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ÚVOD – EXTERNÁ A INTERNÁ PRÁVNA VEDA
Aj po stáročiach rozvíjania právnej vedy možno konštatovať, že (nielen)
právnikom často uniká rozdiel medzi právom ako objektom výskumu a právnou vedou ako vedeckou disciplínou skúmajúcou objekt „právo“ v najširšom
zmysle. To je pritom aj jeden zo základných argumentov proti „vedeckosti“
právnej vedy – kritici totiž tvrdia, že právni vedci si neudržiavajú odstup od
objektu svojho výskumu,1 resp. že ani právni vedci nemajú jasno v tom, že právna veda nie je totožná s praktickým právom. Ako príklad takéhoto bežného
zmiešavania stačí na úvod citovať F. Melzera: „Právna veda je vedou výsostne
praktickou. Teória práva či právna filozofia, ktorá nemá žiadny akokoľvek vzdialený význam pre právnu prax (či aplikačnú, alebo legislatívnu), predstavuje len
vzdušný zámok v hlavách scholastikov. Taká teória je zbytočná a nemá cenu papiera, na ktorom je vytlačená.“2
Dôsledkom takéhoto stotožňovania právnej vedy a práva (chápaného ako
systém noriem alebo dokonca iba ako „praktické právo“) je potom aj skutočnosť, že doteraz nie je dostatočne odčlenená „metodológia právnej vedy“ od
tzv. „právnickej metodológie“, pričom tá druhá predstavuje zásadne metodologické inštrumentárium slúžiace „iba“ na praktickú interpretáciu, realizáciu
a aplikáciu práva, ale nie je vhodná ako inštrumentárium na výskum práva ako
osobitného spoločenského fenoménu.
Aj ďalšie z výčitiek, ktoré sa „právnej vede“ adresujú, často vyplývajú práve
z nerozlišovania medzi právom ako objektom výskumu a právnou vedou samotnou, pričom smerujú skôr proti praktickému právu ako proti právnej vede. Tak
je rozšírená napríklad výčitka nemožnosti jednoznačne a s úplnou istotou predpovedať budúcu právnu úpravu či konečné súdne rozhodnutie (osobitne v tzv.
„ťažkých“ prípadoch, kde absentuje jednoznačná výslovná právna úprava). Ani
len právne princípy, z ktorých by sa v prípade „medzery“ v práve malo dať vychádzať, nie sú vždy zárukou jednoznačného a jediného správneho riešenia. Tento
problém pritom sprevádza nielen sudcovskú aplikáciu práva a rozhodovanie
1
2

ROTTLEUTHNER, H. Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft. In HILGENDORF, E., JOERDEN, J. C. (Hg.). Handbuch Rechtsphilosophie. Dordrecht : Springer, 2017, s. 252.
Parafrázované z: MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva : Úvod do právní argumentace.
Praha : C.H. Beck, 2010, s. 8.
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zákonodarcu, ktorý si vyberá medzi viacerými možnosťami právnej regulácie
(a to nie vždy v duchu ideálu „racionálneho zákonodarcu“), ale ovplyvňuje aj
realizáciu práva jeho adresátmi, rady advokátov vo vzťahu k ich klientom či
závery právnych vedcov. Otázkou ostáva, či uvedený „problém“ nie je v skutočnosti skôr problémom „práva v praxi“ než problémom „právnej vedy“ – tá si
totiž uvedomuje, že naša neschopnosť správne právne rozhodnúť je často spôsobená primárne nedostupnosťou potrebných informácií, čo samo osebe nie je
problémom vedeckým, ale skôr praktickým. Právna veda pritom môže formulovať odporúčania ako v prípadoch „neistoty“ vedecky postupovať, či však tieto
postupy budú v praxi dodržané, je opäť skôr otázkou právnej praxe ako vedy.
Ako ďalšia prekážka vedeckosti právnej vedy sa tiež zvykne uvádzať rôznorodosť právnych poriadkov v kontinentálnej Európe, nehľadiac na absolútnu odlišnosť právnych systémov iných častí sveta vrátane geograficky blízkych
Britských ostrovov či kultúrne blízkych Spojených štátov amerických. Právo
a právna veda totiž poskytujú v jednotlivých štátoch a v ich právnych poriadkoch na rovnaké (či podobné) otázky rozdielnu odpoveď a prípadne aj v jednom
štáte sa názory na tú istú právnu otázku môžu u celého spektra právnikov líšiť.
Nie celkom nesprávne sa v tejto súvislosti položartom hovorí, že kde sú dvaja
právnici, tam sú najmenej tri právne názory. Právo a právna veda akoby síce
poznali správne odpovede, ale nie „jediné správne odpovede“, čo sa považuje
za prekážku exaktnosti a vedeckosti práva, ako aj (automaticky) právnej vedy.
K tomu navyše pristupujú aj kritiky zvýrazňujúce používanie skôr presvedčovacích, rétorických argumentov v práve ako „vedeckých“ argumentov a názorov, tvrdiac, že právo aj právna veda sú disciplíny argumentatívne, nie axiomatické.3 V súvislosti s tým sa tiež uvádza, že právnické teórie nie sú empiricky
(v praxi) testovateľné, že znejú skôr ako názory, než ako vedecké teórie, a napokon, že veľkú úlohu v práve hrá autorita – autorita právneho vedca či sudcu
a presvedčivosť ich argumentácie.4 Otázkou však stále zostáva, či aj tu opäť nejde skôr o zmiešavanie praktického práva s právnou vedou a či v skutočnosti
aj v samotnom práve nepredstavujú prípady argumentatívneho a autoritatívneho rozhodovania iba výnimočné situácie, kým v drvivej väčšine právnych otázok sa v zásade uplatňuje jednoduchý právny sylogizmus vychádzajúci z textu
3
4
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KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 167.
HESSELINK, M. A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method.
In European Law Journal. 2009, vol. 15, no. 1, s. 22.
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predpisov. Navyše, aj tzv. „nevedeckosť“ právnej argumentácie a právnych teórií
možno úspešne spochybniť – sú totiž zväčša objektívne empiricky testovateľné,
iba fakticky nie sú priebežne osobitne testované, ale k tomu tiež platí, že aj netestované právne názory podliehajú priebežnej kontrole právnickej komunity,
ktorej presvedčenia a teórie vychádzajú z početných každodenných skúseností
a empirickej právnej a spoločenskej reality.
V súvislosti s uvedeným navrhovaným ujasnením rozdielu medzi právom
a právnou vedou existujú aj početné názory, ktoré tvrdia, že predsa len je možné považovať aj právnu vedu za „skutočnú vedu“ – napríklad tým, že má skúmať najmä to, čo majú všetky právne poriadky a systémy spoločné, resp. že má
testovať jednotlivé právne názory a teórie. Tu sa však zo strany nevedcov, najmä praktických právnikov, namieta, že ide buď o prístupy, ktoré sú viac popisné (deskriptívne) ako normatívne (preskriptívne, poskytujúce návod pre praktické riešenie každodenných situácií), alebo že navrhujú takú mieru abstrakcie
(napr. používaním jazyka formálnej logiky),5 ktorá stráca zo zreteľa praktické
rozmery právnej vedy – tá nemá byť odtrhnutá od potrieb praktického pozitívneho práva ako svojho objektu výskumu a tak, ako je právo praktickým fenoménom, má sa na praktickosť zameriavať aj právna veda.
Uvedený prístup a dôraz na praktickosť samotnej právnej vedy viedol už
na začiatku 20. storočia k snahe o „zúžené“ systematické skúmanie výlučne
obsahu právnych noriem reglementujúcich jednotlivé oblasti práva (právne odvetvia), využívajúc najmä jazykové a logické metódy. Takto „úzko“ koncipoval
právnu vedu právny pozitivizmus, osobitne brnenská normatívna právna škola
(F. Weyr) a Kelsenova rýdza právna náuka, označovaná ako právny normativizmus. Normatívnemu vedeckému prístupu sa však oprávnene vytýkalo, že
spočíva iba na základoch tzv. právnej statiky, t. j. zaoberá sa iba výkladom už
hotových právnych noriem a ich vzájomnými vzťahmi v normovom súbore, ale opomína prístupy právnej dynamiky, t. j. otázky tvorby a nachádzania

