hľadiska (klasického)173 utilitarizmu je jedno,

170 MILL, J. S.Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 66.
171 Mill sa v Utilitarizme zaoberá týmto rozdielom v súvislosti s príkladom, ktorý voči nemu

predložil jeho oponent Llewellyn Davies, ktorý poukázal na problematickosť aktu záchrany
topiaceho sa človeka tyranom, ktorý ho vytiahne z vody len preto, aby ho mohol mučiť. Mill
uznáva, že takéto konanie (záchrana z vody) je v skutočnosti nemorálne, lebo smeruje
k spôsobeniu bolesti, no nesúhlasí s tým, že rozhodujúcou je tu pohnútka. Záchrana topiaceho tu
totiž podľa neho nepredstavuje samostatný skutok, ale súčasť (začiatok) akéhosi hromadného
skutku – procesu mučenia (tamtiež, s. 65-66). Mill takto musí argumentovať, ak chce zachovať
rozdiel medzi pojmom pohnútky a pojmom úmyslu, keď prvému nechce priznať morálnu váhu,
zatiaľ čo druhému áno. Pri záchrane topiaceho sa totiž teoreticky možno pýtať, prečo sa záchrana
koná (takže sa môže rozumne javiť, že túžba mučiť je pohnútkou aktu záchrany).

172 KANT, I. Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 21. Podobne Michael
Novak, ktorý síce nevychádza z Kanta, ale z katolíckej etiky cností, uvádza, že praktickým
záverom jeho úvah o etickom podnikaní „nie je, že poctivosť sa vždy vypláca. Nevypláca sa vždy.
Často niečo stojí. Avšak tieto náklady už len z morálnych dôvodov stoja zato.“ (NOVAK, M.
Biznis ako poslanie. Bratislava: Charis, 1998, s. 148).

173 Existuje aj utilitarizmus pohnútok (angl. motive utilitarianism), ktorý tvrdí, že pohnútky sú
z konzekvencialistického hľadiska relevantné. Majú teda etický (a na základe toho prípadne tiež
právny) význam.
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akú má predavač pohnútku, podstatné je, že sa maximalizuje celkový úžitok (že
všetci sú spokojní). Pohnútky sú teda irelevantné. Úmysel je však podstatný. Ak sa
napríklad niekto pokúša vyrobiť jed, ktorým má niekoho otráviť, no omylom
vyrobí elixír šťastia, potom pri podaní látky druhému nedochádza k morálne
chvályhodnému činu len preto, že dôsledky boli náhodou priaznivé. Dochádza
kmorálne zlému činu, lebo jeho súčasťou je úmysel spôsobiť utrpenie a smrť.

Je teda zrejmé, že koncepcie Benthama a Milla nie sú bezbreho
konzekvencialistické (dôsledky ľudského konania nie sú v ich chápaní jedinými
podstatnými kritériami etickej kvality činu) a svoj význam tu má aj úmysel.174
Mimochodom, s ohľadom na relevanciu rozdielu medzi úmyslom
a nedbanlivosťou Bentham tvrdil, že trest pri nedbanlivostnom konaní nemá
odstrašujúci účinok.175 Z toho možno vyvodiť, že takéto delikty nemá z
utilitaristického hľadiska veľký zmysel trestať.

Pokiaľ ide o teórie trestania, už som naznačil možný rozdiel medzi
deontologickým a utilitaristickým prístupom. Ako uvádza aj Jozef Prusák:
„Filozofia trestania na základe trestného práva vychádza buď z retributívnej,
alebo z utilitaristickej koncepcie a ich rozmanitých variácií.“176 Retributívna
a utilitaristická teória trestania sa líšia v chápaní účelu trestu. Zatiaľ čo retributívna
teória vidí účel trestu (predovšetkým) v odplate, utilitaristická koncepcia (keďže je
konzekvencialistická) kladie dôraz na dôsledky trestu, ktorými môže byť buď
odstrašenie ostatných od nasledovania páchateľovho príkladu, zabránenie
páchateľovi, aby pokračoval v páchaní protiprávnej činnosti alebo samotná
prevýchova páchateľa. V retributívnej teórii je trest záležitosťou princípu – páchateľ
si podľa nej zaslúži zlo, za zlo, ktoré spôsobil (pričom trest má byť, samozrejme,
primeraný, inak bude nespravodlivý). Retributívna teória vychádza
z deontologickej etiky a v niektorých jej verziách tiež pripúšťa, či priam vyžaduje
trest smrti. Ako je známe, Kant tvrdil, že jediný spôsob, ako možno napraviť
nespravodlivosť spôsobenú vraždou, je popraviť vraha. Ak spoločnosť trest na
páchateľovi nevykoná, nesie podľa Kanta na zločine spoluvinu.177 Retributívna
teória trestania môže mať svoje miesto i v kontexte etiky cností, kde je najvyššou
cnosťou spravodlivosť. Etika cností však môže dať na otázku akceptovateľnosti
trestu smrti rôzne odpovede. Možno sa pýtať, či trest smrti predstavuje skutočne

174 K tomu pozri napríklad TURČAN, M. K otázke pohnútky a úmyslu v utilitaristickej etike. In
KLUKNAVSKÁ, A. – GÁBRIŠ, T. (zost.) Ad iustitiam per ius. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s.
70-85.

175 K tomu pozri napríklad RAMRAJ, V. V. A Theory of Criminal Negligence. (Dizertačná práca).
Toronto: University of Toronto, 1998, s. 55-56, dostupné na internete:
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/12333/1/nq35293.pdf [cit. 25-02-2022].

176 PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001, s. 287-
288.

177 K tomu pozri napríklad POTTER, N. T. Jr. Kant and Capital Punishment Today. In Journal of
Value Inquiry, 2002 (roč. 36), č. 2, s. 267-282.

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/12333/1/nq35293.pdf
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„len“ odplatu, či nepredstavuje skôr pomstu. Pojem pomsty je totiž pre mnohých
zástancov etiky cností negatívnym pojmom, ktorý nemožno vnímať ako odraz
dobrého charakteru ani ako cestu k jeho budovaniu. V utilitaristickej koncepcii,
naopak, nie je trest hodnotou sám osebe, je hodnotou výlučne preto, že slúži
dobrým dôsledkom. Trest sa teda z hľadiska tejto koncepcie ukladá buď preto, aby
odstrašil druhých, a tým spôsobil zníženie kriminality, alebo aby ochránil
spoločnosť pred ďalším konaním páchateľa, či aby (v ideálnom prípade) páchateľa
zmenil k lepšiemu.178

Popri etickej dimenzii problematiky trestania možno samozrejme hovoriť
tiež o etickej dimenzii iných druhov sankcí, napríklad súkromnoprávnych.179
Možno sa dokonca presunúť až na úroveň akejsi „právnej ontológie“ či „právnej
metafyziky“, ako súčasti všeobecnej teórie práva či právnej filozofie, a pýtať sa na
esenciálnosť idey sankcie pre právo ako také, resp. pre štruktúru právnej normy
(napríklad: Za akých okolností je z hľadiska spojovacej tézy opodstatnené pokladať
imperfektnú normu pozitívneho práva ešte stále za právnu?). Pokiaľ sú riešenia
týchto problémov závislé (aj) od morálneho hodnotenia, potom do popredia
vystupuje oblasť etiky, resp. teórií, ktoré v rámci tejto disciplíny nachádzame a
ktoré morálne dobro/spravodlivosť určitými spôsobmi vymedzujú či aspoň
približujú.

Možno teda zhrnúť, že etické teórie citeľne ovplyvňujú nazeranie na otázku
právnych sankcií. Svoj význam môžu mať i vo vzťahu k samotnej idei právnej
zodpovednosti, ak ju spájame s ideou morálnej zodpovednosti.

178 TURČAN, M. Ketike trestu smrti. In Cirkevné listy, 2019 (roč. 143), č. 3, s. 7-9.
179 V rovine súkromného práva sa daná problematika spája s už rozoberaným problémom hraníc

súkromnej autonómie. Možno napríklad uvažovať o morálnej opodstatnenosti zákonného či
súdneho limitu výšky zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania.
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8.
IMPLIKÁCIE PRE PRÁVNU VEDU A VZDELÁVANIE

V predchádzajúcich kapitolách som sa snažil načrtnúť prepojenosť teoreticko-
právnych problémov s etikou. Ukázal som, že v zásade každá z bežných tém teórie
práva má svoju etickú dimenziu. Relevancia etických teórií sa rysuje nielen pri
problematike pojmu práva a jednotlivých foriem civilného disentu, čo je tradičná
súčasť teoreticko-právnych polemík o vzťahu práva a morálky. Etika vystupuje do
popredia aj pri problematike systému práva, kde sa možno pýtať na ospravedlnenie
rozlišovania verejného a súkromného práva a ich vzájomný pomer. Etické otázky
sa tu objavujú tiež v súvislosti s problematikou vzťahu medzinárodného
a vnútroštátneho práva. Rovnako pri téme prameňov práva a tvorby práva sa
možno pýtať na význam morálky, a tým i etických teórií ako teórií o morálke, či
už ako materiálneho prameňa práva alebo v rámci požiadaviek na právnu istotu a
tvorbu práva. Je zrejmé, že etika má svoje miesto aj pri problematike právnych
vzťahov, napríklad pri téme ľudských práv ako zvláštneho druhu subjektívnych
práv. Platí to i o aplikácii práva, najmä v súvislosti s pojmom spravodlivého procesu.
Etickú dimenziu má tiež výkladová metodológia a argumentácia ako aj
problematika právnej zodpovednosti a sankcií (trestania).

Tieto skutočnosti možno nie sú nejako zvlášť prekvapujúce. Napokon, keď sa
nad tým zamyslíme, môžeme prísť k záveru, že mnohé (či takmer všetky)
preskriptívne otázky, aké dokáže ľudská myseľ formulovať, sú v konečnom
dôsledku redukovateľné na otázky toho, čo je správne (spravodlivé, dobré), teda na
otázky etiky.180 Každopádne, verím, že bolo vhodné daný aspekt právnej teórie
explicitne načrtnúť.

Možno sa však pýtať, čo z danej skutočnosti vyplýva pre teóriu práva ako
vedu a aké dopady by táto skutočnosť mala mať na právnické vzdelávanie. Tu si
dovolím predovšetkým podotknúť, že z dosiaľ uvedeného vyplýva, že (dobrý)
právny teoretik musí byť zároveň aspoň sčasti etikom. Orientácia v etických
teóriách (či už normatívno-etických, teórií aplikovanej etiky alebo metaetických),
a to prinajmenšom základná, je potrebnou výbavou fundovaného zaoberania sa
viacerými problémami teórie práva. Právny teoretik, sa teda potrebuje venovať aj
tejto oblasti ľudského poznania a brať do úvahy celkovú množinu koncepcií či
aspoň rámcových prístupov/smerov v rámci etiky. Som presvedčený, že náležité

180 Viac než o spravodlivosť môže v niektorých prípadoch ísť o súcit, ľudskosť. Slavomíra Henčeková
v tomto zmysle načrtáva tzv. humanistickú analýzu práva. Uvádza, že jej nejde o to „podať
jednoznačnú vedeckú definíciu pojmu ,humanizmus‘; ide o poľudštenie práva, t. j. o také
nazeranie na právo, v ktorom sa človek nestratí,“ veď platí, že „sme ľudia a že právo je hlavne
o ľuďoch.“ (HENČEKOVÁ, S. Od behaviorálnej k humanistickej analýze práva. In GÁBRIŠ, T.
a kol. Nedogmatická právna veda: Od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 249 a 261). Takýto prístup snáď možnooznačiť za určitý odraz etiky súcitu.
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reflektovanie etickej dimenzie je v súlade s dôležitými výzvami teórie práva ako
vedy a tiež ako vyučovacieho predmetu, medzi ktoré dnes patrí: (1)
interdisciplinárna otvorenosť, (2) „zdravý antidogmatizmus“ a (3) využiteľnosť pre
prax. Interdisciplinárna otvorenosť je dôležitá jednak preto, že žiadne poznanie nie
je celkom izolované amá svoj širší kontext, ktorý treba vziať do úvahy, a jednak už
len preto, že žijeme v „interdisciplinárnej dobe“ (takže, ak chceme „byť aktuálni“,
potrebujeme podporovať interdisciplinárny prístup). „Antidogmatizmus“ vyjadruje
požiadavku neuzatvárania sa a nelipnutia na „vyjazdených koľajach“ (nejde teda o
problém právnej dogmatiku, ale o určitú intelektuálnu strnulosť). Je vlastne
požiadavkou na primeranú flexibilitu v akceptovaní presvedčivých argumentov
a v súvislosti s tým i na určitú kreatívnosť vo voľbe niektorých výskumných cieľov.
Využiteľnosť pre prax je požiadavkou, ktorá dáva teórii práva ako vede jej hlavný
zmysel. Súhlasím s Filipom Melzerom, že „teorie práva či právní filozofie, která
nemá žádný, byť jakkoli vzdálený význam pro právní praxi (ať aplikační či
legislativní), představuje jen vzdušný zámek v hlavách scholastiků.“181 Jedným
dychom je však vhodné dodať, že praktickosť konkrétnej teórie vždy nemusí byť
hneď zrejmá (môže sa ukázať až časom). Preto treba byť v kritike určitých teórií
ako „nepraktických“ opatrným.

Orientácia na etiku ako disciplínu síce môže vzhľadom na neraz
protichodnú pluralitu náhľadov na idey dobra a spravodlivosti pôsobiť ako nie
zrovna „najpraktickejšia“. Avšak, vzaté do dôsledkov, bez nej sa asi nezaobídeme.
Etické otázky sa pri normatívnych (preskriptívnych) otázkach budú vždy nejakým
spôsobom hlásiť o slovo (sú neignorovateľné). Takáto orientácia tiež zapadá do
výziev interdisciplinárnej otvorenosti a „zdravého antidogmatizmu“ teórie práva
či právnej vedy všeobecne. Poznatky, ktoré generujú rôzne preskriptívne právne
teórie, budú na seba vždy nejakým spôsobom narážať a bude dochádzať k ich stretu.
To je však v poriadku (napokon, ako inak by to aj mohlo byť?). Úlohou teórie práva
ako vedy, ktorá má byť užitočná pre prax, je aj preskripcia a nemožno sa uspokojiť
s jej čisto deskriptívnym chápaním. Stret téz je v tomto ohľade prirodzenou
súčasťou akejkoľvek humanitnej či spoločenskej vedy s preskriptívnym zameraním,
kde „správne“ a „nesprávne“ odpovede nie sú zrejmé tak, ako je to v prírodných
a technických (deskriptívnych) vedách. To však neznamená, že takéto odpovede
nemôžu existovať. Zapájanie etiky do skúmania teoreticko-právnych problémov sa
teda z tohto hľadiska nezdá nijako zvláštne či nevhodné. Naopak, ak máme v 21.
storočí v práve ešte stále počítať s ideou spravodlivosti ako relevantnou (či priamo
rozhodujúcou), potom nám neostáva iné než venovať pozornosť aj etickým

181 MELZER, F. Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2011, s. 9. Nesúhlasím však s jeho názorom, že „taková teorie je zbytečná a nemá cenu
papíru, na kterém je natištěna.“ (Tamtiež). Cena čisto abstraktnej a prakticky nevyužiteľnej
teórie síce nie je veľká, je však rozhodne väčšia, než ako ju podáva Melzer. Taká teória totiž aspoň
cibrí ducha, čo tiež nie je irelevantné. Súhlasím každopádne s Melzerovýmapelom na praktickosť
právnej teórie, pretože praktická teória je určite cennejšia.
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teóriám. Práve v nich sa totiž idey dobra a spravodlivosti, s ktorými tu v morálno-
objektivistickom duchu182 nejakým spôsobom počítame (teda, za predpokladu, že
s nimi skutočne počítame), konkretizujú či aspoň čiastočne črtajú. Angažovanie
etických perspektív, ktoré dokážu, pochopiteľne, nejeden problém vykresliť ako
značne komplikovaný, tak principiálne nestojí proti požiadavke praktickosti
právnej teórie (a to určite nie aspoň na úrovni normatívnej a aplikovanej etiky;
netreba však ignorovať ani metaetiku).183

Povedal som, že právna teória sa potrebuje vyznačovať i akýmsi „zdravým
antidogmatizmom“. Platí to oprávnej teórii ako vede aj o právnej teórii ako súčasti
právnického vzdelávania. Práve poznávanie etických teórií, ich analýza a aplikácia
na jednotlivé problémy napomáha takémuto „antidogmatizmu“. Ukazuje totiž
zložitosť fenoménu práva a podporuje vedeckú/akademickú pokoru (pomáha
intelektuálnej otvorenosti a zvyšuje tiež šancu na ochotu k zmene názoru). Ak je
naším cieľom spravodlivosť, nech už tento pojem znamená (takmer) čokoľvek,
potom ju nesmieme prestať hľadať, akokoľvek zložitá by mohla byť cesta v snahe
po jej teoretickom uchopení (pričom práve tu vystupujú do popredia etické
teórie).184 Aj keď vychádzame z intuicionistických predpokladov a poznanie dobra
a spravodlivosti považujeme za vec akéhosi morálneho citu, ostáva ich teoretická

182 Otázka objektivity etických hodnôt je klasickým etickým (metaetickým) problémom. Morálny
relativizmus (subjektívny relativizmus, morálny nihilizmus) doposiaľ nedosiahol v spoločnosti
dominantné zastúpenie, a v skutočnosti ho snáď nemá ani v presvedčení väčšiny filozofov
a vedcov, i keď mnohí predstavitelia niektorých vied (napríklad antropológovia či sociológovia)
sa dnes tvária, že je to inak. Z významných postáv tu relativizmus dôrazne kritizuje napríklad
renomovaný francúzsky sociológ Raymond Boudon. Ako racionalista trvá na istej objektivite
morálnych hodnôt a tvrdí, že medzi ľuďmi existujú v otázke hodnôt napriek zásadným
individuálnym a kultúrnym rozdielnostiam i zásadné súhlasy, ktoré sú podľa neho dané
skutočnosťou ľudskej racionality – konštatuje, že „zdravá mysl je to, co mají lidé na celém světě
společné,“ a že z nej plynú viaceré nezanedbateľné etické zhody (BOUDON, R. Bída relativismu.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 235).

183 Pomyselná námietka z nejednoznačnosti či nemožnosti poskytnutia správnych odpovedí na
etické otázky je vlastne metaetická a týka sa problému existencie a poznateľnosti morálneho
dobra/spravodlivosti. Utilitaristi i deontológovia sú zjavne presvedčení, že sa možno dopracovať
k správnej odpovedi na otázku, čo je morálne dobré/spravodlivé, hoci morálny nihilista či skeptik
s ich odpoveďami spokojný nebude. I on však môže uznať prinajmenšom pragmatický (politický)
potenciál normatívno-etických teórií či rôznych koncepcií v rámci aplikovanej etiky pre právo.
Takže zaoberať snimi by ani z jeho perspektívy nemalo byť celkom bez zmyslu.