5

Napríklad v diele teoretického fyzika, ktorý radí právnym vedcom a teológom, ako spraviť zo
svojich disciplín skutočné vedy: HONERKAMP, J. Die Idee der Wissenschaft: Ihr Schicksal in
Physik, Rechtswissenschaft und Theologie. Berlín : Springer-Verlag, 2017, s. 143 a nasl. Pozri
tiež LEITH, P., MORISON, J. Can Jurisprudence Without Empiricism Ever be a Science? In
COYLE, S., PAVLAKOS, G. (eds.). Jurisprudence or Legal Science? A Debate about the Nature
of Legal Theory. Oxford : Hart Publishing, 2005, s. 147 a nasl.
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(aplikácie) práva, ktoré normativizmus považuje za metanormatívne (a tým
v podstate za mimoprávne, nepatriace do právnej vedy).6
Úplné vedecké poznanie práva si naproti tomu, podľa konkurenčných názorov, vyžaduje pohľad širší, ako je len pohľad normativistický, či inými slovami
pohľad tzv. právnej dogmatiky. Tak napríklad Weinbergerov právny neo-inštitucionalizmus zdôrazňuje, že právny poriadok je spoločenskou inštitúciou,
a preto podľa neho do právnej vedy patria aj otázky fungovania tejto inštitúcie
vrátane otázok tvorby práva a aplikácie práva.7 Tento pohľad sa niekedy v protiklade k „internému“, dogmatickému, normativistickému pohľadu na právo
označuje aj ako prístup „externý“ či vonkajší. Neznamená to však, že by išlo
o prístup nevedecký – externé pohľady totiž často využívajú na skúmanie práva
ako osobitného fenoménu skutočne vedeckú metodológiu – hoci často iných
ako právnych vied. Tak sa niekedy dostávame k paradoxnej situácii, že mnohokrát sú práve externé prístupy k právu (napr. ekonomické analýzy právnych noriem) považované z pohľadu iných vied za vedeckejšie ako samotný štandardný
interný, dogmatický prístup k právnej vede. Ideálom je však – zrejme – kombinácia interného a externého vedeckého prístupu k právu.
Ak by však mal kritik „externého“ pohľadu na právo za to, že tu ide o postoj
zásadne nepraktický, bez ktorého sa prax a aj právna veda môžu zaobísť, možno
ho prekvapí konštatovanie, že v skutočnosti je aj v právnej praxi bežne využívaný nielen pohľad interný, ale aj externý – stačí uviesť príklad advokáta, ktorý má
klientovi pripraviť vhodné znenie zmluvy: Advokát musí zohľadniť nielen text
právnych predpisov a noriem, ktoré regulujú danú oblasť spoločenského života,
ale na druhej strane musí tiež predvídať rôzne možné mimoprávne okolnosti,
ktoré môžu počas trvania zmluvného vzťahu vzniknúť, musí počítať s rôznymi
alternatívami motívov a cieľov zmluvných strán a aj s ich potenciálnymi zmenami do budúcnosti, a to často na základe svojej empirickej skúsenosti z predchádzajúcej právnej praxe alebo aspoň z literatúry, či skorších známych prípadov
6

7
12

JESTAEDT, M. Was die Reine Rechtslehre nicht leistet – Anspruch und Horizont einer beschränkten Theorie. In Zeitschrift für öffentliches Recht. 2011, č. 66, s. 201 – 213. Jestaedt vytýka
normativistickej právnej vede, že nedokáže odlíšiť právo od bezprávia, nedokáže vysvetliť politické zásahy do práva a neposkytuje návod na riešenie konkrétnych prípadov. Nie je to teda
dokonalá, celistvá teória fungovania práva. Porovnaj tiež JESTAEDT, M. Rechtswissenschaft
als normative Disziplin. In HILGENDORF, E., JOERDEN, J. C. (Hg.). Handbuch Rechtsphilosophie. Dordrecht : Springer, 2017.
HARVÁNEK, J. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 34 – 35.
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(judikatúry, súdnej praxe). To všetko sú poznatky, ktoré už patria do externého,
vonkajšieho pohľadu na právo.8
Uvedené „vonkajšie“ skutočnosti by práve preto mala brať do úvahy aj právna veda, ak teda nemieni zotrvávať iba na „internom“ dogmatickom a normativistickom prístupe. O krok týmto smerom sa síce pokúša aktuálne aj dnes prevládajúca tzv. hodnotová jurisprudencia, hovoriaca o hodnotách, ktoré právo
pri svojej tvorbe, realizácii a aplikácii má sledovať, samotné „hodnoty“ však už
právna veda vedecky neskúma. Tento „hodnotový“ prístup k právu a právnej
vede bol inšpirovaný najmä vojnovými krutosťami druhej svetovej vojny a oživením záujmu o prirodzené právo (morálku, ľudské práva a pod.) po zlyhaní
právneho pozitivizmu a právneho normativizmu; manifestuje sa najmä poukazovaním na tzv. právne princípy (zástancami tejto teórie sú napr. Alexy a Dworkin), ktoré majú stelesňovať uvedené hodnoty. Okrem hodnotovej školy sa
preto, vzhľadom na argumentovanie princípmi, zvykne hovoriť pri tomto myšlienkovom prúde aj o argumentativistickej škole práva. Stále tu však z hľadiska
„vedeckosti“ platí staršia Kantova výčitka, že hodnoty morálky, spravodlivosti,
resp. všeobecne hodnoty prirodzeného práva, sú samé osebe „mimoprávne“,
a teda ani pri princípoch hodnotovej jurisprudencie (v jej podobe nezahŕňajúcej vedecké skúmanie hodnôt) nemožno hovoriť o „vedeckosti“ tohto prístupu
k právu.
Aktuálny stav právnej vedy je teda poznačený práve naznačeným patom
medzi normativizmom zdôrazňujúcim vedecké, logické vzťahy medzi právnymi normami a logicky nevyvoditeľnými prístupmi zdôrazňujúcimi mimoprávne hodnoty, ktoré môžu, ale nemusia byť vyjadrené v texte právnych noriem,
a v praxi ich často až dodatočne určí súd v procese aplikácie práva, čo niekedy
spôsobuje nemožnosť vopred predpovedať výsledok a „jediné správne riešenie“
právneho problému, osobitne v tých „najťažších prípadoch“.
Tento „pat“ otvorene priznáva ďalší prúd súčasného právneho myslenia,
ktorý sa domnieva, že našiel odpoveď nielen na presné popísanie fungovania
praktického práva, ale aj na potvrdenie vedeckosti právnej vedy. Ide o prúd
tzv. právneho realizmu, ktorý mal svojich predchodcov už v sociologických
a psychologických smeroch zo začiatku a polovice 20. storočia, pričom ho na
8

Pozri DALBERG-LARSEN, J. On bridging the so-called gap between normative legal dogmatics and empirical-theoretical social science. In PECZENIK, A., LINDAHL, L., VAN ROERMUND, B. (eds.). Theory of Legal Science. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1983,
s. 493.
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americkom kontinente stelesňovala tzv. škola amerického právneho realizmu
(O.W. Holmes, K. Llewellyn, J. Frank, B. N. Cardozo a iní) a na európskom
kontinente tzv. škandinávski právni realisti (A. Hägerström, V. Lundstedt,
K. Olivecrona, O. Ekelöf a A. Ross). Tento prúd má dnes zástancov osobitne
v románsky hovoriacich krajinách Európy, ako aj celého sveta a vo vzťahu k fenoménu „práva“ hlása myšlienku, že právo v skutočnosti tvoria sudcovia tým, že
ho vykladajú pri jeho aplikácii; novinkou v porovnaní s pôvodným americkým
a škandinávskym realizmom je však „realistické“ konštatovanie, že sudcovia sa
pridržiavajú kelsenovskej idey hierarchie právnych noriem (prednosť noriem
vyššej právnej sily a pod.) a právo pri jeho aplikácii zásadne vykladajú a aplikujú
v duchu aktuálnej právnej doktríny, teda podľa prevažujúcich právnych názorov
s využitím štandardných nástrojov výkladu a argumentácie v práve, čiže nepostupujú (zväčša) ľubovoľne.
Od konštatovania, že právo sa v skutočnosti dotvára až jeho realizáciou
a aplikáciou, resp. že právnou normou je v skutočnosti až to, čo povie súd (orgán aplikácie práva), je potom iba krok k tomu, aby sa podľa právnych realistov
za skutočne vedeckú považovala právna veda len v takej podobe, ktorá bude
sociologickými a psychologickými metódami skúmať empíriu, t. j. skúsenosť,
resp. prax realizácie a aplikácie práva, a vzťah medzi praxou a vlastným textom
právnych predpisov. To je práve podoba vedeckosti právnej vedy, ktorú odporúča právny realizmus.
Právny realizmus tak vlastne uznáva, že interný pohľad na právo je príliš
úzky, hoci je zároveň nevyhnutný pre právnu prax, ale aj pre kontextuálnejší
vedecký právny výskum. Svojím dôrazom na skúmanie empirickej praxe však
zároveň realizmus predstavuje prekonanie úzko normativistického skúmania
textu právnych predpisov, keďže navrhuje využívať aj metodologické inštrumentárium prevzaté napríklad zo sociológie či iných spoločenských a humanitných
vied. Tým dokáže tento prístup odpovedať aj na námietku, že síce vedecky dokáže vysvetliť a popísať súčasné fungovanie práva, ale nedokáže vedecky vyvodiť,
ako by malo právo vyzerať a ako by súdy mali postupovať pri rozhodovaní. Tu
totiž právny realizmus v skutočnosti ponúka sudcom aj zákonodarcom „vedecké“ riešenia, a to v podobe odporúčaného pridŕžania sa aktuálnych právnych
teórií a poznatkov, využívania všeobecne uznávaných nástrojov interpretácie práva a právnej argumentácie, no pod podmienkou ich vedeckého testovania s využitím poznatkov sociológie a psychológie. Tieto vedy, resp. novšie
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disciplíny ako teória rozhodovania, dnes dokážu ponúkať aj konkrétne návody
ako pri rozhodovaní postupovať – a ani pre slovenskú právnu vedu toto konštatovanie nemôže byť šokujúce, keďže teórii rozhodovania v súvislosti s otázkou
rozhodovania v právnej neistote venoval pozornosť aj československý kolektív
autorov na čele s V. Knappom a P. Holländerom už v roku 1989.9
Napriek tomu, že uvedené pohľady na právo sa z pohľadu normativizmu či
klasických dogmatických prístupov považujú za metaprávne či mimoprávne,
máme za to, že ide o vedecké prístupy k právu par excellence, ktoré v minulosti
ovplyvňovali a aj dnes ovplyvňujú nielen vedecké skúmanie práva, ale aj praktickú podobu, tvorbu, realizáciu a aplikáciu práva.
Táto monografia má za cieľ byť v prvom rade podkladom a úvodným príspevkom k diskusii o vzťahu právnej vedy k právu ako svojmu objektu a osobitne tiež o význame externých právovedeckých prístupov k „vlastnému“ právu.
Ako sme už totiž skôr naznačili, pre vedecké skúmanie fenoménu práva, ako aj
pre správnu a efektívnu praktickú aplikáciu práva, sa zdajú byť oba , externý aj
interný, dôležitými a komplementárnymi.
V Bratislave, 6. decembra 2017
		