184 Hoci napríklad Jacques Derrida je „zdržanlivý v možnom prieniku spravodlivosti a práva, keď
upozorňuje: ,Právo nie je spravodlivosť. Právo je živlom kalkulácie a je správne, juste, že existuje
právo, avšak spravodlivosť, justice, je nekalkulovateľná, vyžaduje, aby sme počítali s
nevypočítateľným; aporetické skúsenosti sú práve tak nepravdepodobné ako nevyhnutné skúsenosti
spravodlivosti, t. j. okamžiky, v ktorých rozhodnutie medzi správnym a nesprávnym nie je nikdy
zaistené prostredníctvom nejakého pravidla.‘“ (ŠOLTYS, D. Význam postmoderného právneho
myslenia pre formovanie právnej argumentácie – popretie alebo redefinícia právnych princípov?
In BRÖSTL, A. – BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. (eds.) Nové dimenzie metodológie právnej
argumentácie: Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. Praha: Leges,
2021,s. 244).
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reflexia cennou. Azda máloktorý zástanca tézy o intuitívnom poznaní morálnych
hodnôt totiž bude tvrdiť, že pri takomto poznávaní nemôže dochádzať k nejakým
skresleniam. A možno povedať, že tieto skreslenia sa dajú korigovať práve
teoretickou reflexiou (otázkou samozrejme je, čo robiť, ak sú rozdiely medzi
našimi morálnymi intuíciami a tvrdeniami nejakej etickej teórie hlboké a zásadné;
v takom prípade si musíme vybrať, či uprednostníme jedno alebo druhé).

Skutočnosť, že „antidogmatizmus“ právnej teórie má byť „zdravý“, zároveň
znamená, že jednotlivé teórie nebudú príliš ľahko alebo príliš často menené
(netvrdím, že by sa to bežne dialo, no principiálne je namieste zmieniť to).185 Jedna
vec je flexibilnosť, druhá vec je určitá stabilita, vďaka ktorej dokážu rôzne teórie
plniť kritickú funkciu. Táto funkcia je dôležitá vo vzťahu k politike, ktorú možno
(aspoň v niektorých prípadoch) posudzovať a snažiť sa meniť (napríklad návrhmi
de lege ferenda) aj vďaka konkrétnym teóriám. To zároveň súvisí s už spomínanou
požiadavkou praktickosti.

Ak je teória práva prepojená s etikou, potom to tiež znamená, že
v akademickom/vedeckom prostredí sa žiada pestovať kultúru
interdisciplinárnosti.186 Vyplýva z toho napríklad dôležitosť podpory spoločných
výskumných projektov, spoločných konferencií, spoločných publikácií a pod. (teda
rôznych spôsobov vzájomnej komunikácie oboch disciplín a ich zástupcov –
profesionálnych filozofov-etikov a právnikov, právnych teoretikov). Na témach
rozoberaných v predchádzajúcich kapitolách bolo vidno, že napríklad kantovská
deontológia a utilitarizmus niekedy smerujú k rovnakému záveru, no niekedy sa
vo svojom etickom vyhodnocovaní určitého problému zásadne líšia. Pre právnu
teóriu má dnes v tomto kontexte svoju relevanciu nielen snaha o konfrontáciu
daných etických prístupov medzi sebou, ale i snaha o precizáciu jednotlivých
čiastkových alebo súborných právnych teórií ako preskriptívnych náuk
vychádzajúcich z jednotlivých etických smerov (t. j. cenná je napríklad i snaha

185 V podstate tu platí čosi obdobné ako uvádza Marek Káčer o probléme zmeny právneho názoru
(pozri KÁČER, M. Zmena právneho názoru. In BÁRÁNY, E. a kol. Zmena práva. Bratislava:
Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 317-344). Káčer konštatuje, že určitá miera stálosti právnych
názorov „je sociálne žiaduca“ a že „určitá miera stálosti v tvrdeniach je spoločensky žiaduca
nielen vtedy, ak nimi vyjadrujeme právne názory.“ (Tamtiež, s. 331).

186 Napokon, ako uvádza Carel Stolker, len málo disciplín je takým pekným príkladom
interdisciplinárnosti ako právo. Stolker podotýka, že právo bolo vždy spojené s filozofiou
a teológiou (pričom, vzhľadom na fenomén multikulturalizmu má i v dnešnom západnom
sekulárnom kontexte nemalý zmysel venovať sa teologickým základom niektorých právnych
systémov) a konštatuje, že „together with philosophy and theology, ethics are also inherent in legal
science, for example in the concept of ,justice‘.“ (STOLKER, C. Rethinking the Law School:
Education, Research, Outreach and Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s.
109-110). Okrem toho následne poukazuje na históriu, politickú vedu, ekonómiu, logiku,
prípadne literatúru či iné disciplíny, ako je napr. psychológia, sociológia alebo antropológia
(tamtiež, s. 109-111).
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o formulovanie a prehlbovanie deontologických či konzekvencialistických teórií
práva ako celkov alebo rôznych parciálnych preskriptívnych právnych teórií).187

Právna teória ako praktická, „zdravo antidogmatická“ a interdisciplinárne
otvorená veda je teda schopná absorbovať a využívať etické teórie a vlastným
spôsobom na nich stavať. Nielen, že je toho schopná, ale potrebuje to robiť. Právo
je spoločenský fenomén a ako také má nutne etický aspekt. Veď „právo a spoločnosť
na seba pôsobia vzájomne. Právo je istým ,znamením doby‘.“188 To znamená, že
právo nemôže byť nikdy bezhodnotové a veda, ktorá sa ním zaoberá, potrebuje
skúmať aj jeho hodnotovú bázu a dať priestor jej kritickým reflexiám. Týka sa to
nielen pozitívneho práva, ale aj úrovne rámcových teoretických konceptov,
ktorými sa zaoberá všeobecná teória práva či právna filozofia. I tie sú v istom
zmysle „znamením doby“ a vyvíjajú sa (aspoň čiastočne) v dobovom kontexte.
O tom, napokon, svedčí historický vývoj (pričom pri niektorých témach je to
zreteľnejšie, pri iných menej).189 Ak je (kritická) morálka jedným z kľúčových
faktorov posudzovania práva a právnych teórií, potom to znamená, že etické teórie
pomáhajú reflektovať „ducha doby“, ktorý sa vprávnej vede odráža ahodnotiť ho.

Ak mám aspoň v stručnosti načrtnúť vlastnú preskriptívnu právnu teóriu
(resp. akési jej základné kontúry), dovolím si uviesť, že mojím východiskom je
odmietanie utilitaristickej etiky190 a príklon k nejakej forme deontológie, ktorá

187 Uvažovať však možno napríklad aj o vzťahu práva a teologickej etiky, povedzme vo formulovaní
protestantskej/evanjelikálnej právnej teórie (či rôznych protestantských právnych teórií), čo je
úloha, ktorej sa ako právnik a zároveň protestantský teológ snáď ešte v budúcnosti zhostím (v
súvislosti s tým pozri napríklad HAMMOND, J. B. Protestant Legal Theory? Apology and
Objections. In Journal of Law and Religion, 2017 (roč. 32), č. 1, s. 86-92).

188 GAJDOŠOVÁ, M. Právo občanov slobodne sa združovať a demokratická spoločnosť. Spolková
autonómia a jej právna ochrana. In BÁRÁNY, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav
štátu apráva SAV, 2011, s. 92.

189 Vsúvislosti s tým pozri napríklad už zmienenú publikáciu Tomáša Sobeka Právní myšlení.
190 Na základe toho sa nehlásim napríklad ani k škole Law and Economics, ktorá je inšpirovaná

benthamovským utilitarizmom a ktorej chápanie spravodlivosti sa mi zdá až príliš ekonomické,
hoci táto škola prináša viacero zaujímavých postrehov. Možno pripomenúť, že kľúčovou postavou
hnutia Law and Economics je Richard Posner, ktorého publikácia s názvom Economic Analysis
of Law v 70. rokoch minulého storočia „komplexne, systematicky a hutne zhrnula tie
najdôležitejšie dovtedy nadobudnuté poznatky a formulované teórie a zároveň vymedzila tézy,
ktoré sa stali živnou pôdou pre ďalší progres a rozvoj tohto akademického hnutia. Okrem
ekonomickej analýzy rozličných právnych odvetví (zmluvné právo, rodinné právo, pracovné
právo, ale aj trestné právo) predostrel Richard Posner myšlienku, že angloamerický právny systém
vychádzajúci zo sudcovskej tvorby práva je efektívnejší, a tým pádom aj spravodlivejší než právne
systémy, ktoré sú primárne budované na základoch písaného-kodifikovaného práva. [...] Podľa
Posnera dokáže sudca intuitívne vyhodnotiť ekonomické aspekty posudzovaného prípadu
a rozhodnúť efektívne, čoho dôsledkom sa aj samotný právny systém postupne formuje ako
efektívny systém (imitujúci trhové princípy a pravidlá). Zákonodarca, naopak, takúto možnosť
nemá a vo väčšine prípadov podlieha rozličným politickým tlakom, čoho dôsledkom sa právny
systém deformuje a často sa prijímajú zákony, v ktorých absentuje (ekonomická)
racionalita.“ (MÉSZÁROS, T. Právo a ekonómia. In kolektív autorov. Aktuálne otázky teórie
práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 120). Neodmietam určitú opodstatnenosť Posnerovho
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počíta s ideou univerzálnej ľudskej dôstojnosti. Je mi zrejmé, že pojem ľudskej
dôstojnosti je kontroverzný a že je kritizovateľný ako vágny či nadbytočný.191 Som
však presvedčený, že tento pojem má svoju praktickú hodnotu, a nielen to –
predpokladám, že má čosi do seba i v hĺbkovej perspektíve (teda, že nie je len
náhodilým a prázdnym konštruktom) a že bez neho by bola naša predstava
o ľudských právach, ktoré sú napokon z liberálno-demokratickej perspektívy
kľúčovou kategóriou (respektíve sú priam paradigmatické), ochudobnená.192 Vo
vzťahu k idei ľudských práv ako legálnych a zároveň morálnych práv, ktorú
pokladám za esenciálne cennú, sa dosiaľ ani žiadny lepší pojem, ktorý by slúžil ako
ich základ (zdôvodnenie), neobjavil.193 Námietka môže teoreticky znieť, že pojem

porovnania anglo-amerického akontinentálneho systému práva, no nesúhlasím s jeho redukciou
idey spravodlivosti na ekonomickú kategóriu. Ako však podotýka Josef Šíma, Posner netrvá na
plnom uplatnení svojej teórie vo všetkých situáciách (ŠÍMA, J. Spor o povahu vztahu mezi
ekonomií a právem. In GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda: Od marxizmu po
behaviorálnu ekonómiu. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 117).

191 K tomu pozri napríklad HAPLA, M. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní
době. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 114 an.

192 Samozrejme, i akceptácia a konkrétna interpretácia či naopak odmietanie idey liberálnej
demokracie je hodnotová záležitosť.

193 Pričom tu, samozrejme, hovorím o vlastnom pojme ľudskej dôstojnosti, nie ašpiračnom; teda o
pojme, ktorý je základom neodňateľných ľudských práv, nie o pojme, ktorý vyjadruje konkrétne
ľudské právo na dôstojné zaobchádzanie. Kto sa v rámci svojej teórie vzdáva vlastného pojmu
ľudskej dôstojnosti, ten ohrozuje či aspoň oslabuje koncepciu ľudských práv. Podobné
nebezpečenstvo hrozí i tomu, kto tvrdí, že ľudská dôstojnosť je len sociálnym či politickým
konštruktom (k tomu pozri napríklad TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti
v koncepcii Suzy Killmisterovej. In Filozofia, 2022 (roč. 77), č. 1, s. 36-47); i keď ľudské práva tým
nutne padnúť nemusia, pretože ľudská dôstojnosť ako konštrukt môže byť prípadne rozumne
eticky zdôvodnená. Zaujímavú diskurzívno-etickú koncepciu ospravedlnenia ľudských práv
ponúka napríklad Rainer Forst (k tomu pozri FORST, R. Ospravedlnění základních práv:
Diskursivně-teoretický přístup. In Reflexe, 2020, č. 59, s. 135-163). Dodajme, že podstata
diskurzívnej etiky habermasovského typu spočíva v tom, „že intersubjektivní (komunikativní)
proces argumentace, jehož se jako rovní partneři účastní všichni, kteří můžou být dotčeni jeho
výsledkem, nutí jeho účastníky, aby své porozumění věci přestali omezovat na své vlastní
partikulární hledisko a nahlédli problém i z hlediska těch ostatních. [...] Tento druh objektivity je
založený na kvalifikované intersubjektivitě, neopírá se o nějaký fenomén, který je k praxi vnější,
ale o procesní kvalitu praxe jako takové.“ (SOBEK, T. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu
a práva AV ČR, 2008, s. 101). Tatiana Machalová každopádne uvádza, že „napriek snahe tvorcov
diskurzívnej etiky prekonať tradičný formalizmus a univerzalizmus deontologicky orientovanej
etiky, jej najväčšou slabinou ostáva nedostatočné tematizovanie agatologickej
dimenzie ,praktického rozumu‘. Čo znamená nič iné, že Habermasovi ani Apelovi sa nedarí
formulovať pôvodný ,zdroj‘ morálky, pôvodný zdroj dobrých vzťahov. Dobré vzťahy, morálne
vlastnosti a vôbec morálne fenomény sú tu len prejavom správneho spôsobu poznávania a
porozumenia. Preto je diskurzívna etika kritikmi oprávnene označovaná za etiku bez morálky
[...]. Nespochybňujúc oprávnenosť kritiky slabín diskurzívnej etiky, je nutné však predsa len
zdôrazniť, že táto teória morálky nepodlieha módnej vlne postmodernistického prístupu v etike a
hľadá nový spôsob interpretácie tradičných humanistických myšlienok.“ (MACHALOVÁ, T.
Diskurzívna etika. In GLUCHMAN, V. a kol. Etické teórie súčasnosti (Etika II). Prešov:
Grafotlač Prešov, 2010, s. 142).
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ľudskej dôstojnosti je nábožensky zafarbený. Priznávam, že moje osobné
svetonázorové východisko je kresťanské (no zároveň som zástancom umierneného
sekularizmu, teda myšlienky náboženskej neutrality štátu, ktorá však nie je
doťahovaná do zbytočných extrémov – idey relatívne umierneného oddelenia
štátu a cirkvi, práva a náboženstva194). Takže za seba nemám problém
s akceptovaním pojmu, ktorý má teistické základy či konotácie,195 avšak
v sekulárnom kontexte podporujem snahu o hľadanie nábožensky neutrálnych
(nenáboženských) vysvetlení ľudskej dôstojnosti (napokon, daný pojem sa dnes
bežne používa v čisto sekulárnom zmysle).196 Ako už som v tejto monografii
naznačil, s pojmom ľudskej dôstojnosti možno teoreticky počítať aj pri akceptovaní
konzekvencialistických etických východísk, no v takom prípade ide nanajvýš
o akúsi užitočnú fikciu, a idea ľudskej dôstojnosti vždy lepšie ladí s nejakou formou
deontológie, pre ktorú nie je iba fiktívnym konceptom. Ak teda chcem z tejto
perspektívy načrtnúť základné rysy preskriptívnej všeobecnej teórie práva,
v stručnosti môžem uviesť nasledovné:

V práve je z tohto hľadiska kľúčová idea spravodlivosti, ktorá sa realizuje
práve pri ochrane ľudskej dôstojnosti. Právu, ktoré sa zásadným spôsobom odkláňa
od tohto cieľa, treba odoprieť poslušnosť, pričom i toto odopretie musí byť
realizované spôsobom, ktorý bude brať ohľad na hodnotu ľudskej dôstojnosti.
Ľudskú dôstojnosť možno zároveň vnímať ako základné zdôvodnenie
(ospravedlnenie) samotnej inštitúcie štátu, a teda aj verejného práva (predpokladám,
že základným dôvodom pre ospravedlnenie štátu je sebaobrana, prípadne akási
predbežná obrana druhých, slabších – v záujme ochrániť sa pred „mafiánskym
režimom“, ktorý by v anarchistickej spoločnosti zrejme prevládol a kolidoval by s
ideou ľudskej dôstojnosti, treba akceptovať demokratický štát) a prípadne tiež ako
ospravedlnenie medzinárodného humanitárneho práva. Idea ľudskej dôstojnosti si
však zároveň vyžaduje citeľné limitácie verejného práva (štátneho paternalizmu)
a rešpekt individuálnej autonómie. V rovine tvorby práva sú etické povinnosti
odvíjajúce sa od idey ľudskej dôstojnosti základom demokratického legislatívneho

194 Pozri napríklad BATKA, Ľ. – MRVA, M. – TURČAN, M. O práve a náboženstve v európskom
adomácom kontexte: Sloboda vyznania v histórii a dnes; štát, cirkev akánonické právo. Bratislava:
Právnická fakulta UK, 2021.

195 Pozri TURČAN, M. Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha: Advent-Orion,
2021, s. 50 an., dostupné na internete: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/836 [cit. 23-
02-2022].

196 Martin Hapla s odvolaním sa na Doris Schroederovú uvádza, že zo zlyhania kantovského pojmu
ľudskej dôstojnosti vyplýva, že relevantnou ostáva len tradičná kresťanská predstava daného
pojmu (Hapla hovorí konkrétne o tradičnej katolíckej predstave; nemusí však nutne ísť o
katolícky koncept), „která je ovšem zase vnímána jako těžko přijatelná v sekulární
společnosti.“ (HAPLA, M. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno:
Masarykova univerzita, 2016, s. 117). Uznávam, že je otázne, či možno nejaký uspokojivý
sekulárny koncept ľudskej dôstojnosti skutočne formulovať.

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/836
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procesu a elementárnych požiadaviek právnej istoty chrániacich legitímne
očakávania adresátov práva ako subjektov hodných úcty. V právnych vzťahoch je
daná idea základom niektorých absolútnych ľudských práv a zároveň je
zdôvodnením istého „zdravého antropocentrizmu“ (odmietania povýšiť zvieratá či
iné entity na úroveň človeka a pripúšťania ich umiernenej inštrumentalizácie
v prospech človeka). V oblasti aplikácie práva je zdôvodnením idey spravodlivého
procesu a svoje miesto má i v oblasti právnej interpretácie a argumentácie
(interpretovať a argumentovať teda treba tiež s prihliadnutím na ideu ľudskej
dôstojnosti). Premieta sa i do teórie právnej zodpovednosti a trestania, kde je
základom rozlišovania subjektívnej a objektívnej právnej zodpovednosti, pričom
druhá z uvedených podôb zodpovednosti je tu legitímna len výnimočne. Ľudská
dôstojnosť zároveň nasvedčuje restorácii, ktorá má mierniť (prípadne priamo
nahrádzať) retributívne aspekty trestania.

V určitom zmysle súhlasím smyšlienkou Tomáša Gábriša (na ktorej zakladá
svoju preskriptívnu právnu teóriu), že právo je praktickou (fronetickou) vedou.197
Síce nevychádzam z aristotelovskej etiky cnosti, ktorou sa zrejme necháva

197 Záleží však na tom, čo rozumieme pod praktickou múdrosťou (na ktorej sa takáto veda zakladá)
a aký význam jej pripisujeme. Aristoteles používa pojem fronésis na označenie rozumnosti
(praktickej múdrosti), ktorá sa líši od teoretickej múdrosti (sofia). Uvádza: „[...]mladí ľudia sa síce
môžu dobre oboznámiť s geometriou a matematikou a stať sa v podobných odboroch múdrymi,
nezdá sa však, že by sa tým mladý človek stal rozumným. Príčinou toho je, že rozumnosť sa týka
aj jednotlivých vecí, ktoré poznáme iba skúsenosťou, a tú práve mladý človek nemá, lebo skúsenosť
potrebuje dlhé časové obdobie. [...] Je zrejmé, že rozumnosť nie je vedením (vedeckým poznaním);
lebo sa zaoberá, ako sme povedali, tým, čo je v rade nášho poznania posledné, čiže predmetom
konania. Je to v protiklade k (intuitívnemu) pochopeniu; lebo (intuitívne) pochopenie sa týka
najvyšších pojmov, ktoré už nepripúšťajú ďalšie vysvetlenie, naproti tomu rozumnosť sa týka toho
posledného, čo nie je predmetom vedenia, ale zmyslového vnímania, nie však toho, ktoré vníma
predmety jemu vlastné, ale toho, ktorým vnímame, že v matematike napr. je tým posledným
trojuholník. Pri ňom sa totiž zastaví. Ale nie, toto posledné je skôr akt vnímania než rozumnosť,
a to je jeho zvláštny druh.“ (ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Bratislava: Kalligram, 2011, s.
171-172). Osobne netvrdím, že žiadne morálne poznanie nemožno nadobudnúť čisto rozumovou
úvahou (teda získať ho bez ohľadu na empirickú skúsenosť). Zdá sa, že napríklad Kantov
kategorický imperatív je takto racionalisticky konštruovaný. Kant vlastne tvrdí, že osoba ako
rozumová bytosť nemôže rozumne chcieť nič iné než univerzálnu etiku a nespredmetniteľnosť
osoby (prvá a druhá formulácia kategorického imperatívu). Rozum nás teda podľa neho núti
chcieť ostať subjektom, inak by sme popreli sami seba, a aplikovať na všetky subjekty rovnaký
meter. Zaujímavé je, že John Locke ako empirik dospieva k podobnému názoru, hoci z inej
strany, keď cituje Hookerovu myšlienku, že „stejná přirozená pohnutka přivedla lidi k poznání,
že je jejich povinností neméně milovat jiné než sebe sama, protože vidí, že ty věci, jež jsou stejné,
musí nutně všechny mít jedno měřítko.“ (LOCKE, J. Druhé pojednání o vládě. Praha:
Nakladatelství Svoboda, 1992, s. 31). Netvrdím, že Kantova metóda je nutne správna. Je však
prinajmenšom hodná zreteľa. Kantov kategorický imperatív je čisto formálny, no možno
povedať, že ak platí, potom predstavuje určitý druh morálneho poznania. Nech už však na Kanta
nazeráme akokoľvek, súhlasím s tým, že z hľadiska umenia dosahovať etické ciele a byť pritom
obozretný (mať vycibrenú morálnu bystrosť) je praktická skúsenosť zdôrazňovaná aretaistami
významná. Jurisprudencia cností má pravdu v tom, že čosi podobné platí aj pre právo.
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inšpirovať on, no jeho „opatrnú kazuistiku“, ktorú navrhuje,198 pokladám za
rozumnú a prakticky cennú. Skúmanie možných prepojení takejto kazuistiky s
rôznymi etickými teóriami môže byť jedným z podnetov pre takýto prístup k
právnej vede.

V kontexte právnej vedy možno dokonca uvažovať o akomsi rámcovom
prístupe zahŕňajúcom východiská rôznych etických koncepcií, ktorý môžeme
nazvať etickou analýzou práva (možno o nej hovoriť ako o množine súčastí či
extenzií jednotlivých preskriptívnych právnych teórií vychádzajúcich
z konkrétnych etík; možno však hovoriť aj o deskriptívnej etickej analýze práva,
ktorá má, samozrejme, tiež svoj význam). Tak ako škola ekonomickej analýzy
skúma právo nástrojmi ekonomických vied, v rovine etickej analýzy možno
hovoriť o skúmaní práva optikou (sociálno-)etických teórií.199 Metodológia
takéhoto skúmania súvisí s kritériami dobrého/správneho/spravodlivého
vymedzenými príslušnou etickou teóriou, vo svetle ktorej sa určitý právny
fenomén hodnotí. Ide o porovnanie požiadaviek vyplývajúcich napríklad z
posudzovaného právneho inštitútu a požiadaviek zvolenej etickej teórie, pričom
cieľom je zistenie ich súladu či rozporu. Možno teda povedať, že základnou
(rámcovou) metódou etickej analýzy práva je pomeriavanie (komparácia). Spolu
s tým je to tiež abstrakcia, keďže cieľom skúmania je vykonanie vyhodnotenia
s ohľadom na etické kritériá, ktoré sú všeobecné (či ideálne).200 Ďalšie metódy sú
závislé od konkrétnej etickej teórie (v niektorých prípadoch možno uplatniť napr.
matematické metódy – tam, kde je dôležitý kalkul; tu možno poznamenať, že z
hľadiska budúcnosti môže byť pre konzekvencialistické etiky určitou výzvou
využívanie kalkulačných schopností umelej inteligencie – prípadne systémové
metódy, v iných najmä logické metódy atď.). V rámci etickej analýzy práva možno
skúmať napríklad, akým spôsobom zapadajú jednotlivé existujúce či navrhované

198 Gábriš formuluje svoju inštrukciu pre aplikáciu práva takto: „Konaj tak, ako žiada právo
a právna doktrína, ako koná Tvoja inštitúcia, Tvoji kolegovia, konaj poučený skúsenosťami
z minulosti. Postupuj zdržanlivo pri aplikácii (nielen písaného práva, právneho predpisu) –
osobitne ak pôsobíš na nižších inštanciách v rámci systému. Odklon od predpismi, praxou,
inštitúciou, alebo skúsenosťou vytvorených alebo daných štandardov musí byť opodstatnený
osobitnými okolnosťami prípadu, vzhľadom na ktoré by tradičný postup aplikácie práva viedol
k zjavne nespravodlivému záveru.“ (GÁBRIŠ, T. Preskriptívna teória práva: Metodológia
aplikácie práva pre súčasnosť. Bratislava: Veda, 2020, s. 204).

199 Povedzme, prednostne iných teórií než utilitarizmus, keďže tento je už do istej miery pretavený v
ekonomickej analýze práva; z hľadiska etickej analýzy ho však zrejme možno aplikovať aj inak,
než ako to robí ekonomická analýza. Etickú analýzu práva explicitne kontrastuje s ekonomickou
analýzou napríklad John P. Anderson (ANDERSON, J. P. The Final Step to Insider Trading
Reform: Answering the "It's Just Not Right!" Objection. In Journal of Law, Economics and Policy,
2016 (roč. 12), č. 3, s. 280).

200 „Abstrakce je nezbytná forma vědeckého a vůbec jakéhokoli rozumného myšlení. [...] Jako logická
metoda poznání spočívá v myšlenkovém odlučování nepodstatných znaků, vlastností apod.
pozorovaných předmětů a uspořádání znaků či vlastností atd. podstatných.“ (KNAPP, V. Vědecká
propedeutika. Bratislava: Vydavateľské oddelenie, Právnická Fakulta UK, 1993, s. 69).
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právne inštitúty do požiadaviek tej-ktorej etickej teórie,201 ako aj etickú
konzistenciu príslušného právneho (pod-)odvetvia či právneho poriadku ako celku,
a za prípadnej pomoci právnej sociológie tiež logický súlad vybraných právnych
inštitútov smorálno-hodnotovým nastavením (konkrétnej časti) obyvateľstva (a to
i v rovine de lege ferenda). Etickú analýzu práva možno uplatniť aj vo vzťahu
k judikatúre, kde možno (aspoň v niektorých prípadoch) skúmať aplikáciu
konkrétnych etických teórií v rozhodovacej praxi, či hľadať implicitné etické
predporozumenia sudcov pri interpretácii a aplikácii pozitívneho práva alebo vo
vyhodnocovaní určitých teoreticko-právnych konceptov (ktoré, ako už som
načrtol, majú neraz relevantnú etickú dimenziu).202 Etická analýza môže mať
napokon svoje miesto i pri skúmaní odbornej právnickej literatúry, kde možno
hľadať vplyvy jednotlivých etických teórií (či už túto literatúru chápeme ako

201 V rámci hľadania som zistil, že napríklad v oblasti environmentálneho práva etickú analýzu
práva explicitne zmieňuje a pokúša sa o nejakú jej podobu Ilona Cheyne v príspevku venovanom
problematike práva rybolovu (CHEYNE, I. Ethical perspectives in law and public debate. In
MARAZNO, M. – CARSS, D. N. (eds.) Essential Social, Cultural and Legal Perspectives on
Cormorant-fisheries Conflicts. NERC Centre for Ecology & Hydrology, 2012, s. 136-148, dostupné
na internete:
http://www.intercafeproject.net/pdf/Essential_Social_Final_Manual_FOR_WEB.pdf [cit. 31-03-
2022]). Ide však orelatívne zriedkavú nájdenú zmienku pojmu etická analýza práva.

202 V judikatúre si možno všímať etickú rovinu najmä pri riešení tzv. hard cases alebo v niektorých
situáciách „prekonávania“ pozitívneho práva súdmi. Nemusí ísť len o typicky
„hodnotové“ rozhodnutia, aké predstavuje napríklad známe rozhodnutie Ústavného súdu SR o
umelom prerušení tehotenstva z r. 2007 (kde možno prinajmenšom negatívnym eticko-
analytickým pohľadom skonštatovať, z akých teoretických východísk ÚS SR vo svojom
rozhodnutí nevychádza – určite napríklad nevychádza z tomistickej prirodzenoprávnej
koncepcie, a to ani v jej „nenáboženskej“ verzii akú predstavuje teória J. Finnisa;
prirodzenoprávna koncepcia, na ktorej súd zakladá svoje úvahy, musí byť v niečom iná, aby
umožnila ústavnosť interrupcií). Môže ísť aj o niektoré napohľad hodnotovo „neutrálne“ či o
čosi „menej nápadné“ problémy. Príkladom môže byť rozhodnutie Súdneho dvora Európskej
únie z r. 2012 týkajúce sa predaja druhotných softvérových licencií. Súdny dvor Európskej Únie tu
rozhodol o legálnosti predaja druhotných licencií k softvéru stiahnuteľnému z internetu v
Európskom hospodárskom priestore, a to napriek skutočnosti, že takýto záver naráža na
ustanovenia Zmluvy WIPO o autorských právach z r. 1996, ktorá (zdá sa) umožňuje druhotný
predaj (licencií) len takého softvéru, ktorý je zachytený na hmotnom nosiči (k tomu pozri
napríklad MEZEI, P. The Doctrine of Exhaustion in Limbo - Critical Remarks on the CJEU’s
Tom Kabinet Ruling. In SSRN Electronic Journal, 2020, dostupné na internete:
https://www.researchgate.net/publication/340753093_The_Doctrine_of_Exhaustion_in_Limbo
_-_Critical_Remarks_on_the_CJEU's_Tom_Kabinet_Ruling [cit. 07-08-2022]). Akoby tým
súd uprednostnil konzekvencialistický prístup pred deontologickým a predpokladal vlastne, že
celkové dôsledky, ktoré z umožnenia obchodu s druhotnými online licenciami vyplynú, budú
lepšie než tie, ktoré by vyplynuli z rešpektovania záväzku EÚ/ES ako strany Zmluvy WIPO o
autorských právach umožniť len druhotný predaj softvéru na CD/DVD nosičoch. Výrobcom
softvéru sa predmetné rozhodnutie SD EÚ pochopiteľne nepáčilo a vyvolalo kontroverzie, keďže
umožnilo kupovať online licencie k softvéru od druhotných predajcov za zlomok ceny, akú
požadujú jeho tvorcovia a prvotní predajcovia.

http://www.intercafeproject.net/pdf/Essential_Social_Final_Manual_FOR_WEB.pdf
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materiálny prameň práva alebo ako odraz právneho vedomia odborníkov z
príslušnej oblasti práva).203

Aká pozornosť bola dosiaľ v rámci našej právnej vedy venovaná etike? Určitú
odpoveď na túto otázku nám môže priniesť pohľad do domácej vedecko-odbornej
časopiseckej spisby.204 Napríklad v databáze odborných a vedeckých článkov na
stránke judikaty.info som v auguste 2022 pri vyhľadávaní kľúčového slova
„etika“našiel 150 dokumentov a pri vyhľadávaní kľúčového slova „etický“ to bolo
217 dokumentov (spolu teda 367). Po zistení prekrytia v 63 prípadoch (keďže v
niektorých dokumentoch sa nachádzajú oba výrazy, zatiaľ čo v iných sa nachádza
len jeden z nich) sa celkový počet výstupov ustálil na čísle 304 (ide teda o články, v
ktorých sa vyskytuje aspoň jedno zo slov „etika“, „etický“).205 Pri zbežnom prezretí
uvedených 304 článkov som zistil, že väčšina z nich obsahuje daný výraz len
relatívne náhodilo (teda okrajovo a pomerne nepodstatne).206 Reálne iba 17
príspevkov sa naozaj týka etiky a ďalších asi šesť alebo sedem príspevkov s etikou
nejako (relatívne blízko) súvisí. Z tejto množiny 17 (resp. 24) príspevkov sa väčšina
zaoberá profesijnou etikou právnika. Počet všetkých príspevkov, ktoré sa v tejto
databáze v danom čase nachádzali, bol 4437.207 Etiky sa teda týkalo asi pol percenta
všetkých tu zachytených príspevkov. K podobnému výsledku sa možno dopracovať
pri pohľade na časopis Justičná revue za pomoci informačného systému knižnice
Právnickej fakulty UK v Bratislave, kde sú jednotlivé čísla Justičnej revue
zaevidované. V rámci vyhľadávania kľúčového slova „etika“208 som v danom čase
našiel 17 článkov z tohto časopisu. Takmer všetky boli venované problematike
profesijnej etiky, pričom možno podotknúť, že viac než polovica z nich
pochádzala ešte z 90. rokov 20. storočia.

203 Zdá sa, že napríklad Bibiana D. Koh a Frederic G. Reamer robia takúto (deskriptívnu) analýzu v
príspevku venovanom skúmaniu explicitnej či implicitnej prítomnosti etických teórií vo
vedeckej literatúre o adopciách detí (KOH, B. D. – REAMER, F. G. Why Moral Theories Matter:
A Review of Ethics and Adoption Literature. In Adoption Quarterly, 2021 (roč. 24), č. 1, s. 5-24).

204 V úvode tejto monografie som už odkazoval na niekoľko knižných publikácií, no ide len pár diel,
takže pohľad na relevantnú vzorku publikovaných článkov v právnických časopisoch by nám
mohol poskytnúť o niečo plnší obraz.

205 Z toho 87 výsledkov s výrazom „etika“ bez výrazu „etický“, 154 výsledkov s výrazom „etický“ bez
výrazu „etika“ a 63 výsledkov s oboma výrazmi – teda „etika“ aj „etický“.

206 Určite však nie je celkom zanedbateľné, že sa v textoch týchto príspevkov odkaz na etiku aspoň
objavuje; prinajmenšom nám to totiž naznačuje určitú relevanciu idey etiky (morálky) v našom
myslení.

207 Na stránke judikaty.info sa v sekcii vedecko-odborných článkov nachádzajú prebraté príspevky z
rôznych právnických časopisov a zborníkov.

208 Pričom na rozdiel od predchádzajúceho prípadu tu nejde o výskyt daného výrazu vo full-textoch
jednotlivých príspevkov, ale o kľúčové slovo priradené k príslušnému príspevku pri jeho
zaevidovaní do knižničného systému.
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Sú uvedené čísla malé alebo veľké? Ponúka sa, že skôr nenaznačujú príliš
veľký záujem o etiku v právnej vede. Na druhej strane však treba povedať, že popri
obrovskom počte problémov, ktorými sa právna veda zaoberá, nemusí byť pol
percento vôbec malým číslom. Keď sa, každopádne, na vec pozerám ako právny
teoretik, žiada sa mi podotknúť, že profesijná etika je síce určite dôležitou súčasťou
aplikovanej etiky práva, no ambíciou právnych teoretikov je ísť o čosi hlbšie i širšie
a venovať sa jednak aplikovanej etike aj v iných kontextoch než len v kontexte
výkonu právnických povolaní, a jednak tiež venovať sa aj normatívno-etickým
(prípadne i metaetickým) súvislostiam práva. Samozrejme, priame potreby praxe
musia byť v právnej vede vždy prvoradé. O tom v zásade niet sporu. Neznamená to
však, že právna teória a právna filozofia sú irelevantné. Otázkou teda ostáva, ako sa
u nás etike venujú právni teoretici.