9

za autorský kolektív,
Tomáš Gábriš

KNAPP, V., HOLLÄNDER, P. a kol. Právne myslenie a logika. Bratislava : Obzor, 1989,
s. 264 – 265.
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I. KRITICKÉ POHĽADY NA PRÁVO

1.

SOCIOLÓGIA PRÁVA V KONTEXTE KRITICKEJ ANALÝZY
PRÁVA

Úvod
V súčasných diskusiách o skúmaní práva vystupuje do popredia pluralita
prístupov k právu. Každé historické obdobie prináša dobovo populárne témy
a prístupy. Boli vytvorené rôzne definície práva, ktoré umožňujú rôzne prístupy
k skúmaniu práva. V súčasnosti nie je právo chápané výlučne ako normatívny
systém, ale čoraz častejšie ako oblasť sociálneho života zahŕňajúca aj javy ako
legitimita práva, právnické vzdelávanie, právnická profesia, súdnictvo a pod.,
pričom „obtížnost vymezení práva je ale dána především již samotným faktem, že
právo představuje polysém, tedy mnohovýznamový pojem vysoké míry abstraktnosti. Umožňuje tak, abychom při pohledu na ně studovaly jeho rozmanité stránky
(aspekty) z hlediska jeho obsahu, rozsahu a formy, které nemají nutně jen juristický charakter.“10 Nasledujúci text sa zameriava na špecifiká sociologického
prístupu k právu, ktorý je v súčasnosti do veľkej miery v úzadí, no zohral a zohráva nezanedbateľnú úlohu kritického zrkadla práva, ako aj dobovo ponímanej
právnej vedy a v niektorých národných tradíciách skúmania práva nachádza
široké pole pôsobnosti. Podľa McCrudena11 právny výskum prešiel12 zmenou,
ktorú nazýva „external turn“, v tom zmysle, že vo výskume práva začínajú dominovať prístupy, ktoré právo skúmajú z pozície iných sociálnych vied, pričom
podľa neho v súčasnosti dominujú tri prístupy: socio-legal studies (resp. L&S),
CLS (critical legal studies) a L&E (law and economics).

Sociológia práva
Sociológia13 je veda, ktorá skúma zákonitosti sociálneho života, a javy a procesy, ktoré presahujú hranice vnútorného prežívania, je vedou o sociálnej realite,
v ktorej tvorí právo určitý výsek. Ako zdôraznil J. Schenk, základom poznávacieho postupu sociológie je dodržiavanie postulátu jednoty teórie a empírie
10
11
12
13

VEČEŘA, M. et al. Teória práva. 4. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, 2011, s. 24.
MCCRUDEN, CH. Legal Research and The Social Sciences. In The Law Quarterly Review. 2006,
vol. 122, s. 636 – 637.
Minimálne v anglosaských krajinách – pozn. autorky.
Sociológiu môžeme v súčasnosti vymedziť ako multiparadigmálnu vednú disciplínu ponúkajúcu rôzne gnozeologické možnosti.
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v sociologickom poznávaní, ktoré si vyžaduje vymedzenie základného pojmového (kategoriálneho) aparátu a následný proces transformácie teoretických
pojmov do premenných (proces operacionalizácie). Sociologický výskum, ktorý používa rôzne metodologické prístupy a rozmanité techniky „snímkovania“
sociálnej skutočnosti, môže hypotézy generovať (v prípade kvalitatívneho výskumu) alebo verifikovať.14
Sociológia práva skúma právo ako jednu z mnohých oblastí sociálneho života, prípadne ako jeden z funkcionálne špecifických subsystémov spoločnosti,15
pričom využíva pojmový a metodologický aparát teórie práva, ako aj sociológie;
nezastupiteľné miesto má analýza a interpretácia právnych textov, hermeneutika, historická metóda, komparatívna metóda a iné, a zároveň právo ako oblasť
sociálneho života; právne inštitúcie umožňuje empiricky postihnúť pomocou
sociologického inventára (metódami a technikami špecificky sociologickými).
Typické však je, že skúma právo v jeho fakticite, pýta sa, do akej miery a za akých
okolností sa právne normy stávajú faktickým regulatívom usmerňujúcim ľudské
správanie – prečo ľudia právo dodržiavajú?
V zahraničnej literatúre sa na postihnutie empirických prejavov práva používajú rôzne ekvivalenty (napr. sociology of law, socio-legal studies, socio-legal
research), ktoré odrážajú, okrem iného, tiež skutočnosť, že praktické problémy
presahujú hranice tradičných vedných disciplín a dochádza k ich prelínaniu
alebo „zlievaniu“ a integrácii na kvalitatívne odlišnej úrovni.
Predmetom sociológie práva je vzájomný vzťah medzi právom a spoločnosťou, pričom existujú rôzne teórie spoločnosti, ako aj rozdielne koncepty práva.
Právo v mnohých koncepciách vystupuje ako objektívny znak, ktorý umožňuje
porozumieť spoločenskému dianiu. Spoločenské javy a procesy (napr. globalizácia, sekularizácia) umožňujú spoznať a porozumieť vývoju práva a tiež právnej
praxi. Na základe týchto poznatkov je možné hodnotenie stavu, vývoja a plánovanie intervencií (či už v spoločnosti, alebo v právnej oblasti, napr. formou
legislatívnej politiky).
Na medzinárodnej úrovni je sociológia práva v súčasnosti veľmi dobre etablovaná – príkladom je rad špecializovaných časopisov, ako aj inštitúcia Research
14
15