Dá sa povedať, že stránka judikaty.info ako aj časopis Justičná revue sú v
zásade prakticky (právno-dogmaticky) orientované médiá209 (hoci obsahujú aj
niektoré teoreticko-právne články). Preto sa ponúka, že načrtnutý obraz o záujme
tunajšej právnej vedy, a zvlášť právnej teórie/právnej filozofie, o etiku je možno pri
nahliadnutí do týchto zdrojov trochu skreslený a mohol by byť o niečo ostrejší pri
bedlivej manuálnej analýze tých právnických časopisov, ktoré sa profilujú ako
aspoň o čosi teoretickejšie ladené.210

V rovnakom čase som preto vykonal analýzu doterajšej obsahovej náplne
troch relevantných časopisov z česko-slovenského právno-vedeckého prostredia,
ktoré sa podľa všeobecného ponímania v nezanedbateľnom rozsahu venujú aj
právnej teórii/právnej filozofii. Ide o časopisy Právny obzor, Právník a Časopis pro
právní vědu a praxi. Skúmal som ich vydania od r. 1993 po dnes, pričom pri hľadaní
článkov, ktoré by sa týkali etiky som vychádzal z ich názvov uvedených v obsahu
každého z čísel a neraz som si v záujme spresnenia pomohol aj abstraktom s
kľúčovými slovami či priamo náhľadom do textu samotného príspevku.211

Bola to vcelku „mravenčia práca“. Príspevky, ktoré som našiel, som rozdelil
do troch kategórií. Do prvej kategórie som zaradil príspevky, ktoré sa viac-menej
priamo týkajú etiky. V druhej kategórii sú príspevky, ktoré sa etiky týkajú čiastočne
(majú skôr politicko-filozofický charakter, no, povedzme, že do istej miery sa
prenikajú s rovinou sociálnej etiky). Do tretej kategórie som napokon zaradil
príspevky, ktoré sa venujú vzťahu pojmov práva a morálky alebo pojmu

209 Viacero z príspevkov venovaných profesijnej etike, ktoré boli nájdené v databáze článkov na
stránke judikaty.info pochádza z Bulletinu slovenskej advokácie, ktorý je tiež prakticky
orientovaným časopisom.

210 Hoci, samozrejme, aj v nich môže tvoriť, a aj tvorí, väčšinu príspevkov právno-dogmatická spisba,
čo je pochopiteľné, keďže problémy praktického práva sú a majú byť vždy prvoradé. Navyše, čisto
teoretických časopisov je u nás minimálne množstvo (neskôr si ich všimnem).

211 Full-texty som mal k dispozícii pri Časopise pro právní vědu a praxi a pri niektorých číslach
Právníka a Právneho Obzoru, abstrakty pri Právníku a pri niektorých číslach Právneho obzoru.
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prirodzeného práva (prípadne sa ich prinajmenšom nejako relevantne dotýkajú
takým spôsobom, aby sme mohli hovoriť aspoň o určitom etickom presahu).212
Príspevky v uvedených troch kategóriách sa neprekrývajú (ide teda vždy o iné
príspevky). Vychádzal som iba z príspevkov, ktoré majú vedecký alebo odborný
charakter (teda z takých, ktoré sa snažia niečím vecne prispieť). Nezohľadňoval
som uverejnené recenzie na publikácie, správy z vedeckého života ani biografie
významných právnikov/vedcov (pokiaľ sa nejavilo, že sa orientujú skôr na ich
myšlienky než na ich život).213

Všetky takto zohľadnené príspevky som spočítal. Dospel som k zisteniu, že v
časopise Právny obzor bolo (po uvedenom odflitrovaní príspevkov, ktoré nemajú
charakter problémovo orientovaného vedeckého alebo odborného príspevku) od
januára 1993 do augusta 2022 uverejnených spolu 1233 príspevkov, z toho etiky sa
týka 14, súvisí s ňou 13 a 12 sa týka vzťahu pojmov práva a morálky či prirodzeného
práva (v načrtnutom zmysle). V časopise Právník bolo za túto dobu uverejnených
spolu 1878 príspevkov, z čoho 24 sa týka etiky, 28 s ňou nejako relevantne súvisí a 16
sa týka problematiky vzťahu práva a morálky alebo prirodzeného práva. V Časopise
pro právní vědu a praxi bolo uverejnených spolu 1415 článkov, z toho 21 sa týka
etiky, 18 s ňou súvisí a 8 sa dotýka vzťahu práva a morálky/prirodzeného práva.
Triedenie nebolo vždy jednoduché a viaceré príspevky sa pohybovali kdesi na
rozmedzí jednotlivých kategórií, resp. niekedy bolo otázne, či ich vôbec do
niektorej z nich zaradiť (vo svojom prístupe som snáď bol mierne veľkorysý, takže
celková množina by teoreticky mohla byť o čosi menšia).

Z uvedených dát vyplýva, že etike sa venuje niečo nad jedno percento
príspevkov (resp. po zohľadnení druhej kategórie je to medzi dvomi a tromi
percentami a po zohľadnení všetkých troch kategórií je to viac ako tri a pol
percenta). Z toho však asi stále mnoho neplynie. Aby som teda nepomeriaval
nepomeriavateľné, v každom ročníku a čísle každého z časopisov som jednotlivo
spočítal príspevky, ktoré možno považovať za teoreticko-právne či filozoficko-
právne (do tejto kategórie som radil príspevky z oblasti teórie štátu a práva, teda aj
štátovedné, a príspevky z právnej a politickej filozofie, prípadne i sociologicko-
právne či psychologicko-právne príspevky).214 Opäť som vychádzal z názvov

212 Do tejto kategórie som však spravidla nerátal právno-historické články o prirodzenoprávnej
škole a pod. Sústredil som sa skôr na filozofické články o jusnaturalizme.

213 Bral som do úvahy napríklad viaceré články z časopisu Právny obzor, ktoré boli uverejnené v
rubrike „Informácie“, pretože v skutočnosti mali neraz charakter odborného článku.
Zohľadňoval som tiež doktorandské príspevky (nie však magisterské študentské príspevky; až na
výnimky) v Časopise pro právní vědu a praxi (pokiaľ nebolo uvedené, či je príspevok
doktorandský alebo študentský, považoval som ho za doktorandský). Pozornosť som teda
venoval všetkým rubrikám (či už šlo o rubriky typu „diskusia“, „glosy“ atď.). Podmienkou však
bolo, aby príspevok nebol kratší ako tri strany.

214 Vychádzal som z predpokladu, že autor, ktorý napíše teoreticko-právny či filozoficko-právny
článok (hoci neraz to nebol právny teoretik/filozof), je schopný publikačne sa dotknúť aj etiky.
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príspevkov, prípadne z abstraktov či z náhľadu do samotného textu príspevkov.
Zistil som, že v Právnom obzore bolo za posledných 30 rokov uverejnených spolu
162 takýchto teoreticko-právnych či filozoficko-právnych príspevkov. Ak
porovnáme pomer medzi príspevkami zaoberajúcimi sa etikou a touto množinou
(keďže zaoberanie sa etikou možno najskôr očakávať od právnych teoretikov,
alebo od iných autorov, ktorí sú schopní napísať teoreticko-právny/filozofický
príspevok),215 dospejeme k cca osem a pol percentám (pri zohľadnení aj druhej
kategórie je to niečo nad 16,5 % a pri zohľadnení všetkých troch kategórií je to
24 %). V Právníku bolo v danom období spolu uverejnených 281 teoreticko-
právnych či filozoficko-právnych príspevkov a pomer etických príspevkov k nim je
tiež na úrovni okolo osem a pol percenta (spolu s druhou kategóriou je to 18,5 % a
pri zohľadnení všetkých troch kategórií je to takmer 24 %). Výsledky v Právnom
obzore a Právníku sú teda veľmi podobné. Pokiaľ ide o Časopis pro právní vědu a
praxi, celkový počet teoreticko-právnych či filozoficko-právnych textov tu za
danú dobu predstavoval 138 príspevkov. Pomer eticky orientovaných príspevkov
voči nim je tu na úrovni okolo pätnástich percent (spolu s druhou kategóriou je to
okolo 28 % a spolu s druhou a treťou kategóriou až 34 %).216

Keď vezmeme do úvahy všetky tri kategórie, je to, samozrejme, slušné číslo
(pomer). Obdobné platí pri zohľadnení prvých dvoch kategórií. Ak však
zohľadňujeme len prvú kategóriu, ktorá je najrelevantnejšia (resp. prikláňam sa k
záveru, že je skôr jediná skutočne relevantná a naznačuje aktuálny stav, zatiaľ čo
druhá a tretia kategória naznačujú skôr potenciál) a ktorú v celkovej sume tvorí v
týchto troch časopisoch spolu 59 uverejnených príspevkov, celkové číslo ani pomer
k právno-teoretickým príspevkom už zas tak nesvieti. Pozitívom však je, že asi len
šestina z týchto článkov sa týka profesijnej etiky, čo znamená, že veľké množstvo z
nich si všíma aj iné problémy než problémy etiky právnických povolaní. Celkový
priemer pomeru eticky orientovaných článkov k článkom z oblasti právnej teórie a
príbuzných disciplín (59 etických článkov k 581 teoreticko-právnym článkom),
povedzme, naznačuje, že za posledných tridsať rokov sa etike venovala zhruba
desatina právno-teoretickej pozornosti, čo nie je mnoho. O čosi priaznivejší
pohľad sa naskytá pri vyhodnocovaní obdobia od roku 2010, kde sa pohybujeme na

215 Dovoľujem si však podotknúť, že nezanedbateľná časť príspevkov právno-teoretického
charakteru ako aj príspevkov z oblasti etiky, ktoré boli uverejnené vo všetkých troch časopisoch,
pochádza z pera predstaviteľov právno-dogmatických disciplín. Zďaleka teda všetky nenapísali
len právni teoretici. Keďže však práve od právnych teoretikov možno očakávať najčastejšie
zaoberanie sa etikou, uvádzam ďalej pomery medzi teoreticko-právnymi príspevkami a
príspevkami, ktoré sa týkajú etiky.

216 Keď sledujeme napríklad len obdobie od r. 2010, percentá v danom pomere sú o čosi vyššie – v
prípade Právneho obzoru: 13,5 %, 39 % a takmer 45 %, v prípade Právníka: 14,5 %, niečo nad 26 %
a 30 % a v prípade Časopisu pro právní vědu a praxi: 19 %, 30 % a 30 %. V absolútnych číslach však
nejde o veľké počty (ide v zásade o jednotky), preto pri tvorení si celkového obrazu treba tieto
pomery brať s potrebnou rezervou.
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priemernej úrovni okolo pätnástich percent (teda, šlo by asi o jednu sedminu).
Možno však poukázať napríklad na skutočnosť, že nezanedbateľné množstvo
novších článkov z Časopisu pro právní vědu a praxi, ktoré som klasifikoval ako
eticky orientované, tu tvorí množina príspevkov (venovaná napr. filozofii
ľudských práv), ktoré pochádzajú z pera pomerne úzkej skupiny, najmä českých,
autorov (spravidla sú to každopádne články na vysokej úrovni). Takže ide,
povedzme, o pozitívny trend v užšom, hlavne českom, právno-vedeckom prostredí.
Mimochodom, všeobecnú českú dominanciu vidno aj na množstve etických
článkov publikovaných za toto obdobie v Právníku (veľkú väčšinu takýchto
článkov v oboch českých časopisoch napísali českí autori, hoci tu relatívne bežne
publikujú aj slovenskí autori). Možno tiež polemizovať o kvalite niektorých
domácich príspevkov (ale to skôr v rozmedzí celého časového obdobia 30 rokov),
ktoré som v celkovej sume započítal do kľúčovej prvej kategórie.

Určite teda nemožno povedať, že by v predmetných časopisoch, resp. v našej
(česko-slovenskej) právnej vede, ktorej relevantnou vzorkou majú tieto časopisy byť,
bola etike venovaná príliš drobná pozornosť. No na druhej strane ani nemožno
povedať, že by daná pozornosť (vzhľadom na šírku etiky, kvantitu a, dovolím si
povedať, že do istej miery i kvalitu niektorých príspevkov) bola dôvodom na
predčasnú spokojnosť. V prepájaní etiky a práva/právnej teórie je teda určite na čom
pracovať (a to zvlášť v slovenskom právno-teoretickom prostredí).217

Čiastočne nám to snáď (i keď uznávam, že len obmedzene) ukazuje aj
pohľad na čisto teoreticko-právne časopisy (resp. jeden takýto časopis). Keď si
všímame časopisy orientované na právnu teóriu/právnu filozofiu, v našom
prostredí možno poukázať na dva. Jeden je slovenský – Historia et theoria iuris,
ktorý vychádza od r. 2009, a jeden český – Ratio publica, ktorý vychádza od r. 2021.
Časopis Ratio publica zatiaľ uverejnil len tri čísla (vychádza dvakrát ročne), takže
pri ňom nejaké relevantné skúmanie zvolenej problematiky nie je namieste
(rozhodne sa však dá povedať, že sa črtá ako časopis s vysokou úrovňou a dobrou
perspektívou). Pokiaľ ide o časopis Historia et theoria iuris, v auguste 2022 som mal
k dispozícii jeho čísla za roky 2009 až 2021. Časopis dosiaľ vychádzal dva až štyri
krát ročne; spolu ide o 30 doteraz uverejnených čísel. Ako už aj z názvu časopisu
vyplýva, neorientuje sa len na právnu teóriu/právnu filozofiu, ale aj (a to v
skutočnosti prednostne) na právne dejiny. Okrem toho dáva čiastočný priestor i
príspevkom z iných právno-vedných disciplín. Pri skúmaní obsahu jednotlivých

217 Pokiaľ ide osobitne o Právnickú fakultu UK v Bratislave, pri skúmaní tunajšieho časopisu Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae som zistil, že za roky 2006 až 2022 bolo dosiaľ
publikovaných 447 článkov (pri vymedzení vedeckého či odborného príspevku zohľadňujem
rovnaké kritériá ako doteraz), z ktorých 35 možno považovať za teoreticko-právne či
filozoficko-právne príspevky, 7 sa týka etiky a niekoľko ďalších (možno 10 článkov) s etikou
súvisí. Myslím si, že pri započítavaní príspevkov do danej kategórie som bol pomerne veľkorysý,
takže uvedený výsledok treba brať s určitou rezervou.
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čísel som zistil, že z celkového počtu 238 doteraz uverejnených článkov (pri
aplikovaní rovnakých kritérií na vedecký alebo odborný článok ako pri
predchádzajúcich troch časopisoch) len 23 má právno-teoretický či právno-
filozofický charakter a etický charakter má sotva jeden jediný (zopár ich možno
označiť za súvisiace s etikou). Aj s prihliadnutím na túto skutočnosť teda nemožno
povedať, že by pozornosť venovaná etike bola v našej právno-teoretickej obci
zrovna masívna a nepochybne tu existuje relevantný priestor pre rast. Platí to
nielen po kvantitatívnej stránke (ako už som spomenul, dobré trendy sa aktuálne
objavujú v českom prostredí, ktoré bude vhodné aspoň nejakým spôsobom
nasledovať). Tu sú tabuľkové prehľady získaných dát:

Právny obzor
počet

všetkých
príspevkov

teoreticko /
filozficko-
právne
príspevky

príspevky o
etike

príspevky
súvisiace s
etikou

príspevky k
vzťahu

pojmov práva
a morálky

2022 10 0 0 0 0
2021 32 3 1 1 0
2020 37 5 3 5 1
2019 37 2 0 2 0
2018 38 3 0 1 0
2017 43 6 1 1 0
2016 32 4 0 0 0
2015 35 3 0 0 0
2014 39 1 0 0 0
2013 37 5 0 0 0
2012 38 4 0 0 1
2011 35 0 0 0 0
2010 40 2 0 0 0
2009 33 4 1 0 0
2008 36 4 0 0 0
2007 36 1 1 0 0
2006 35 3 0 1 0
2005 50 4 0 0 2
2004 38 2 0 0 0
2003 48 13 1 0 4
2002 44 1 0 1 0
2001 48 10 1 0 2
2000 38 3 0 0 0
1999 40 3 2 0 1
1998 47 4 0 0 0
1997 77 28 0 1 0
1996 41 7 0 0 0
1995 53 14 1 0 0
1994 65 18 0 0 1
1993 51 5 2 0 0
spolu 1233 162 14 13 12
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Právník
počet

všetkých
príspevkov

teoreticko /
filozficko-
právne
príspevky

príspevky o
etike

príspevky
súvisiace s
etikou

príspevky k
vzťahu

pojmov práva
a morálky

2022 39 7 2 0 0
2021 54 7 2 3 0
2020 49 9 0 1 0
2019 51 9 1 1 2
2018 53 7 3 0 0
2017 56 8 0 4 0
2016 52 7 0 0 1
2015 45 7 1 0 0
2014 53 11 3 2 0
2013 66 15 3 2 0
2012 72 10 0 0 0
2011 68 7 1 0 1
2010 57 6 0 0 0
2009 60 13 0 0 1
2008 67 6 0 0 0
2007 70 8 1 0 1
2006 69 11 0 2 0
2005 69 11 1 0 1
2004 59 5 0 1 0
2003 67 8 0 1 0
2002 59 12 0 1 1
2001 60 8 0 0 0
2000 65 11 0 0 0
1999 65 5 0 0 1
1998 64 4 0 1 0
1997 66 9 1 0 1
1996 70 7 2 0 0
1995 78 21 3 3 2
1994 82 14 0 1 0
1993 93 21 0 5 3
spolu 1878 281 24 28 15
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Časopis pro
právní vědu a

praxi

počet
všetkých
príspevkov

teoreticko /
filozficko-
právne
príspevky

príspevky o
etike

príspevky
súvisiace s
etikou

príspevky k
vzťahu

pojmov práva
a morálky

2022 21 5 0 0 0
2021 38 7 4 0 0
2020 31 7 2 0 0
2019 36 4 1 0 0
2018 31 1 1 0 0
2017 41 4 0 1 0
2016 39 2 1 1 0
2015 46 3 0 0 0
2014 40 6 1 0 0
2013 64 11 1 3 0
2012 49 3 1 0 0
2011 48 6 0 2 0
2010 47 4 0 0 0
2009 42 13 3 0 0
2008 55 8 0 2 1
2007 46 3 1 1 0
2006 52 2 1 0 0
2005 55 1 0 0 0
2004 41 1 0 0 0
2003 35 1 0 1 0
2002 44 1 0 1 0
2001 52 4 0 1 0
2000 55 5 0 1 1
1999 50 2 1 0 1
1998 57 5 1 1 0
1997 48 7 1 2 1
1996 45 4 0 0 3
1995 70 6 1 0 0
1994 108 11 0 1 1
1993 29 1 0 0 0
spolu 1415 138 21 18 8
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Vyššie som sa venoval len časopiseckým médiám, pričom relevantnými
zdrojmi skúmania orientácie našej právnej vedy sú, samozrejme, aj konferenčné
zborníky. V súvislosti s tým možno poukázať najmä na zborník z česko-slovenskej
právno-teoretickej konferencie Weyrovy dny právní teorie, ktorá sa koná každý
rok od r. 2015 (s výnimkou roka 2021). Konferencia má štandardne dve sekcie –
jednu tematickú a druhú všeobecnú (nazvanú „Aktuální problémy právní teorie“).
Vo výstupoch zo všeobecnej sekcie sa spravidla neobjavujú príspevky právno-
etického charakteru. Niekoľko málo ich za uplynulé roky možno nájsť v tematicky
zameraných sekciách (konkrétne za roky 2015, 2016, 2020 a 2022). Zborník z r.
2022 ešte nevyšiel, no ak zarátame príspevky, ktoré boli tento rok uvedené v
programe konferencie, možno povedať, že za roky 2015 až 2022 tu odznelo/bolo
publikovaných spolu 126 príspevkov. Snáď päť z nich (teda asi štyri percentá)
možno označiť za príspevky etického charakteru a zopár ďalších ako súvisiace s
etikou. Nie je to veľké číslo.

Pokiaľ ide o dve najväčšie právno-vedecké konferencie v českom a
slovenskom prostredí, konkrétne o brnianske Dny práva a o Bratislavské právnické
fórum (sú to medzinárodné konferencie so zahraničnou účasťou, no veľkú väčšinu
účastníkov tvoria, samozrejme, českí a slovenskí autori; takže možno hovoriť o
pohľade na domácu právnu vedu), v zborníkoch z prvej z týchto konferencií za
roky 2008 až 2019 som našiel asi pätnásť eticky ladených príspevkov (orientoval
som sa najmä podľa názvov sekcií a príspevkov a čiastočne som si pomáhal i full-
textovým vyhľadávaním) a v zborníkoch z druhej konferencie som za roky 2013 až
2021 našiel približne tucet príspevkov takéhoto charakteru. Čiže v priemere každý

Historia et
theoria iuris

počet
všetkých
príspevkov

teoreticko /
filozficko-
právne
príspevky

príspevky o
etike

príspevky
súvisiace s
etikou

príspevky k
vzťahu

pojmov práva
a morálky

2021 25 2 0 1 0
2020 36 3 0 0 0
2019 30 2 0 1 0
2018 11 1 0 0 0
2017 19 4 0 2 0
2016 17 1 0 1 0
2015 17 1 0 0 0
2014 12 1 0 0 0
2013 14 1 0 1 0
2012 14 2 1 1 0
2011 19 4 0 0 0
2010 18 1 0 0 0
2009 16 0 0 0 0
spolu 238 23 1 7 0
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rok jeden až jeden a pol príspevku na každej z týchto konferencií. V zaraďovaní
daných príspevkov do tejto kategórie som však bol relatívne veľkorysý a prísnejším
okom by ich zrejme bolo o niečo menej.218 Opäť teda možno povedať, že nejde o
veľké čísla.

Hoci stanovenie jasného percentuálneho alebo inak kvantitatívne
vymedzeného stropu či žiaduceho prahu je obtiažne, zo zistených dát možno
usúdiť, že nám určite (najmä na pôde slovenskej právnej teórie/právnej filozofie)
ostáva priestor na prehĺbenie nášho záujmu o etiku. Tiež je vhodné uviesť, že aj keď
sa etiky v rámci celkovej množiny všetkých vyššie skúmaných článkov z česko-
slovenských právno-vedeckých časopisov a zborníkov neraz dotkli aj predstavitelia
dogmatických právnych disciplín,219 zrejme od právnych dogmatikov principiálne
nemožno očakávať hĺbkové zaoberanie sa etikou v práve. Zodpovednosť za
venovanie sa tejto sfére teda v zásade ostáva na právnych teoretikoch. Praktickým
návrhom pre právnu vedu, ktorý z toho plynie, je myšlienka podpory akejsi
„interdisciplinarity“ v rámci právnej vedy (teda vlastne „intradisciplinarity“). Tá
by mohla spočívať napríklad v snahe organizovať sporadické právne kolokviá o
etike, v rámci ktorých môžu diskutovať právni teoretici (ako o čosi viac
„ponorení“ do problematiky etiky ako disciplíny) s právnymi dogmatikmi ako
znalcami praktických problémov práva.220 Skutočnosť, že určitú, aj keď
obmedzenú, pozornosť venujú etike i právni dogmatici („praktici“), je plusom –
pozitívnym signálom funkčnosti takejto kooperácie. Znamená to, že východiská
sú relatívne priaznivé, otázkou len je, akým spôsobom a či vôbec budú ešte
zúžitkované.221

218 V súvislosti s asi najväčšou doktorandskou konferenciou na Slovensku, ktorou sú Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore, môžem po náhľade do zborníkov z nej skonštatovať, že za
posledných desať rokov tu odznelo viacero príspevkov, ktoré sa dotýkajú etiky (v priemere každý
rok približne dva, čo je rozhodne pozitívna skutočnosť), no snáď len dva či tri príspevky z celého
tohto obdobia sú priamo (ťažiskovo) o etike. V zborníkoch z brnianskej doktorandskej
konferencie som takýchto článkov našiel za dané obdobie o niečo viac.

219 Viacerí z nich napísali aj príspevky, ktoré som zaradil do kategórie teoreticko-právnych či
filozoficko-právnych príspevkov.

220 Možno by stálo za úvahu i založenie slovenského elektronického časopisu pre otázky etiky a
práva, kde by napokon mohli publikovať aj profesionálni filozofi-etici, čím by sa potenciálne
prepojili všetky tri skupiny akademikov.

221 Mimochodom, pokiaľ sa ešte vrátim k teoreticko-právnej interdisciplinárnej otvorenosti ako
takej (teda k interdisciplinarite v širšom zmysle), je vhodné zmieniť, že zaujímavé vklady do
etiky dnes prinášajú aj prírodovedné a technické disciplíny (ako je napríklad neuroveda,
informatika a i.). Majú svoj vplyv na chápanie pojmov človek, osoba a vstupujú tiež do diskusií o
existencii slobodnej vôle a tým i morálnej zodpovednosti. Interdisciplinárne otvorená právna
veda teda bude dopriavať sluchu aj argumentom, ktoré zaznievajú z týchto oblastí ľudského
bádania.
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Takže: etická dimenzia v práve, je dôležitá a v právnej vede (najmä právnej
teórii/právnej filozofii) jej u nás dosiaľ bola venovaná určitá (nie zanedbateľná)
pozornosť, stále tu však máme badateľný priestor na progres. Vyplýva z toho, že náš
záujem o etiku by v danom ohľade mohol a mal byť o niečo väčší.

Pokiaľ ide o problematiku právnického vzdelávania, zastávam názor, že už
v rámci výučby teórie práva je vhodné, ba priam žiaduce, zdôrazňovať etickú
dimenziu právno-teoretických tém a upozorňovať študentov na nesamozrejmosť
viacerých bežne opakovaných téz. Etika tu zhráva úlohu nástroja podporujúceho
rozvoj kritického myslenia a poukaz na etické perspektívy zároveň v niektorých
prípadoch umožňuje lepšiu názornosť pri rozbore vyučovanej problematiky. Je
pozitívnou skutočnosťou, že v rámci poslednej akreditácie bol do magisterského
stupňa štúdia práva zaradený povinný predmet venovaný právnej etike, ktorý sa
zameriava najmä na etiku jednotlivých právnických profesií. Ide teda o dôležitú
úroveň aplikovanej etiky. Minimálne v rámci výučby samotnej teórie práva
(prípadne i politickej a právnej filozofie) však ostáva určitou výzvou prepájanie
právnych poznatkov s normatívnou etikou (prípadne dokonca i s metaetikou; a
samozrejme aj s inými oblasťami aplikovanej etiky).

Netvrdím, že táto výzva dnes nie je napríklad na Právnickej fakulte UK
v Bratislave nejako reflektovaná. Z prieskumu medzi študentmi prvého ročníka,
ktorý som vykonal na vzorke 145 respondentov začiatkom marca 2022 (šlo
o obdobie letného semestra, kedy už majú prváci za sebou celú základnú teóriu
práva i základy politickej a právnej filozofie, ktoré sa tu vyučujú v zimnom semestri;
podotýkam, že nešlo o študentov, ktorých by som v zimnom semestri osobne učil)
vyplynulo, že väčšina z opýtaných (71,5 %) si myslí, že v rámci výučby teórie práva
a/alebo právnej a politickej filozofie venovali na hodinách dostatočný priestor
etickej dimenzii rozoberaných problémov. Je tu však aj skupina tých, čo na otázku
odpovedať nevedeli (13,9 %) i tých, čo sa domnievajú, že tento priestor dostatočný
nebol (14,6 %). Takmer všetci (93,8 %) sa však zhodli v názore, že medzi teóriou
práva a etikou je blízke prepojenie a výrazná väčšina z opýtaných (82,1 %) sa tiež
priklonila k tvrdeniu, že v rámci štúdia práva treba venovať nemalú pozornosť
problematike etických teórií a ich pochopeniu. Viac než tretina všetkých
opýtaných (39,3 %) zastáva názor, že s etickými témami by mal študent práva prísť
do styku už na začiatku štúdia a viac než polovica (55,2 %) si myslí, že najlepšie by
to bolo na začiatku aj na konci štúdia.222

222 Študenti si vždy vyberali len jednu z možností (šlo o elektronický dotazník, v ktorom
respondenti zaklikávali niektorú z predložených odpovedí). Asi len okolo štyroch percent
opýtaných uviedlo, že by bolo vhodné venovať sa etickým problémom až na konci štúdia
(uprednostnili teda túto možnosť pred možnosťou venovať sa daným problémom na začiatku
štúdia a možnosťou venovať sa im na začiatku i na konci štúdia). Len jeden študent uviedol, že
zaoberanie sa etickými problémami nepokladá za dôležité.
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Uvedené kusé dáta teda istým spôsobom podporujú dôrazy, o ktorých
hovorím. Skutočnosť, že drvivá väčšina študentov vníma prepojenosť oboch
disciplín i viac než dvadsaťpercentný rozdiel medzi touto skupinou a skupinou
presvedčených o dostatočnosti zaoberania sa danou dimenziou na hodinách
teórie práva (pričom podotýkam, že otázka sa pýtala aj na politickú a právnu
filozofiu, čo daný rozdiel vo vzťahu k samotnému predmetu Teória práva
potenciálne zväčšuje), resp. takmer tridsaťpercentná rezerva tých, čo sa
domnievajú, že venovaná pozornosť dostatočná nebola spolu s tými, čo na otázku
odpovedať nedokázali, ukazuje na stále existujúce možnosti zlepšenia.
Podotýkam pritom, že hovorím len o bratislavskej fakulte a vôbec nie je zaručené,
že by výsledky na iných slovenských právnických fakultách boli rovnako
priaznivé.

Relevancia etickej dimenzie teoreticko-právnych (a filozoficko-právnych)
problémov vedie v rámci vzdelávania k potrebe podpory takej formy výučby teórie
práva (prípadne aj iných predmetov), ktorá nabáda ku kritickej reflexii rôznych
etických postojov v rámci jednotlivých tém. Je teda dôležité venovať sa napríklad
otázkam, aké som načrtol v predchádzajúcich siedmich kapitolách tejto
monografie. Ak sa tak v realite deje, je vhodné v nastavenom kurze vzdelávania
pokračovať a rozvíjať ho. Ak sa tak v dostatočnej miere nedeje, je žiaduce usilovať
o tento cieľ.

A mám ešte jedenu vklad k téme vyučovania: Pred niekoľkými rokmi som si
v rámci jedného z konferenčných príspevkov, ktorý sa týkal právnického
vzdelávania, položil otázku o hodnote praktických predmetov vo výučbe práva.223
Zaoberal som sa konkrétne otázkou naplniteľnosti základných didaktických zásad
v rámci praktického vzdelávania, ktoré v tom čase na Právnickej fakulte UK
v Bratislave prebiehalo. Rovnakú otázku si teraz môžem položiť
ohľadom zapájania etickej perspektívy do výučby teórie práva (prípadne iných
teoretických predmetov). Odborná literatúra zaoberajúca sa vysokoškolskou
didaktikou vymedzuje niekoľko zásad, ktoré treba pri realizácii vysokoškolského
vzdelávania rešpektovať.224 Stručne ich spomeniem a vztiahnem na stanovenú
otázku:

Prvou z didaktických zásad je pomerne triviálna zásada utvorenia
optimálnych podmienok pre vyučovací proces, ktorá sa týka požiadaviek ako je
vyučovací priestor, dostatok učebných materiálov a pod. Jej naplniteľnosť sa pri
zapájaní etickej perspektívy do výučby teórie práva nejako podstatne nemení
(možno, každopádne, poukázať na potrebu dostatočného množstva odbornej
literatúry reflektujúcej túto dimenziu; k čomu snáď aspoň trochu prispieva i táto

223 TURČAN, M. Teoreticky o praktickom vzdelávaní právnikov. In BÓDIOVÁ, Ž. – MIČÁTEK, V.
(zost.) Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie – cudzojazyčný študijný program a právne
kliniky. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2015, s. 80-89.

224 BAJTOŠ, J.Didaktika vysokej školy. Bratislava: Iura edition, 2013, s. 60 a n.
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monografia). Druhou zásadou je zásada motivácie, uvedomelosti a aktivity, ktorá
hovorí, že „nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov majú byť výsledkom ich
vlastného premýšľania, ich aktívnej činnosti riadenej učiteľom.“225 Domnievam sa,
že táto zásada bude spolu s treťou zásadou, ktorou je zásada názornosti, relatívne
dobre naplniteľná. Ako už som totiž uviedol, poukaz na etické dimenzie
teoreticko-právnych problémov podporuje kritické myslenie a hľadanie vlastných
odpovedí a má tiež schopnosť istej názornosti. To môže napomôcť i naplneniu
štvrtej zásady, ktorou je zásada trvácnosti a operatívnosti výsledkov vyučovacieho
procesu. Je zrejmou pravdou, že ak človek nad niečím osobne kriticky premýšľa,
ľahšie si to i zapamätá. Úroveň naplnenia piatej a šiestej zásady, ktorými sú zásada
sústavnosti a postupnosti a zásada systematickosti, sa pri zapájaní etickej
perspektívy do výučby teórie práva nejako zvlášť nemení. V súvislosti so
systematickosťou sa len žiada, aby bol študent uvedený do základného obrazu
o členení etiky ako vedy, čo mu môže pomôcť lepšie sa orientovať v hľadaní
vlastných etických odpovedí. S tým súvisí siedma zásada, ktorou je zásada
vedeckosti. Vyučujúci by mal mať v etike primeranú kompetenciu, pričom táto
zásada sa týka aj požiadavky jeho pedagogických zručností. V súvislosti s ôsmou
zásadou, ktorou je zásada primeranosti a individuálneho prístupu je vhodné
poukázať na potrebu zohľadňovania individuálnych schopností
študentov vo vyhodnocovaní etických problémov, ako aj na potrebu rešpektu a úcty
k individuálne prejavenému (sociálno-)etickému názoru/postoju. Naplnenie tejto
požiadavky by malo byť na akademickej pôde samozrejmosťou. A napokon
posledná, deviata, zásada, ktorou je zásada spojenia školy so životom, teórie
s praxou, môže byť pri eticky orientovanom vyučovaní naplnená aplikovaním
reálnych problémov a situácií ako modelov, s ktorými študent pracuje
(poukazovaním na existujúce etické diskusie či konkrétne eticky relevantné
udalosti). Naplnenie všetkých vyššie uvedených zásad by teda malo byť pri zapájaní
etickej dimenzie do vyučovania teórie práva relatívne neproblematické. Pre
vyučujúceho z toho každopádne plynie predovšetkým požiadavka odbornosti, čo
súvisí s už rozoberanou problematikou vzťahu etiky k teórii práva ako vede.

225 Tamtiež, s. 61.
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9.
KONKRÉTNY PRÍSPEVOK DO ETICKO-PRÁVNEJ

DISKUSIE
V poslednej kapitole chcem do etickej diskusie na poli právnej vedy (priesečníku
právnej vedy a filozofie) prispieť vlastným vkladom a priniesť jeden argument v
dnes relevantnej a pertraktovanej téme, ktorou je filozofické (metafyzické a/alebo
čisto etické) zdôvodnenie idey ľudských práv. Mojou ambíciou v tejto stati bude
stručne nadviazať na polemiky, ktoré v česko-slovenskom právno-teoretickom či
právno-filozofickom prostredí aktuálne prebiehajú.

Začnem poukazom na článok Martin Haplu, ktorý vyšiel pred dvomi rokmi
v Časopise pro právní vědu a praxi. Článok sa týka utilitarizmu a ľudských práv a
Hapla v ňom načrtáva tézu, že v otázke zdôvodnenia ľudských práv na tom
utilitarizmus nie je o nič horšie ako iné konkurenčné teórie. Naznačuje teda, že
utilitarizmus je prinajmenšom rovnako rozumným základom idey ľudských práv
ako iné známe koncepcie.226 Výnimkou sú len absolútne ľudské práva, o ktorých
autor daného článku pripúšťa, že ich utilitaristicky zdôvodniť nemožno.
Domnieva sa však, že idea absolútnych ľudských práv ani nie je potrebná, pretože
bazírovať na nejakom absolútnom pravidle, je za určitých okolností jednoducho
absurdné. Respektíve, predpokladá vlastne, že ak existuje nejaké absolútne právo
(nech už ho vymedzíme akokoľvek široko alebo úzko), musí byť utilitaristicky
zdôvodniteľné. Súznie s J. J. C. Smartom, o ktorom uvádza, že podľa jeho názoru,
„pokud opravdu důsledně provedeme utilitaristický kalkul a zohledníme v jeho
rámci všechny relevantní faktory, bude správné porušit jakékoliv pravidlo, pokud to
bude výsledek takového kalkulu vyžadovat. Samozřejmě nesmíme do našeho
výpočtu zapomenout zahrnout i všechny méně zřejmé efekty, které bude porušení
pravidla mít (jako třeba snížení důvěry lidí v morální řád). Je přitom vysoce
pravděpodobné, že takových výjimek bude ve skutečném světě velmi málo, a bude to
naopak právě trvání na slepém dodržení pravidla, které bude v takových
ojedinělých případech působit absurdně a kontraintuitivně.“227

Hapla teda vlastne tvrdí, že v sociálno-etickej rovine utilitarizmus
nepožaduje ani neumožňuje to, čo teoreticky môže požadovať alebo umožňovať v
individuálno-etickej rovine228 – rozhodnúť sa aktívne cielene ublížiť nevinnému
226 K justifikačným teóriám ľudských práv pozri napríklad HAPLA, M. Etika lidských práv. In

SOBEK, T. a kol. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 144 a n.
227 HAPLA, M. Utilitarismus a lidská práva. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2020 (roč. 28), č. 3, s.