18

SCHENK, J. Modelová stratégia konštruovania sociologických teórií. In Sociológia. 2017,
roč. 49, č. 1, s. 109 – 138.
Napríklad LUHMANN, N. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995;
TEUBNER, G. Recht als autopoietisches System. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989; PŘIBÁŇ, J. Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitě. Praha : Filosofia, 2007.
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Committee on the Sociology of Law (RC12), ktorá vznikla na pôde International
Sociological Association v roku 1962 z iniciatívy poľského právnika A. Podgóreckeho, talianskeho právnika R. Trevesa a amerického právnika W. M. Evana.16
Spoločne s Baskickou vládou založil na Univerzite Sv. Ducha v Onati v Španielsku v roku 1989 International Institute for the Sociology of Law a uskutočňuje
magisterské jednoročné štúdium International Masters Programme in Sociology
of Law.
Oficiálne sa zrod sociológie datuje do roku 1839, kedy francúzsky filozof Auguste Comte tento pojem po prvý raz použil pre vedu, ktorej úlohou bolo spoznávať a popisovať, triediť a predvídať vývoj spoločnosti, odhaľovať zákonitosti
spoločenského života podľa vzoru prírodných vied. V súčasnosti nachádzame
v literatúre rôzne požiadavky na funkcie sociológie, okrem iného, sa kladie do
popredia funkcia heuristická – poukazovať na skrytú tvár spoločnosti, odhaľovať latentné mechanizmy fungovania spoločnosti (tiež demaskujúca funkcia).17
Približne od polovice 20. storočia sa v zahraničnej literatúre objavuje častejšie aj
záujem o „radikálnu“ alebo „angažovanú“ sociológiu, ktorá by mala prekračovať
horizont akademických dišpút, vstúpiť do verejného priestoru a vyjadrovať sa
kriticky k aktuálnym sociálnym problémom a možnostiam ich riešenia. Okolo
roku 2000 je v anglosaskom jazykovom priestore nastolená agenda tzv. verejnej
sociológie,18 ktorá komunikuje otázky verejného záujmu so širokou verejnosťou
a vyhradzuje sa proti „profesionálnej sociológii“, ktorá je tvorená sociológmi pre
úzke auditórium sociológov.
Kritické teórie sa zameriavajú na odhaľovanie nespravodlivosti, preskúmanie príčin (zdrojov) tejto nespravodlivosti, hľadanie a navrhovanie prostriedkov
nápravy.19
Spoločné korene a osudy kritickej analýzy práva a sociológie práva?
Môžeme povedať, že 19. storočie sa dá označiť za „taviaci kotol“ ideí, keďže
v tomto období sa zo širšie chápaného sociálneho myslenia vykryštalizovali
16
17
18
19

Research Committee on Sociology of Law: Introduction. Dostupné na internete: http://rcsl.
iscte.pt/rcsl_intro.htm
SOPÓCI, J., BÚZIK, B. Základy sociológie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1995.
BURAWOY, M. The Critical Turn to Public Sociology. In Critical Sociology. 2005, vol 31, issue
3, s. 313 – 326.
SEVER, M. A critical look at the theories of sociology of education. In International Journal of
Human Sciences. 2012, roč. 9, č. 1, s. 650 – 671.
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vedné disciplíny, ktoré zároveň definovali svoj predmet, metódy a demarkačné
línie toho, čo pokladajú za „svoje“ pole pôsobnosti.
V tomto období už existovali zárodky kritickej tradície v uvažovaní vo vzťahu k právu, predovšetkým20 v tvorbe K. Marxa a F. Engelsa, ktorí sa pokladajú
za spoluzakladateľov sociológie.21 Prenikanie sociologickej agendy do právneho
myslenia sa v Európe spája v tomto období s T. G. Masarykom a E. Durkheimom, koncom 19. storočia to však boli takmer výlučne graduovaní právnici, ktorí „sociologizovali“ právnu vedu v rôznych krajinách Európy a v USA.22
V 60-tych rokoch 20. storočia došlo v krajinách euroatlantického civilizačného
okruhu k výraznej inštitucionalizácii sociológie práva v prostredí právnických
fakúlt.
Vnútrovedná dynamika je často dôsledkom zistenia, že doterajšie postupy
neumožňujú uspokojivo vyriešiť určitú agendu alebo zodpovedať aktuálne otázky. Rozmach sociológie v tomto období na pôde právnej vedy môže byť dôsledkom pôsobenia rôznych faktorov. Motivácia využiť sociológiu vyplývala na
prelome 19. a 20. storočia, pravdepodobne, z konfrontácie s obmedzeniami vtedajších postupov právneho formalizmu a čisto doktrinálneho uchopenia práva.
Neskorší vývoj v právnej vede v priebehu 20. storočia dokumentuje, že právna
veda v globálnom pojatí reagovala na novo sa objavujúce problémy a tiež na poznatky nadobudnuté inými vedami, takže v súčasnosti obsahuje pomerne širokú
škálu prístupov k právu a k jednotlivým aspektom jeho spoločenského pôsobenia v rôznych oblastiach života spoločnosti. Publikácie zahraničných autorov
mapujúce vývoj právnej teórie23 svedčia o tom, že teória práva (jurisprudencia)
v priebehu 20. storočia (podobne ako sociológia či ekonómia) nadobudla multiparadigmálny charakter, a aj v rámci dominantných paradigiem existujú rôzne
názorové prúdy, resp. školy. Katalóg „škôl“ je na začiatku 21. storočia rozsiahly,
pričom klasifikácia názorových prúdov nie je jednoznačná a líši sa u rôznych
zahraničných autorov.24
20
21
22
23
24
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Nie je možné na tomto mieste poskytnúť vyčerpávajúci prehľad všetkých relevantných autorov.
Napríklad KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha : SLON, 2005.
Uvedené dokumentuje napríklad prehľad tzv. „sociologických škôl v právnej vede“. In VEČEŘA, M., URBANOVÁ, M. Sociologie práva. Praha : Aleš Čeněk, 2006.
Napríklad KELLY, J. M. A Short History of Western Legal Theory. Oxford : Oxford University
Press, 1994; RODES, R. E. Schools of Jurisprudence. Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, 2011.
Napríklad R. Rodes, ako jeden zo súčasných autorov, rozlišuje tri základné skupiny „škôl“ v súčasnej jurisprudencii: „schools centered in the internal account“, ktoré právo pojednávajú ako
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Sada teoretických problémov, ktoré pomenovali a nastolili25 právnici v Európe, resp. v Nemecku, na prelome 19. a 20. storočia (M. Weber, L. Petrazycki,
E. Ehrlich a iní) z pohľadu sociológie a neskôr tiež v USA (R. Pound, K. Llewelyn), je prekvapujúco podobná problémovým okruhom, ktoré sú od 60-tych,
resp. 70-tych, rokov 20. storočia nastoľované v hnutiach právnikov, ktoré vznikli
v USA a ktoré sa označujú L&S (Law and Society), L&E (Law and Economics),
ale takisto v hnutí CLS (Critical Legal Studies). Zdá sa, akoby sa rovnaká resp.
mierne modifikovaná, sada problémov vynárala opakovane, no v odlišných historických sociokultúrnych podmienkach. Je prekvapujúca miera recepcie „klasických“ diel predstaviteľov sociológie práva (najmä M. Webera) v publikáciách
súčasných predstaviteľov odnoží právnej vedy vrátane CLS alebo L&E označovaných ako „kritické smery“ právnej vedy26 – ako kritické sú označované preto,
že sa vyhraňujú voči dominantnému vedeckému diskurzu v právnej vede (právnemu formalizmu a legalizmu) a jeho dopadom na právnu prax.
V USA to boli L&S, CLS aj L&E „školy“ alebo „hnutia“, ktoré sa vyjadrujú
k tomu, aké by malo byť právo po obsahovej stránke, akými princípmi by sa
malo riadiť zákonodarstvo a súdnictvo, aký je vzťah práva k hodnotám spoločnosti (napr. sociálna spravodlivosť, voľný trh), vyjadrujú sa k úlohám právnikov, zákonodarcov a sudcov, k právnickému vzdelávaniu. Ich predstavitelia
formulujú očakávania kladené na právny systém a kriticky sa vyjadrujú k miere
ich naplnenia, študujú možnosti ich naplnenia v rámci danej situácie (ako to
umožňuje aktuálny status quo). CLS a L&E ako predstaviteľov kritického prúdu
v právnej vede spája so sociológiou práva viacero čŕt, okrem iného, akceptácia
„spoločenského života“ práva, čiže jeho prejavov a dopadov v mimoprávnej oblasti, skúmanie spoločenských funkcií práva, recepcia prác M. Webera a iných

25

26

normatívny systém, „schools centered on other disciplines“, kam zaraďuje sociologickú školu,
historickú školu a L&E založenú na Coaseho teoréme, a ako tretiu skupinu „schools centered
on values“, do ktorej zaraďuje napríklad prirodzenoprávnu školu a CLS. (RODES, R. E. Schools
of Jurisprudence. Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, 2011.)
T. Machalová výslovne uvádza, že racionalita ako teoretický problém bola nastolená v právnej
teórii M. Weberom (MACHALOVÁ, T. Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení. Analýza Kantova a Habermasova pokusu o záchranu racionality práva. Brno : Masarykova
univerzita, 2004, s. 206 – 207). M. Weber sledoval mieru racionality jednotlivých právnych
systémov, ako aj pôsobenie profesného, ekonomického a politického prostredia na stupeň tejto
racionality (KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha : SLON, 2005).
KELLY, J. M. A Short History of Western Legal Theory. Oxford : Oxford University Press, 1994.
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predstaviteľov sociológie práva, absorbovanie teórií a niektorých pojmov, ktoré
vznikli v sociológii – napríklad kritickej teórie spoločnosti v prípade CLS.
Všetky tri prístupy k právu sa v priebehu 20. storočia zaoberali otázkami
veľkých sociálnych štruktúr a sociálnych inštitúcií, konaním inštitucionálnych
aktérov (makroúroveň spoločnosti), ale absorbovali tiež tzv. obrat ku každodennosti a zaoberali sa otázkami konania individuálnych aktérov a motiváciou
individuálneho rozhodovania (mikroúroveň spoločnosti), a reagovali aj na tzv.
obrat k jazyku (narrative turn), ktorý sa spája s nástupom epochy postmoderny.
Netreba však zabúdať na existenciu národných tradícií vo vedeckom poznávaní práva a existenciu „domáceho” diskurzu. Príkladom uplatnenia sociologického pohľadu na právo neanglosaskej proveniencie môže byť napríklad
formovanie sa ekonomickej sociológie práva27 (economic sociology of law) v Európe. Podľa Frerichsovej,28 ktorá pôsobí vo Fínsku, sa L&E zameriava na vzťah
medzi právom a hospodárstvom, pričom v súčasnosti dochádza k jeho redukcii
na ekonomickú analýzu práva ako dominantného trendu. Frerichsová akcentuje potrebu integrovaného pohľadu na právo, hospodárstvo a spoločnosť, ktoré
vystupujú ako jedna z oblastí reality, ale zároveň ako oblasť vedeckej expertízy
(scholarship). Podľa Frerichsovej toto môže naplniť ekonomická sociológia práva ako disciplína čerpajúca z teoretickej aj metodologickej výbavy práva, ekonómie a sociológie, stojaca zároveň medzi „economy and society”, L&E a L&S.