335.
228 Pričom individuálno-etická rovina Haplu v danom článku veľmi nezaujíma, keďže sa sústredí na

právne otázky, ktoré sa zdôvodňujú sociálno-eticky. Je však možné, že v skutočnosti v reálnosť
rozdielu medzi oboma rovinami neverí. Utilitarizmus chce predsa zosúladiť s našimi základnými
intuíciami (čo usudzujem aj z prečítania jeho čerstvej habilitačnej práce Utilitarismus a filosofie
lidských práv), a prvá z rovín ide niekedy (napr. v nižšie uvedenom príklade) zjavne proti nim.
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človeku v záujme väčšieho celkového úžitku iných ľudí. Známym myšlienkovým
experimentom pre individuálno-etickú rovinu je dilema doktora, ktorý môže
tajným usmrtením jedného zdravého človeka vďaka transplantácii orgánov z jeho
tela zachrániť piatich pacientov, ktorí čakajú na darcovstvo.229 Ak by aj
utilitarizmus v individuálno-etickej rovine žiadal či dovoľoval, aby doktor niečo
také vykonal (povedzme, že doktor má možnosť spáchať „v mene väčšieho
dobra“ akýsi „dokonalý zločin“, na ktorý sa mu s prihliadnutím na všetky
okolnosti takmer určite nepríde), v sociálno-etickej rovine a v kontexte z nej
plynúceho zákonodarstva utilitarizmus nič také žiadať ani dovoľovať rozhodne
nemôže, pretože z hľadiska celkových dôsledkov by sa úžitok nemaximalizoval,
klesol by. V prípade uzákonenia beztrestnosti takéhoto činu zdravotníkov by
predsa ľudia stratili dôveru v zdravotnícky systém a báli by sa navštevovať lekára,
keďže by si nikdy nemohli byť istí, či ich nečaká nejaká nútená obeť v mene
väčšieho dobra. Tým by sa narobilo viac škody než úžitku. Utilitaristická sociálno-
etická a v nadväznosti na to i právna (čiže de lege ferenda) pozícia vo vzťahu k
tomuto príkladu je teda zrejmá, a to napriek jej relatívne široko zakorenenému
nepochopeniu (čo je fér uviesť; v tomto zmysle teda treba s Haplom súhlasiť).
Možno povedať, že utilitarizmus prostredníctvom svojho odmietnutia legalizácie
takéhoto činu zachováva existujúci spoločenský (právny) poriadok v tomto ohľade
nedotknutý a aj on ho dokáže zdôvodniť, nielen deontológia či etika cností.

Prečo však z hľadiska utilitarizmu bazírovať napríklad na absolútnom
zákaze mučenia, ktorý predstavuje najznámejšie absolútne ľudské právo? Viacerí
utilitaristi tento zákaz za určitých okolností odmietajú. Z ich perspektívy nie je
napríklad trvanie na neprípustnosti mučenia pri tzv. „scenári tykajúcej
bomby“ správne. A platí to nielen na individuálno-etickej úrovni (teda v
perspektíve otázky: Čomám robiť ja – napríklad v pozícii vypočúvajúceho policajta
– v takejto situácii?), ale aj na sociálno-etickej úrovni (teda z hľadiska otázky: Ako
máme danú situáciu vyhodnotiť my ako spoločnosť a aké pravidlá máme
prostredníctvom štátnych orgánov prijať a presadzovať?). Predsa každý rozumný
človek musí uznať, že v prípade ohrozenia obrovskej skupiny ľudí nejakou
teroristickou organizáciou znie ako morálne absurdné a kontraintuitívne tvrdiť,
že jeden zo zadržaných členov danej organizácie, ktorý má informácie o
umiestnení skrytej časovanej bomby a o možnosti jej odpojenia, má absolútne
morálne právo (a teda má mať aj absolútne legálne právo) nebyť mučením
donútený vyzradiť polohu výbušniny a spôsob jej deaktivácie. Alebo nie?230

229 THOMSON, J. J. Killing, Letting Die, and the Trolley Problem. In The Monist, 1976 (roč. 59), č. 2,
s. 206.

230 K právnej polemike na túto tému pozri napríklad GREER, S. Is the Prohibition against Torture,
Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights
Law? In Human Rights Law Review, 2015, dostupné na internete:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33346%20(2).pdf [cit. 16-08-2022].
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Popravde, nechcem s teraz venovať načrtnutému príkladu so „scenárom
tykajúcej bomby“,231 kde figuruje negatívna postava zadržaného teroristu, pri
ktorommôžu ostávať morálne emócie mnohých, vzhľadom na jeho vlastnú vinu a
tiež vzhľadom na predstavu desivých dôsledkov (utrpenia veľkého počtu
nevinných), skutočne chladné: Je to predsa on, kto primárne spôsobuje riziko
ublíženia druhým...232

Nech už sa k tomuto príkladu staviame akokoľvek,233 všimnime si inú
situáciu, na ktorej je možné ukázať, že rozpoznanie určitého absolútneho pravidla
je intuitívne esenciálne potrebné. Nepôjde pritom len o nejakú vedľajšiu intuíciu,
ale o pomerne centrálnu intuíciu zodpovedajúcu určitej rámcovej morálnej

231 K tomu pozri napríklad LUBAN, D. Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb. In Virginia
Law Review, 2005 (roč. 91), č. 5, s. 1425-1461.

232 Možno argumentovať aj deontologicky, a síce právom na sebaobranu. Ako však podotýka David
Rodin, „the self-defense variant of the argument could potentially justify torture when far less is
at stake than an overwhelming catastrophe, because the defensive harm inflicted need only
be ,proportionate‘ to the harm averted.“ (RODIN, D. Torture and terrorism. In SKORUPSKI, J.
(ed.) The Routledge Companion to Ethics. Londýn: Taylor & Francis Group, 2010, s. 824). Existuje
aj tzv. prahový deontologizmus, ktorý tvrdí, že pri hrozbe nejakých až príliš nepriaznivých
dôsledkov (pričom prah je ťažké jasne určiť), dôjde k preváženiu inak absolútnej povinnosti
neubližovať (napr. nemučiť) povinnosťou dosiahnuť žiaduce konzekvencie (zachrániť iných).
Predstaviteľom tohto smeru je Michael Moore, ktorý formuloval svoju koncepciu prahového
deontologizmu v článku „Torture and the Balance of Evils” (1989). Moorova koncepcia je v
zásade deontologická, no počíta s existenciou istého prahu (napr. ohrozenia tisícov ľudí), po
prekročení ktorého váha hroziaceho dôsledku (konzekvencialistický aspekt) preváži určitú
„absolútnu“ povinnosť, na ktorú sa viaže konkrétne subjektívne právo (napr. nebyť mučený).
Larry Alexander kritizuje takýto hybrid deontológie a konzekvencializmu ako nelogický a tvrdí,
že „the best conception of deontology would deem its core principle to be that one may never use
another as a resource without his consent. In other words, a person’s body, labor, and talents do
not exist for others’ benefit except to the extent that he freely chooses to benefit others. Outside the
realm of appropriating others’ bodies, labor, and talents, deontology is inapplicable. [...] The
consequentialist, on the other hand, does view each of us as resources for others. If my labor or my
body can be used to maximize total welfare (for maximizing versions of consequentialism), or to
equalize total welfare (for equalizing versions), then I am obligated to sacrifice, and others are
permitted to take, my labor or my body. That we are resources for others is as fundamental to the
consequentialist as that we are not resources for others is to the deontologist.“ (ALEXANDER, L.
Deontology at the Threshold. In San Diego Law Review, 2000 (roč. 37), č. 4, s. 911-912).
Alexander tu však vlastne tiež tvrdí, že v deontológii neexistujú žiadne pozitívne povinnosti (len
negatívne), čo považujem za prehnané. Aj najznámejší deontológ Kant počíta s ideou
pozitívnych povinností. Hovorí napríklad o povinnosti pomôcť núdznemu (KANT, I. Základy
metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 50-51). V danom kontexte mu síce ide o
individuálno-etickú rovinu, no pochybujem, že v sociálno-etickej rovine by schválil nejaký
vyhranený libertarianizmus. Uvedomujem si však, že o tomto, ako aj o otázke, ktorá
deontologická teória je tá najlepšia, možno polemizovať. Každopádne, treba povedať, že existujú
viaceré deontologické sociálno-etické teórie, ktoré počítajú aj s pozitívnymi povinnosťami.
Alexander snáď mieri len na nejakú úzku množinu deontologických teórií.

233 A čo ak nevieme, či je dotyčný terorista? Utilitarista pravidla (angl. rule utilitarian) by
pravdepodobne súhlasil s neprípustnosťou mučenia v takomto prípade.
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hodnote (hoci príklad, na ktorom ju ilustrujem, bude pomerne partikulárny).
Mimochodom, kategória intuitívnosti a kontra-intuitívnosti je v tomto či
podobnom zmysle relevantná aj pre niektorých utilitaristov, napríklad pre vyššie
zmieneného M. Haplu, takže pohybovať sa v takejto rovine má aspoň pre reakciu
na tento typ utilitarizmu svoj zmysel.

Chcem sa zamerať na situáciu, ktorú som už naznačil v prvej kapitole tejto
monografie – a síce na situáciu vojny. Pomôžem si konkrétne príkladom z knihy
Davida Černého Princip dvojího účinku. Černý tu v rámci svojich ilustrácií
spomína dva možné taktické prístupy vojakov bojujúcich vo vojne: „Strategický
bombometčík chce oslabit svého nepřítele. Rozhodne se bombardovat muniční sklad.
Dobře ví, že v okolí muničního skladu se nachází škola, ve které jsou děti. Plánem
strategického bombometčíka není zabít děti, není to ani prostředkem k dosažení
jeho cíle. Zvolí si pečlivě prostředky (druh munice), vybere vhodný okamžik k
náletu a bombarduje muniční sklad. Nezamýšleným, přesto však očekávaným
důsledkem jeho jednání je smrt několika dětí. [...] Děsivý bombometčík má podobný
cíl jako strategický bombometčík: chce oslabit nepřítele. Zvolil si však jinou strategii:
chce v nepříteli vzbudit děs. Rozhodne se proto bombardovat školu, v níž se
nacházejí děti. Vybere si vhodnou munici, počká na vhodný okamžik a shodí bomby
na cíl. Zamýšleným výsledkem jeho jednání je smrt dětí.“234

Sústreďme sa na „desivého bombometčíka“. Na konci štvrtej kapitoly som
uviedol, že právo nebyť ako nevinný aktívne obetovaným možno v súčasnom
ľudskoprávnom chápaní pokladať za absolútne ľudské právo.235 Samozrejme, že ho
(úvahou de lege ferenda) nemožno ani z utilitaristického hľadiska prelomiť v
situáciách typu „doktor-záchranca piatich“. Došlo by predsa k už zmienenému
narušeniu dôvery v systém.236 Ponúka sa však, že z utilitaristického hľadiska ho
teoreticky možno prelomiť v kontexte vojny, ktorá nie je rovnako bežnou
záležitosťou ako návšteva lekára. Veď ak pripustíme, že cielený útok na časť
nevinného obyvateľstva môže za určitých okolností viesť k víťazstvu legitímnej
strany a priniesť celkové väčšie dobro, prečo ho mimoriadne nevyužiť?237 Tvrdím
234 ČERNÝ, D. Princip dvojího účinku: Zabíjení vmezích morálky. Praha: Academia, 2016, s. 172.
235 Pri vymedzení daného práva ide o moju abstrakciu. Teraz však nezáleží na tom, ako široko alebo

ako úzko nejaké (absolútne) právo vymedzíme, ale na tom, či ho možno alebo nemožno
zdôvodniť nejakou základnou intuíciou a zároveň utilitaristicky.

236 Takže, ak dané právo pacienta chceme pokladať za (takto úzko vymedzené, partikulárne)
absolútne právo, dokáže s ním súhlasiť aj utilitarista, pretože má k dispozícii utilitaristické
zdôvodnenie.

237 V utilitarizme predsa platí, že „různé nároky, kterým je člověk vystaven, lze převést na společný
jmenovatel, kterým je princip největšího štěstí, pro nějž je jediným měřítkem správného a
špatného jednání otázka, co je celkově nejlepší učinit. V případě, že by uskutečnění dvou nároků
přispívalo k celkově nejlepšímu stavu stejnou měrou, nezáleželo by na tom, pro který se
rozhodneme. Leckdo by však namítl, že může existovat skutek, který je v dané situaci sice
jednoznačně nejlepší, z jiného hlediska je však špatný. Utilitarista by takovou myšlenku
považoval jednoduše za vnitřně spornou. To je jeden z důvodů pro (nepochybně výstižné) tvrzení,
že pro utilitaristu neexistují tragédie.“ (WILLIAMS, B. Morálka: Úvod do etiky. Praha:
OIKOYMENH, 2021, s. 75).
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teda, že vo vojne pravdepodobne existujú absolútne výnimočné situácie, v ktorých
je z hľadiska utilitaristického kalkulu výhodné obetovať nevinných civilistov
druhej strany prostredníctvom „desivých bombometčíkov“ a že utilitarista by mal
vlastne súhlasiť aj s právnym (teda systémovým) umožnením takejto výnimky. Keď
totiž uvážime, že vojna je relatívne zriedkavou záležitosťou, s ktorou väčšina ľudí
bežne neráta (nepredstavuje si, že sa stane jej priamym účastníkom, alebo si to
aspoň nechce pripustiť a štandardne ju nezapočítava do celkového kalkulu vlastnej
životnej pohody, do systému svojho života),238 potom nie je možné prirovnávať ju k
nemocnici či poliklinike, v ktorej by sa človek mohol cítiť neisto kvôli tomu, že
by ho mohol nejaký doktor obetovať v záujme záchrany iných. Je zrejmé, prečo z
utilitaristického hľadiska nemožno legalizovať čin „doktora-záchrancu piatich“.
Nie je však rovnako zrejmé, prečo by nemohli existovať také právne pravidlá
spravodlivej vojny, ktoré by nevinnej strane vojenského konfliktu dovolili v
celkom výnimočnej situácii a za mimoriadnych podmienok (povedzme po
zvláštnej procedúre a rozhodnutí osobitného medzinárodného orgánu atď.)
siahnuť na živé civilné ciele nepriateľa prostredníctvom „desivých
bombometčíkov“, ak by to zaručilo rýchlejšie a úspešné ukončenie vojny.239

Takýto záver má však jeden problém: Je kontraintuitívny. Hovorí totiž, že
smieme cielene ublížiť neškodnému nevinnému, ak tým zastavíme škodiaceho
vinného.240 Ide o rozpor s našou intuíciou o základnom princípe, ktorý káže
neútočiť na bezbranného, ktorý nás nijako neohrozuje (neminem laedere). Ako už
som načrtol, nepohybujeme sa tu len na úrovni individuálnej etiky, kde by možno
niektorí utilitaristi (prebíjajúci intuície kalkulom) nemali problém obetovať
nevinného aj v iných výnimočných situáciách. Pohybujeme sa na úrovni sociálnej
etiky, ktorá je spolu so základnými morálnymi intuíciami dôležitá napr. pre už
zmieneného M. Haplu, keďže z nej má prameniť právna úprava a Hapla chce, zdá

238 Tým samozrejme nechcem nijako bagatelizovať trápenie, ktoré prežívajú ľudia v regiónoch, kde
sa bojuje. Z globálneho hľadiska však možno predpokladať, že väčšina populácie planéty s vojnou
vo svojom živote nekalkuluje (napríklad, že ani v súčasnom európskom napätí kvôli vojne na
Ukrajine si zrejme väčšina Európanov v skutočnosti nepripúšťa, že by sa jedného dňa mohli stať
reálnou súčasťou vojnového prostredia).

239 Väčšina ľudí systematicky počíta s kontaktom s lekárom a pri povolení aktívneho obetovania
nejakého pacienta v prospech iných proti jeho vôli by mohli byť v neustálom napätí/nedôvere v
zdravotnícky systém. Väčšina však systematicky nepočíta s vojnou. Iste, aj od prípadne
uskutočnenej vojny bude očakávať zachovávanie rozdielu medzi kombatantami a non-
kombatantami, aby sa vojna nezmenila na genocídu. Bude však počítať aj s tým, že vojna je
nevyspytateľná a v kontexte utilitaristického postoja hovorím „len“ o akejsi celkom radikálnej
výnimke obetovania civilného obyvateľstva. Takže povedzme, že nebude o nič pravdepodobnejšie,
že sa niekto stane obeťou uplatnenia takejto právne zakotvenej výnimky, než že ho zasiahne
nejaké nešťastie alebo nejaká nelegálna vojnová aktivita (čím, samozrejme, nechcem v žiadnom
prípade spochybniť relevanciu aktuálnych pravidiel spravodlivej vojny; práve naopak, smerujem k
tomu, že táto relevancia platí bez ohľadu na to, či k nej utilitaristický kalkul vedie alebo nie).

240 Hoci to robíme so vznešeným cieľom zabrániť celkovej sume väčšieho utrpenia iných nevinných.
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sa, ukázať, že táto nepovedie proti základným intuíciám. Z hľadiska kalkulácie
úžitku by teda utilitarista nemal mať problém s takou predstavou právnej regulácie
spravodlivej vojny, v ktorej bude za celkom zvláštnych okolností dovolené
obetovanie nevinných ľudí „desivými bombometčíkmi“.241Obetuje však i intuíciu.