Záver
V prípade kritických prístupov k právu je potrebné metodologicky ujasniť riešenie otázky dichotómie medzi poznaním a hodnotením: či veda má byť
hodnotiaca (a vo vzťahu k akým kritériám), alebo má predstavovať iba systém
hodnotovo neutrálnych tvrdení.
Existujúce vedné disciplíny sú čoraz viac konfrontované s pribúdajúcimi
poznatkami, ktoré nakumulovali o ich predmete iné vedné disciplíny. To prináša
zdanlivé „vyčerpanie“ vednej disciplíny a otvára cestu procesom transdisciplinárnosti, ktoré prinášajú novú kvalitu integrácie poznatkov a požiadavky na
zmeny v organizácii výučby na univerzitách, zmeny v spôsobe vedeckej práce,
zmeny v komunikácii výsledkov bádania, zmeny v komunikácii medzi vednými odbormi a ich vedeckými komunitami. Zároveň býva predmetom kritiky
27
28
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Medzi jej známejších protagonistov patria R. Swedberg, S. Frerichs a A. Perry-Kessaris.
FRERICHS, S. False Promises? A Sociological Critique of the Behavioural Turn in Law and
Economics. In J Consum Policy. 2011, č. 34, s. 289.
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„akademická“ veda, pričom odborná verejnosť nastoľuje potrebu toho, aby vedecké poznanie pružnejšie reagovalo a reflektovalo potreby reálneho života.
Sociologický pohľad poskytuje kritické zrkadlo právnej vede a tiež iným,
tradičným alebo vynárajúcim sa oblastiam, resp. vedným odborom, skúmajúcim právo a právne javy. O kritickej analýze je možné hovoriť vtedy, keď je predmetom skúmania spôsob, akým sú vedecké poznatky nadobúdané, preberané
a používané a či pojmový aparát a (zaužívaný) spôsob výskumu umožňuje riešiť
aktuálne (a reálne) problémy. V tomto procese poznávania práva má sociológia
práva od svojho vzniku nezastupiteľné miesto.
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2.

IUSMARXIZMUS AKO PRÁVNY REALIZMUS?29

Úvod
Aj pre súčasné právne myslenie na Slovensku má ešte stále veľký, hoci prevažne skrytý a nepriznaný, význam marxistická teória štátu a práva. Tá bola
v prispôsobenej podobe ako tzv. marxisticko-leninský prístup k právnej vede
na našom území dominantnou v rokoch 1948 – 1989, čo je dosť dlhé obdobie
na to, aby sa mnohé pojmy a predstavy v tomto období natoľko presadili v právnej teórii aj praxi, že zostali v slovenských podmienkach prítomné dodnes. Tak
nás aj v súčasnosti ovplyvňuje napríklad predstava štátu ako výlučného zdroja
práva. Na druhej strane, mnohé prvky marxisticko-leninského učenia vrátane
kritického prístupu k „buržoáznemu“ právu sa spolu s opustením „povinnej“
ideológie a jedinej povolenej právnej filozofie definitívne opustili a dnes ich už
v slovenskom práve a právnej vede nenájdeme.
Treba však uviesť, že právo nikdy netvorilo ústredný objekt záujmu marxistického skúmania a úvahy o práve sa v dielach marxistických filozofov objavujú
len zriedka. Najznámejší výrok K. Marxa v tejto súvislosti je veľmi všeobecný:
„právo je na zákon povýšená vôľa vládnucej triedy.“30 Samotné právo bolo v marxistickej teórii vnímané zásadne len ako nadstavba nad spoločensko-ekonomickou základňou,31 kde hrala prím práve základňa podmieňujúca historickú podobu práva. Marx totiž odmietal Heglov idealizmus a všetok vývoj v prírode aj
v spoločnosti považoval za pohyb objektívne existujúcej hmoty, v ktorom platia
tri zákony: zákon jednoty a boja protikladov, zákon prechodu kvantitatívnych
javov na javy kvalitatívne a zákon negácie negácie.32 V tejto súvislosti vypracoval teóriu historického materializmu, podľa ktorej filozofia, náboženstvo, morálka, umenie a právo sú len súčasťou ideologickej duchovnej nadstavby, ktorá
je podmienená materiálnou základňou, konkrétne dobovým spôsobom výroby. Podľa Marxa výroba a výmena výrobkov vedie k členeniu spoločnosti do
spoločenských vrstiev, tried, medzi ktorými dochádza k napätiu a konfliktom,
ktoré menia historický typ spoločnosti (spoločensko-ekonomickú formáciu) na
29
30
31
32
24

Kapitola je výstupom grantového projektu VEGA 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty
korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy.
MARX, K., ENGELS, F. Manifest Komunistickej strany. Bratislava : Eko-konzult, 2003.
FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 30.
Pozri KUBŮ, L. a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc : UPOL, 2002, s. 129.
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vyšší historický stupeň.33 Ekonomický základ spoločnosti („základňa“) určený
výrobným procesom (otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus) pritom v každej
historickej etape ovplyvňuje podobu filozofie, spoločnosti aj práva.
Tento prístup prevzali aj marxistickí revolucionári v boľševickom Rusku
a následne v ZSSR, ktorí tiež vnímali právo, Marxom osobitne bližšie nerozpracované, buď ako inštrument, nástroj kontroly ovládaných (napr. Vyšinskij,
ktorý jednostranne zdôrazňoval právne normy – normatívnu stránku práva –
a nezohľadňoval, že právo samotné nedokáže zmeniť spoločenskú realitu34),
alebo akcentovali štrukturálny prístup vnímajúci právo ako prejav spoločnosti
a ekonomiky – Stučka chápal právo ako systém spoločenských vzťahov, kým Pašukanis ho vnímal ako prejav ekonomických výmenných procesov, ktorý sa
nevyčerpáva len právnymi normami.35
Keď sa odmietli názory Stučku, Pašukanisa, ako aj Vyšinského, konečné
marxisticko-leninské právne učenie (iusmarxizmus36) začalo hlásať, že štát
a právo sú navzájom úzko prepojené37 a nemôžu existovať jeden bez druhého.
Preto sa tiež zaviedli študijné odbory a názvy katedier, ktoré v názvoch niesli,
a na mnohých právnických fakultách na Slovensku dodnes nesú, označenie dejiny „štátu a práva“, teória „štátu a práva“ a pod.38
Na nasledujúcich stranách bližšie preskúmame práve uvedenú „konečnú“ verziu iusmarxizmu, pričom sa osobitne zameriame na jeho postoj k právu a právnej
vede – najmä z pohľadu otázky, či tento prístup radiť k pozitívnoprávnym alebo
33
34
35