Trochu nám to môže pripomínať známu ilustráciu Bernarda Williamsa o
Jimovi a indiánoch,242 v ktorej sa istý botanik menom Jim na expedícii ocitne v
juhoamerickom mestečku, kde sa kapitán Pedro so svojimi vojakmi chystá
postrieľať dvadsiatich nevinných indiánov. Kapitán dáva Jimovi ponuku: buď Jim
ako ctený hosť osobne zabije jedného indiána a Pedro nechá ostatných žiť
(výnimočne im „preukáže milosť“, na počesť hosťa), alebo Pedro zabije všetkých
indiánov.243 Podľa Williamsa utilitarizmus velí, aby Jim jedného indiána obetoval,
pretože tým zachráni viacej životov, zatiaľ čo deontológia či etika cností káže
nepodieľať sa na tomto zle (na vražde čo i len jediného indiána), aj keď celkové
dôsledky budú strašné. Samozrejme, dilematickou môže byť aj z určitého
deontologického hľadiska situácia, keď nejaký indián prosí Jima, aby ho zastrelil,
pretože sa chce obetovať za ostatných.244 Túto situáciu však teraz nechajme bokom.
Nemusíme sa trápiť ani zvažovaním skutočnosti, že dotyčný indián by aj tak
zomrel, keďže by ho zabil Pedro. Predstavme si, že Pedrova ponuka Jimovi bude
znieť napríklad takto: „Buď zabiješ tohto jedného človeka, alebo ja zabijem týchto
devätnástich.“ Podstatnou je teda otázka, či je morálne správne cielene ublížiť
jednému bezbrannému nevinnému človeku proti jeho vôli (na základe priameho
alebo nepriameho tlaku zlého agresora), aby boli zachránení iní nevinní ľudia.
Ako už som uviedol, domnievam sa, že kladná odpoveď (akokoľvek sa ju snažíme
ospravedlniť dobrým dôsledkom) koliduje s našimi hlbokými morálnymi
intuíciami, no utilitarizmus si ju vďaka svojmu výpočtu za istých okolností žiada
(alebo aspoň umožňuje). Môžeme teda povedať, že je správne, ak počas vojny
prostredníctvom zámerného ublíženia menšej skupine cudzích nevinných
civilistov zabránime napríklad ublíženiu väčšej skupine našich krajanov (či už
civilistov alebo vojakov), ktorých agresor vojnou ohrozuje (alebo skrátka väčšiemu
počtu akýchkoľvek osôb), respektíve ak toto pre celkom výnimočné situácie
umožňuje platné vojnové právo? Ako už som povedal, javí sa mi, že utilitarista by

241 Utilitarista by možno argumentoval, že politické presadenie nejakého takého pravidla by v
aktuálnom svete bolo veľmi náročné, preto nestojí za to usilovať oň. Domnievam sa však, že už
len hypotetická prípustnosť takéhoto kroku v nejakom pomyselnom svete (minulom či budúcom)
nám naznačuje niečo podstatné o vzťahu utilitarizmu a idey ľudských práv.

242 Williams použil tento príklad v knihe Utilitarianism: For and Against (1973), ktorú napísal
spolu s J. J. C. Smartom. K tomu pozri napríklad aj JENKINS, M. P. Bernard Williams. New York:
Routledge, 2014, s. 32.

243 Z reakcií na to pozri napríklad HOLLINS, M. Jim and the Indians. InAnalysis, 1983 (roč. 43), č. 1,
s. 36-39.

244 Ak s nemýlim, v pôvodnom Williamsovom príklade všetci dvadsiati indiáni prosia Jima, aby si
jedného (ktoréhokoľvek) z nich vybral. Veď každému sa tým výrazne zvyšuje šanca na prežitie.
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mal na túto otázku odpovedať kladne. Historickým príkladom môže byť zhodenie
atómových bômb na Japonsko počas druhej svetovej vojny. Ak vychádzame z toho,
že účelom jadrových útokov na japonské mestá nebolo len zničiť nejaké
strategické ciele nepriateľa, ale zasiahnuť aj značné množstvo civilistov kvôli
vydeseniu nepriateľa a donúteniu jeho politických elít kapitulovať, máme tu
vlastne historický príklad „desivého bombometčíka“.245 Tento útok je tradične
obhajovaný skrátením vojny a ušetrením veľkého množstva životov, ktoré by boli
stratené, ak by vojna pokračovala. Je to typicky utilitaristické zdôvodnenie (aký
dôvod vlastne mohol mať vtedy utilitarista, aby požadoval od vojnového práva
zákaz takéhoto výnimočného činu?).246 Naráža však na našu hlbokú intuíciu o

245 Iným možným príkladom je bombardovanie Hamburgu v r. 1943. Šlo o jeden z najhroznejších
prejavov vtedy novej (a pochopiteľne kontroverznej) spojeneckej taktiky zvanej „area bombing“.
„The concept was simple: Instead of bombing specific targets, Allied bombers would focus on
targets and surrounding civilian areas. With this new strategy, the Allies had decided that their
enemy was not just Adolf Hitler or the German military, but German morale.“ (BLAKEMORE,
E. The Bombing of Hamburg foreshadowed the horrors of Hiroshima. In National Geographic,
22.06.2021, dostupné na internete: https://www.nationalgeographic.com/history/article/the-
bombing-of-hamburg-foreshadowed-the-horrors-of-hiroshima [cit. 24-08-2022]).
Ospravedlňovanie (časti) tejto stratégie Michaelom Walzerom, ktorý sa od utilitarizmu
dištancuje, no vo svojej koncepcii spravodlivej vojny formuluje tzv. výnimku najvyššej núdze
(supreme emergency exemption), kritizuje ako neodvratne utilitaristické Alex Bellamy
(BELLAMY, A. J. Supreme Emergencies and the Protection of Non-Combatants in War. In
International Affairs, 2004 (roč. 80), č. 5, 829-850). Sean Fleming zas tvrdí, že Walzerova
výnimka je síce konzekvencialistická, no nie utilitaristická. Pripomína, že Walzer je
komunitarista a v jeho koncepcii platí, že „an action counts as ,useful‘ in a supreme emergency if
it helps to ensure the survival of the political community, not if it promotes the greatest good for
the greatest number. Walzer would therefore allow a small community to invoke the supreme
emergency exemption against a larger one even if this resulted in a greater net loss of life.
Supreme emergency marks a domain in which individual rights and considerations of the overall
good are suspended; the only action-guiding principle is ,preserve the political community at all
costs.‘“ (FLEMING, S. The Communitarianism of Extremity: Walzer’s Supreme Emergency
Argument Revisited. In St Antony's International Review, 2016 (roč. 12), č. 1, s. 101). Na tom však
v zásade nezáleží. Vo vzťahu k mnou riešenej otázke morálnej neintuitívnosti konania „desivého
bombometčíka“ vychádzajú utilitarizmus i walzerovská komunitaristická výnimka rovnako.
Chcem ešte dodať, že z etického hľadiska podľa mňa nie je zásadne dôležité ani to, či je náš
demoralizačný úmysel zasiahnuť civilistov, ktorí nás nijako neohrozujú, priamy (dolus directus)
alebo nepriamy (dolus eventualis). Oba sú principiálne morálne problematické a rozdiel medzi je
len málo významný. V zásade teda nezáleží na tom, či je našou snahou priamo pozabíjať
civilistov, alebo chceme zničiť napr. len obytné budovy (aby nepriateľom otriasli veľké škody na
civilných objektoch a spustošená krajina), v ktorých sa títo civilisti „zhodou
okolností“ zdržiavajú (pričom sme uzrozumení s tým, že civilisti pri takomto útoku zomrú).

246 Slovami historika Georga Cotkina: „Thus, the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki,
human tragedies though they be, can also be understood in terms of a moral utilitarianism. Here
the stress is on how choices were understood within the context of total warfare that made the
dropping of these bombs appear to be moral, albeit in a tragic sense.“ (COTKIN, G. A
Conversation about Morals and History. In Journal of History of Ideas, 2008 (roč. 69), č. 3, s. 497).
Z pozície etiky sociálnych dôsledkov (konkurenčnej konzekvencialistickej teórie) hodnotí Lukáš
Švaňa zhodenie jadrových bômb na Japonsko ako nemorálne a neospravedlniteľné a o týchto
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neprípustnosti aktívneho cieleného obetovania bezbranných nevinných.
Argument, ktorý som predostrel, je teda takýto: Tvrdím, že pre ten typ

utilitarizmu, ktorý odmieta ideu absolútnych ľudských práv, respektíve požaduje,
aby akékoľvek absolútne ľudské právo bolo utilitaristicky zdôvodnené, no zároveň
sa snaží zohľadňovať naše hlboké (základné) morálne intuície a chce ukázať, že na
úrovni sociálnej etiky a z nej plynúceho zákonodarstva v skutočnosti nejde proti
nim, ale je s nimi v súlade, má ambícia zdôvodniť ľudské práva svoje úskalie. Aspoň
niektoré z absolútnych práv sa totiž javí ako silno intuitívne, pričom sa rozchádza
s utilitaristickým kalkulom (mojím príkladom bolo právo nebyť ako nevinný
aktívne cielene obetovaný vo vojne). Niekto by snáď mohol namietnuť, že som sa v
zvolenom príklade247 v skutočnosti nemusel trafiť: Čo ak náhodou platí, že

činoch uvádza: „Vychádzajúc zo spomínaných analýz, som dokonca toho názoru, že ich možno
nazvať terorizmom, pretože zámerne útočili na nebojovníkov.“ (ŠVAŇA, L. „Etika“ vojny
a terorizmu. Bratislava: Veda, 2016, s. 164). Tvrdí, že kritériá Walzerovej výnimky najvyššej núdze
neboli v tomto prípade splnené, samotnú Walzerovu výnimku však pripúšťa a uvádza, že
„nesúhlasiť by znamenalo poprieť koncept nie-humánnej spravodlivosti, ale skutočnosťou je, že
musí ísť o veľmi extrémne situácie, ktoré by si takéto konanie vyžadovali.“ (Tamtiež, s. 163-164). Ja
sa naopak domnievam, že niektoré činy sú natoľko hrozné (ako napríklad bombardovanie
obytných domov s malými deťmi, ktoré na prebiehajúcej vojne nenesú naozaj absolútne žiadny
diel zodpovednosti), že vždy je morálne lepšie nevykonať ich, nech už by boli celkové dôsledky
akokoľvek tragické. Slovami Christophera Tonera, „there are things so bad that it is better to die
than to do them.“ (TONER, CH. Just War and the Supreme Emergency Exemption. In The
Philosophical Quarterly, 2005 (roč. 55), č. 221, s. 561).

247 Mimochodom, situácia „desivého bombometčíka“ nie je analogická k už spomínanej situácii
zostrelenia civilného lietadla, ktoré uniesli teroristi a chcú s ním spadnúť napríklad na obytnú
štvrť. Aj keď pripustíme, že zostrelenie lietadla je z hľadiska nejakej deontologickej (prípadne
nejakej neredukcionistickej) etickej teórie legitímne a malo by byť právne dovolené (pričom ja sa
teraz k legitímnosti takéhoto kroku nevyjadrujem), rozdiel tu ostane prinajmenšom v dvoch
skutočnostiach: (1) pasažieri sú (síce proti svojej vôli, ale predsa) súčasťou zbrane, na ktorú sa
rútiace sa civilné lietadlo premenilo (argument sebaobranou), a (2) pasažieri by zomreli tak či tak,
čo o civilnom obyvateľstve, ktoré je cielene zabíjané vojakmi typu „desivého bombometčíka“,
neplatí; ak by ich predsa nebombardovali, ostali by žiť (tento argument môže byť relevantný
napríklad z hľadiska proporcionalizmu či z hľadiska nejakej pluralistickej etickej teórie).
Pripúšťam, že ak uznáme prvý z týchto argumentov, potom tiež umožňujeme aktívne
obetovanie civilného obyvateľstva, ktoré agresor používa ako živý štít. Vieme si napríklad
predstaviť situáciu, keď do vojenského objektu, v ktorom je umiestnené zariadenie, ktoré páli
rakety, agresor naženie civilistov, aby bránil jeho zasiahnutiu druhou stranou na diaľku. V takom
prípade teoreticky tiež možno tvrdiť, že civilisti, ktorí sú súčasťou daného vojenského objektu
proti svojej vôli, sú „súčasťou zbrane“. Toto je vlastne situácia analogická k situácii
„strategického bombometčíka“, ktorej som sa v tejto kapitole nevenoval (v tejto kapitole mi šlo
len o to, ukázať, že prinajmenšom situácia „desivého bombometčíka“, ktorá by, zdá sa, z
utilitaristického hľadiska mala byť právne umožnená pre výnimočné situácie, je intuitívne
absolútne morálne neprípustná). Za zmienku každopádne stojí, že napríklad v nemeckom
trestnom práve i ústavnej doktríne sa objavuje idea individuálnej výnimky pre prípad tzv.
„ospravedlňujúceho stavu núdze“. Slovami Milana Hodása: „V rámci ospravedlňujúceho stavu
núdze je možné zasiahnuť do práva na život inej osoby a to i osoby, ktorá hrozbu nášmu životu
nespôsobila. Ide teda o možnosť zachrániť svoj život alebo život blízkej osoby usmrtením iného
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utilitarizmus v reáli musí súhlasiť s absolútnym charakterom zákazu aktívneho
cieleného obetovania civilistov vo vojne, pretože dôsledky takéhoto obetovania
budú v celkovom dlhodobom súčte vždy zjavne horšie?248 Nemyslím si to. Zdá sa
mi pravdepodobnejšie, že výnimočné situácie, keď utilitaristický kalkul velí (alebo
aspoň umožňuje) „desivému bombometčíkovi“ obetovať v mene väčšieho dobra
nevinných, sú v tomto nedokonalom svete aj pri dôslednej kalkulácii (z hľadiska
horizontu, ktorý je človek schopný dovidieť) naozaj reálne.

Pre prípad, že je to náhodou predsa len inak, sa obmedzím na konštatovanie,
že už len tvrdenie, že je našou morálnou povinnosťou neubližovať nevinným nie
kvôli tomu, že by to bolo samo osebe morálne zvrátené, ale len kvôli tomu, že v
celkovej sume to vždy spôsobí menej šťastia, je značne neintuitívne. Znamená, že
ak by existovala/bude niekedy existovať čo i len jedna právne regulovateľná situácia
(nehovoriac o individuálno-etickej rovine), v ktorej aktívne cielené obetovanie
nevinného, ktorý druhých nijako priamo ani nepriamo neohrozuje, spôsobí s
prihliadnutím na všetky okolnosti väčší celkový úžitok, jej legalizácia by bola/bude
z utilitaristického hľadiska legitímna.249 Takéto tvrdenie sa musí s našimi
morálnymi intuíciami zákonite biť.250 Chcem tým povedať, že zhoda niektorých
(viacerých) utilitaristicky podložených záverov s deontologicky či inak

človeka, ktorý hrozbu nespôsobil, za predpokladu, že je to jediný spôsob ako tieto životy zachrániť.
Ide o protiprávne konanie, ktoré štátna moc neschvaľuje, ale akceptuje. Inými slovami, štát si v
tragických situáciách ako je Karneadov príklad dvoch topiacich sa stroskotancov neosobuje právo
súdiť, ale kapituluje… V Nemecku sa dokonca objavuje doktrína nadzákonného
ospravedlňujúceho stavu núdze (,übergesetzlicher entschuldigender Notstand‘, ,supra legal
duress‘), ktorý má pokrývať situácie, keď nie je možné aplikovať inštitút ospravedlňujúceho stavu
núdze, pretože zásahom do nevinného života iného neodvraciame nebezpečenstvo hroziace nám,
alebo nám blízkym ľuďom. Takto by napríklad jednotlivec, nekonajúci v mene verejnej moci,
mohol legitímne zostreliť lietadlo s 50 nevinnými cestujúcimi na palube, aby mohol zachrániť
mestskú štvrť s 5000 obyvateľmi, obyvateľov záplavového územia vodnej elektrárne, či obyvateľov
v dosahu radiačných účinkov jadrovej elektrárne. Spolkový ústavný súd v Karlsruhe a Ústavný
tribunál vo Varšave sú za jedno v tom, že štátna moc stráca svoju legitimitu, ak chce obetovať
menšinu, resp. jednotlivca v prospech väčiny [sic!]. Takéto konanie štátnej moci je v právnom štáte
zakázané. Christof Gramm však uvádza s poukazom na bod 130 rozsudku BverfG, 1 BvR 357/05,
v ktorom sa riešil ústavný súlad právnej úpravy umožňujúcej zostrelenie s nevinnými cestujúcimi
na palube, že Spolkový ústavný súd v Karlsruhe nevylučuje záchranné zostrelenie
(,Rettungsschuss‘) vykonané jednotlivcom v zmysle logiky, ,Čo je zakázané štátu, predsa len môže
alebo musí?, za istých okolností urobiť jednotlivec.‘.“ (HODÁS, M. Právo v hraničných situáciách
– Karneadova doska alebo o pokore normotvorby. In Právník, 2014 (roč. 153), č. 3, s. 241-242).

248 Zdá sa, že potrebu takéhoto zákazu z utilitaristickej perspektívy obhajuje napríklad William H.
Shaw v kniheUtilitarianism and the Ethics of War (2016).

249 Teoreticky možno pripomenúť aj návrh utilitaristu Petra Singera na legalizáciu infanticídy
(SINGER, P. Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008,
s. 227). Je každopádne fér dodať, že Singer nehovorí o akejkoľvek infanticíde, ale o prísne
regulovanej. Podmienkou má byť nielen vôľa rodičov dať novonarodené dieťa na eutanáziu, ale
tiež zdravotné postihnutie dieťaťa a jeho vek v ráde dní či týždňov (čo, samozrejme, neznamená,
že s jeho ospravedlňovaním infanticídy súhlasím).

250 V takýchto kolíziách si teda musíme vybrať: buď sú mylné naše intuície a treba ich
odmietnuť/korigovať, alebo je chybná utilitaristická teória.
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podloženými závermi ešte neznamená, že utilitarizmus, ako ho poznáme, je
vhodnou etickou teóriou pre zdôvodnenie ľudských práv.251

V súvislosti so snahou zdôvodniť ľudské práva utilitaristicky pripomínam aj
postreh Bernarda Williamsa, že zatiaľ čo J. Bentham a J. S. Mill sa prostredníctvom
svojich argumentov snažili preukázať pomýlenosť pozitívnej morálky vlastnej
doby, „soudobí utilitaristé spíše usilují o smíření své nauky s většinově přijímanými

251 Martin Hapla v predmetnom článku sám uvádza, že teória utilitarizmu býva „kritizována za to,
že nám v některých situacích předkládá řešení, která jsou kontraintuitivní. Budeme mučit dítě,
spácháme vraždu, nebo obětujeme sami sebe, když právě to povede k maximalizaci užitku?
Potrestáme za takových okolností nevinného člověka? Jinak řečeno, kritici utilitarismu namítají,
že vede k nemorálním nerovnostem a nespravedlnostem, protože v některých případech nás ohled
na celkový užitek vede k tomu zvýhodňovat některé lidi na úkor jiných. Utilitaristé zpravidla
považují takové protipříklady vůči jejich teorii za vyumělkované a nesouvisející s reálným životem.
Jejich kritici na takovou odpověď reagují tím, že i pokud připustíme, že tomu tak opravdu je je, už
samotná skutečnost, že tento směr dospívá (byť jen hypoteticky) k takovým závěrům, je
dostatečným podkladem pro jeho odmítnutí. Takovou perspektivu ale můžeme vnímat i jako
nepochopení samotné povahy utilitarismu coby teorie. Zejména pokud jde o utilitarismus klasický,
tak nás Frederick Rosen upozorňuje na jeho charakter zobecňující, a nikoliv konkretizující teorie.
Bentham, ani John Stuart Mill si nepředstavovali, že budeme pro každé dílčí jednání
propočítávat jím vyprodukovaný užitek. Naopak počítali s tím, že se budeme v běžném životě řídit
různými zobecňujícími pravidly, která by ovšem měla projít testem principu užitku. Naše praxe
tudíž měla být hodnocena těmito pravidly, a nikoliv přímo tímto principem samotným.
Utilitarismus měl v jejich očích poskytovat spíše návod pro tvorbu společenských a politických
rozhodnutí než bezprostředně utvářet osobní morálku jednotlivců. Takový náhled vylučuje
trestání nevinných, jakož i mučení dětí, vraždění druhých osob apod. I dle klasického utilitarismu
má být osoba trestána jen tehdy, když spáchá nějaký trestný čin, děti nemají být mučeny, lidé
úmyslně zabíjeni a ani po nich nemá být vyžadováno sebeobětování. Právě zobecňující pravidla,
která takovou praxi zakazují, totiž v dlouhodobé časové perspektivě nejvíce zvyšují celkový užitek.
Důležité tedy je, že když utilitaristé provádějí své kalkulace, nezajímá je krátkodobá nebo lokální
maximalizace užitku, naopak usilují o jeho co největší nárůst v dlouhodobé a globální perspektivě.
Berou do úvahy všechny důsledky jednání bez ohledu na to, po jak dlouhé době a kde nastanou.
Pokud není možné všechny takové důsledky zjistit (ať už z povahy věci, různých epistemických
omezení, nebo třeba jen kvůli neúměrně vysokým nákladům s jejich zjišťováním spojeným),
kalkulují s pravděpodobnostmi. V příkladech uváděných výše bychom sice mohli užitek krátkodobě
maximalizovat, z dlouhodobého hlediska by se však mohly projevit jako fatální. Představovaly by
nejen špatné incentivy, ale destruovaly by i vzájemnou důvěru ve společnosti, která je nezbytným
předpokladem jejího úspěšného fungování.“ (HAPLA, M. Utilitarismus a lidská práva. In Časopis
pro právní vědu a praxi, 2020 (roč. 28), č. 3, s. 325-326). V tejto kapitole som však ukázal, že
ublíženie nevinnému je z hľadiska utilitarizmu pravdepodobne skutočne prípustné v situácii
vojny (napríklad). Hovorím pritom o pomyselnej systémovej záležitosti – o teoretickej
formulácii právnych pravidiel spravodlivej vojny, ktoré by obsahovali výnimku podobnú
Walzerovej supreme emergency exemption. Vychádzam teda z idey utilitarizmu pravidiel,
rovnako ako Hapla a ukazujem, že tento druh utilitarizmu pravdepodobne niečo také naozaj
umožňuje. A ak náhodou platí, že zatiaľ taká situácia, v ktorej by na základe právnych pravidiel
mohol byť aktívne cielene obetovaný nevinný človek, v skutočnosti z utilitaristického hľadiska
nemá ako nastať (neexistuje), nesúhlasím s Haplovým tvrdením, že deontologická kritika jej čo i
len hypotetického utilitaristického umožnenia je nepochopením podstaty problému. Zastávam
názor, že ak má utilitarizmus aspoň potenciál pre legitimizovanie takéhoto konania, znamená
to, že daná etická teória je „od koreňa“ iná než idea ľudských práv, ako ju poznáme. Práve
principiálnym (hlboko kontraintuitívnym) zlám majú predsa ľudské práva brániť. Je to ich
esenciálna vlastnosť (charakteristika vzťahujúca sa na jadro pojmu ľudských práv), akokoľvek
sporné môžu niektoré zo súčasného katalógu ľudských práv byť.
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morálními přesvědčeními, než o jejich vyvrácení na utilitaristickém základě. Není
tomu tak dávno, co jeden autor vynaložil nemalé úsilí na to, aby ukázal, že
navzdory zdání nelze veřejné popravy ospravedlnit utilitaristickými argumenty.
Sice je nakonec dost poctivý, takže některé pochybnosti připouští, ale ty se týkají jen
náležité formulace utilitaristických principů, naštěstí nikoli otázky, zda veřejné
popravy přece jen znovu nezavést. [...] Obecně však platí, že existují všemožné
lidské vlastnosti, jichž si vážíme, ale jež se utilitarismu vzpírají – třeba
nekompromisní oddanost spravedlnosti, určité typy odvahy, spontaneity nebo odpor
[...] vůči použití napalmu na některé lidi za účelem zajištění štěstí pro větší počet.
Utilitarista se bude typicky snažit přizpůsobit jim svou nauku, spíše než aby je
odsoudil coby iracionální přežitky preutilitární éry. To bezpochyby svědčí o jeho
slušnosti a představivosti, méně již o jeho důslednosti či utilitarismu.“252

Dovolím si ukončiť konštatovaním, že morálna intuícia, ktorá nám v prijatí
utilitaristického východiska bráni, nepochybne súvisí s kategóriou, ktorej význam
pre právnu teóriu/právnu filozofiu som už naznačil v predchádzajúcej kapitole – s
kategóriou ľudskej dôstojnosti,253 akokoľvek vágna sa môže zdať.

252 WILLIAMS, B.Morálka: Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021, s. 81-82.
253 Ktorej rešpekt je jej „morálne imperatívnou vlastnosťou.“ (SEILER, V. – SEILEROVÁ, B. Ľudská

dôstojnosť - axióma ľudských práv. Bratislava: Vladimír Seiler a Božena Seilerová, 2010, s. 87). Za
zmienku stojí, že citovaní autori nevychádzajú z idey vrodenej dôstojnosti, ale osvojenej v
priebehu socializácie (tamtiež, s. 80). Alexander Bröstl s odkazom na Rosemarie Willovú
podotýka, že „ľudská dôstojnosť, nezrušiteľné práva, slobodný rozvoj osobnosti... sú základom
politického poriadku a sociálneho mieru.“ (BRÖSTL, A. Dôstojnosť človeka kategoricky prikazuje
úctu ako rámec všetkých medziľudských vzťahov. Sme deti vychované bezdetným Immanuelom
Kantom? In BRÖSTL, A. – BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. (eds.) Nové dimenzie metodológie
právnej argumentácie: Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. Praha:
Leges, 2021, s. 148).
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ZÁVER

Etická rovina je neodňateľne prítomná v obrovskom počte preskriptívnych otázok,
ktoré si dokážeme položiť. Otázky po tom, čo je správne/dobré/spravodlivé, na
základe akých rámcových kritérií to vymedziť a čo všetko vlastne z týchto kritérií
plynie, sa vynárajú pri veľkom množstve situácií,254 ktoré musí neraz reflektovať aj
právo.255 Tie, ktoré sú právne relevantné, spadajú v konkrétnostiach do rámca
dielčích právnych disciplín a vo všeobecnejšej rovine do oblasti právnej teórie či
filozofie práva. Najmä teoreticko-filozofickej rovine sa snažila venovať práve táto
monografia. Všimol som si v nej problematiku etických rozmerov jednotlivých
„klasických“ teoreticko-právnych tém. Snažil som sa na dané etické rozmery
relatívne ucelene poukázať, popísať ich a položiť si otázku o význame tejto
skutočnosti pre teóriu práva ako vedu i súčasť právnického vzdelávania. Mojou
ambíciou teda bolo ukázať relevanciu etiky pre právnu vedu, zvlášť teóriu
práva/právnu filozofiu (ako aj pre výučbu práva), a ďalej tiež na potrebu venovať sa
jej v našom prostredí o čosi dôslednejšie. Zároveň som chcel niečím konkrétnym
prispieť do etických diskusií na poli právnej vedy. Tento cieľ som realizoval v
jednotlivých kapitolách, ktorých obsah možno stručne zhrnúť takto:

254 Dietrich Bonhoeffer kedysi napísal: „Snad jen málokdy měla nějaká generace tak malý zájem o
teoretickou a programovou etiku jako ta naše. Akademická otázka etického systému se jeví jako ta
nejzbytečnější. Důvodem tu není nějaká etická indiferentnost naší doby, nýbrž právě naopak:
množstvím konkrétních otázek jsme sevřeni tak, jak tomu v dějinách Západu nikdy
nebylo.“ (BONHOEFFER, D. Etika. Praha: Kalich, 2007, s. 65). Platí tento výrok aj v našej dobe?
Je pravdou, že sme zavalení najrôznejšími etickými otázkami a že ich počet rastie. No je tiež
pravdou, že etika ako akademická disciplína prešla za posledné desaťročia pomerne intenzívnym
rozvojom a nemalé množstvo etických problémov bolo vo svetovom meradle reflektovaných v
halde kníh a článkov, ktorých kvantita každým rokom stúpa. Záujem o teoretickú etiku teda
existuje a v tejto disciplíne je s čím pracovať a na čo nadväzovať. Možno však povedať, že otázka
koncipovania uceleného etického systému ostáva uprostred nášho mimoriadne komplikovaného
sveta jednou z výziev.

255 Za zmienku stojí, že relevanciu pojmu etiky v práve dnes možno sledovať i v slovenskej legislatíve
a súdnej praxi. Pri vyhľadávaní kľúčového slova „etika“ (bez použitia výrazu „etický“) v databáze
súdnych rozhodnutí na stránke judikaty.info som v auguste 2022 našiel viac než 1070 rozhodnutí
a stanovísk slovenských súdov, v ktorých sa daný výraz objavuje. Pri vyhľadávaní kľúčového slova
„etický“ (bez výrazu „etika“) to bolo takmer 3400 dokumentov a pri vyhľadávaní dokumentov,
ktoré obsahujú oba výrazy (t. j. „etika“ aj „etický“) to bolo okolo 230 výsledkov. Spolu teda ide
približne o 4700 súdnych dokumentov. V rámci vyhľadávania v normatívnych právnych aktoch
na stránke zakony.judikaty.info to v danom čase bolo viac než 340 výsledkov pri slove
„etika“ (bez obsahu výrazu „etický“), viac než 650 výsledkov pri slove „etický“ (bez výrazu
„etika“) a takmer 420 výsledkov obsahujúcich oba výrazy („etika“ aj „etický“). V prípade
normatívnych právnych aktov som teda spolu našiel viac než 1400 výsledkov. V uvedených cca
6100 dokumentoch súdneho a legislatívneho charakteru ide, samozrejme, o rôzne použitie slov
„etika“ alebo „etický“, a to zo strany rôznych subjektov (či už normotvorcov, sudcov alebo
účastníkov konania). Naznačuje to však, že s etikou všetci nejakým spôsobom počítajú ako
s relevantnou oblasťou ľudského života/poznania a tiež práva.
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V prvej kapitole som sa zameral na problematiku pojmu práva a civilného
disentu. Ide o štandardné témy súvisiace s otázkou vzťahu práva a morálky.
Poukázal som tu na význam etických teórií pre otázky platnosti nespravodlivého
práva i pre otázky odopretia poslušnosti morálne problematickému právu (či už na
úrovni osobného nesúhlasu v podobe výhrady svedomia, alebo na úrovni verejného
protestu vo forme občianskej neposlušnosti či práva na odpor).

V druhej kapitole som si všimol problematiku systému práva a pozornosť
som venoval rozdeleniu práva na súkromné a verejné a tiež jeho deleniu na
vnútroštátne amedzinárodné. Poukázal som na skutočnosť, že vymedzenie určitej
oblasti ľudského života ako predmetu verejného alebo súkromného záujmu, resp.
jej podriadenie pod režim kogentných alebo dispozitívnych noriem, je aj etickou
otázkou. V súvislosti smedzinárodným a vnútroštátnym právom som sa zameral na
napätie medzi ľudskoprávnou medzinárodnou úpravou a štátnou suverenitou,
ktoré môžu niekedy stáť proti sebe, pričom i táto otázka má etický rozmer.

V tretej kapitole som rozoberal etickú dimenziu problematiky prameňov
práva a tvorby práva. Všimol som si jednak hodnotu morálky ako materiálneho
prameňa práva, a jednak tiež otázku právnej istoty ako súčasti širšieho pojmu
spravodlivosti, ktorá vystupuje do popredia pri problematike formálnych
a gnozeologických prameňov práva. V rámci problematiky tvorby práva som
poukázalna etické aspekty demokratického legislatívneho procesu.

Predmetom štvrtej kapitoly bola etická dimenzia právnych vzťahov,
menovite vymedzenia subjektu a objektu právneho vzťahu a tiež obsahu právneho
vzťahu (v súvislosti s ktorým som sa zameral na pojem ľudských práv ako zvlášť
významný druh subjektívnych práv). V rámci témy subjektu a objektu právneho
vzťahu som si všimol problém priznania právnej subjektivity non-humánnym
entitám, ako sú zvieratá, časti prírody či umelá inteligencia. Ide o tému so
zrejmým etickým kontextom. Obdobné platí o problematike subjektívnych práv,
najmä tzv. absolútnych ľudských práv, vymedzenie ktorých (resp. vôbec akékoľvek
rozlišovanie medzi absolútnymi a relatívnymi ľudskými právami) závisí od
akceptovania určitej etickej teórie.

Piata kapitola si všímala aplikáciu práva, konkrétne problematiku
spravodlivého procesu, ktorá patrí medzi dôležité právne témy s etickým obsahom.
Poukázal som na etické aspekty uplatnenia dispozičnej zásady verzus zásady
oficiality, ďalej na etické aspekty prekážok konania vyplývajúcich z princípu ne bis
in idem, ako aj na etické aspekty ďalších procesných zásad. V súvislosti
s problematikou spravodlivého procesu som si všimol i zákaz inkriminácie vlastnej
osoby aproblematiku justičného omylu.

V šiestej kapitole som sa zameral na etickú stránku interpretácie
a argumentácie v práve. Poukázal som na etické súvislosti voľby výkladovej
metodológie a tiež na etiku argumentácie.
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Siedma kapitola sa venovala problematike právnej zodpovednosti a sankcií
(trestania). Zamýšľal som sa nad vzťahom právnej a morálnej zodpovednosti
a všimol som si retributívnu a utilitaristickú teóriu trestania, ktoré možno prepojiť
s rôznymi etickými teóriami.

V ôsmej kapitole som sa zastavil pri otázke, akým spôsobom dopadá
skutočnosť etickej dimenzie (či etických dimenzií) teórie práva na právnu vedu
a právnické vzdelávanie. V tomto kontexte som poukázal na hodnotu etiky ako
disciplíny a na spôsoby, akými jej zohľadňovanie zodpovedá výzvam teórie práva
v 21. storočí. V rámci toho som si všimol situáciu v česko-slovenskej právnej vede,
pokiaľ ide o reflektovanie etiky a kriticky som ju zhodnotil. Poukázal som na
priestor na zlepšenie našej práce v tejto oblasti.

Napokon v poslednej, deviatej, kapitole som ponúkol príklad konkrétnej
etickej argumentácie, ktorá môže byť relevantná pre právnu vedu u nás. Zameral
som sa konkrétne na relatívne živú tému zdôvodnenia ľudských práv a ponúkol
som vlastný argument proti utilitaristickému východisku (resp. určitému jeho
druhu).

Zhrnuté v kocke: Touto monografiou som poukázal na relevanciu etiky pre
právnu teóriu, všimol som si stav zaoberania sa etikou v našej (t. j. česko-slovenskej)
právnej vede (z čoho som vyvodil záver o nie zanedbateľnej pozornosti, ktorá tu
bola dosiaľ etike venovaná, no zároveň o určitých rezervách, ktoré zvlášť na
Slovensku predsa len máme, a o potrebe venovať sa etike o niečo viac) a ponúkol
som vlastný vklad do tejto relatívne širokej oblasti ako príklad konkrétneho
príspevku do eticko-právnych diskusií.
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SUMMARY

Martin Turčan
Ethical Dimensions of Theory of Law (second revised edition)

The monograph focuses on the issue of ethical dimensions of the "classical" themes of legal theory.
The author’s goal is to point to these dimensions in a compact and relatively comprehensive way
and to ask about their significance for the theory of law as a science and as a part of legal education.

The first chapter deals with the issues of the concept of law and civil dissent. These are typical
themes related to the question of the relationship between law and morality. The author points to
the importance of ethical theories for the issue of (in-)validity of unjust law, as well as for the denial
of obedience to them (either at the level of conscientious objection or at the level of civil
disobedience or the right to resist).

In the second chapter, the author deals with the issue of the legal system and pays attention to the
division of law into private and public, as well as national and international. He points out the fact
that the definition of a certain area of human life as a subject of public versus private interest, resp.
its subordination to the regime of mandatory versus dispositive legal norms is an ethical issue. In
the context of international versus national law, he focuses on the potential tensions between
international human rights law and the idea of state sovereignty.

The third chapter discusses the ethical dimension of sources of law and law-making. The author
focuses both on the value of morality as a material source of law and the question of legal certainty
as part of the broader notion of justice that comes to the fore in the issue of formal and
gnoseological sources of law. As part of the issue of law-making, he points to the ethical aspect of
the legislative process.

The fourth chapter deals with the ethical dimension of legal relations. In connection with the issue
of the subject and the object of legal relations, the author touches on the problem of granting legal
agency to non-human entities, such as animals, parts of nature, or artificial intelligence. This is a
theme with a relatively clear ethical context. The same applies to the issue of the content of legal
relations, especially the issue of absolute human rights, the definition of which (or the distinction
between absolute and relative human rights as such) depends on the acceptance of a certain ethical
theory.

The fifth chapter focuses on the issue of application of the law, specifically, the issue of due process,
which is one of the important legal themes with clearly ethical content. The author points out the
ethical aspects of several procedural principles. In connection with the issue of a fair trial, he also
touches on the issue of prohibition of incriminating oneself and the problem of a miscarriage of
justice.

In the sixth chapter, the author focuses on the ethical aspects of interpretation and argumentation
in law. He briefly points to the ethical context of the choice of interpretive methodology and also
the ethics of argumentation.

The seventh chapter deals with the issue of legal liability and sanctions. The author ponders the
relationship between legal and moral responsibility and deals with the retributive versus utilitarian
theories of punishment.

In the eighth chapter, the author asks about the impact of the ethical dimension(s) of the theory of
law for legal science and also for legal education. He points out the value of ethics as a discipline in
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this context and how its reflection meets the challenges of legal theory in the 21st century. He also
presents the results of his analysis of scholarly literature about law and ethics.

Finally, in the ninth chapter, the author offers an example of a concrete ethical argumentation in
the sphere of legal science and he formulates a particular argument against utilitarian justification
of human rights. The argument focuses on the utilitarian possibility of sacrificing (targeting) the
innocent in a war in the name of a greater good (which may, at least theoretically, happen). He
shows that for a utilitarian who values our moral intuitions a problem arises here, because the idea
of an absolute human right not to be actively purposefully sacrificed in a war is probably not
rational from the utilitarian perspective, but it is deeply intuitive.
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