36

37

38

Tamže, s. 130.
Preceňovala sa úloha štátneho donútenia ako prostriedku zachovávania práva, oslabil sa dôraz
na práva a povinností občanov a vzťah práva k iným spoločenských javom; Vyšinského prístup
bol preto označený za mylný a odmietol sa.
Rozpracoval aj koncepciu postupného odumierania práva. Podľa neho tiež platilo, že štát netvorí právo, ale zabezpečuje mu len ochranu a stabilnosť. KUBŮ, L. a kol. Dějiny právní filozofie.
Olomouc : UPOL, 2002, s. 131. Tiež DOJČÁK, P. a kol. Teória štátu a práva. Bratislava : Obzor,
1977, s. 188.
Termín iusmarxizmus zaviedol v Mexiku M. O. Mandujano v 70-tych rokoch 20. storočia na
zreformovanie dogmatickej výučby práva na mexických právnických fakultách. CORREAS, O.
Metodología jurídica II: Los saberes y las prácticas de los abogados. Mexiko : Fontamara, 2004/5,
s. 107.
Zo sovietskych teoretikov to napríklad hlásali Jakovkin, Pereterskij, Kečekjan, Koreckij a Galanza. Pozri bližšie BARANOWSKI, G. Über den Nutzen einer Lehrdisziplin „Allgemeine
Rechtsgeschichte“: Rückblick und Ausblick. In ECKERT, J. (ed.). Der Praktische Nutzen der
Rechtsgeschichte. Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 2003, s. 11.
FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 30.
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právnorealistickým prúdom, alebo či napokon ide o samostatný, nezávislý prúd
právneho myslenia.

Marxisticko-leninská teória práva a právnej vedy
Podľa pôvodných marxistických doktrín mal štát (a aj právo) zmiznúť s postupným utváraním komunistickej spoločnosti. Tieto predpovede boli načrtnuté osobitne F. Engelsom v Anti-Dühringovi, v ktorom Engels argumentoval,
že štát odumrie. Tvrdil totiž, že štát existuje len dovtedy, pokiaľ predstavuje
záujmy určitej spoločenskej vrstvy. Keď začne reprezentovať celú spoločnosť,
stane sa zbytočným.39 Podľa Lenina síce mal štát pretrvať, no v podobe nového
typu štátu, nie štátu v bežnom zmysle slova. Na rozdiel od kapitalistického či
feudálneho štátu, ktorý je založený na utláčaní väčšiny menšinou, socialistický štát mal predstavovať vládu väčšiny proletárov nad hŕstkou bývalých vykorisťovateľov.40 Vtedy podľa Lenina začne miznúť potreba osobitnej mašinérie
s cieľom potláčať. Budú totiž na to stačiť omnoho jednoduchšie metódy, ako
keď musí menšina kontrolovať väčšinu.41 V súlade s tým v Československu „již
XI. sjezd strany formuloval povahu našeho státu jako masové organizace pracujících v čele s dělnickou třídou...“42
Podľa Lenina si navyše ľudia “ponenáhlu zvyknou zachovávat elementární
pravidla společenského soužití, od pradávna známá, opakující se po tisíciletí ve
39

40
41

42
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„Stát byl oficiálním představitelem celé společnosti, jejím souhrnem ve viditelnou korporaci, avšak
byl jím pouze dotud, dokud byl státem oné třídy, která sama pro svou epochu zastupovala celou
společnost: ve starověku stát státních občanů-otrokářů, ve středověku stát feudální šlechty, v naší
době stát buržoasie. Tím, že se stát nakonec skutečně stává representatntem celé společnosti, činí
sám sebe zbytečným… Na místo vlády nad osobami nastupuje správa věcí a řízení výrobních procesů. Stát se ,neodstraňuje‘, odumírá“ (ENGELS, B. Anti-Dühring. In KÜHN, Z. Aplikace práva
soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické
právní krize. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 24).
Tamže, s. 24.
„A toto potlačování je možno sloučit s rozšířením demokracie na tak převážnou většinu obyvatelstva, že počíná mizet potřeba zvláštní mašinérie k potlačování. Vykořisťovatelé nejsou přirozeně s
to potlačit lid bez velmi složité mašinérie sloužící k provádění tohoto úkolu, lid však může potlačit
vykořisťovatele i velmi jednoduchou ,mašinérii‘, téměř bez ,mašinérie‘, bez zvláštního aparátu,
pouhou organizací ozbrojených mas […]“ (LENIN, V. I. Stát a revoluce. Učení marxismu o státu
a úkoly proletariátu v revoluci. In KÜHN, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského
komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha : C. H. Beck,
2005, s. 24).
BOGUSZAK, J. K povaze a roli společenských rozporů a státu v současné etapě ČSSR. In Právník. 1962, roč. CI, č. 9, s. 731.
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všech předpisech společenského soužití.“43 V tomto zmysle sa zánik tradičného
štátu s tradičnými funkciami mal spájať aj so zánikom práva – ako sociálneho
systému spojeného podľa marxistickej teórie nevyhnutne so štátom – a jeho
nahradením iným normatívnym systémom úplne inej kvality, omnoho jednoduchším a vyjadrujúcim záujmy všetkých členov komunistickej spoločnosti.
Neskorší ideológovia odmietli názory, že právo musí odumrieť už v aktuálnej – socialistickej – fáze vývoja sovietskeho štátu; presadzovali ideu, že štát
a právo plnia dôležitú rolu ochrany socialistickej spoločnosti proti jej vonkajším aj vnútorným nepriateľom. Odumretie štátu a práva nastane podľa nich
definitívne až počas komunizmu, keď si ľudia navyknú na dodržiavanie základných pravidiel bez akejkoľvek potreby ich vynucovania mocenským aparátom.
Dovtedy mali štát a právo plniť svoje obvyklé organizačné a riadiace funkcie
s cieľom dosiahnuť želaný stav spoločenského vývoja.
Okrem postoja k právu je však pre nás na tomto mieste zaujímavé aj marxistické, resp. marxisticko-leninské, chápanie právnej vedy. Práve kvôli naznačenej
viere v nezmeniteľný vývoj práva od otrokárskeho cez feudálny a kapitalistický
až k stavu komunizmu, kde právo zanikne, marxisticko-leninské učenie zdôrazňovalo „vedeckosť“ právnej vedy, ktorá vraj v osobách Marxa, Engelsa a Lenina
(a príp. aj Stalina) odhalila skutočné zákonitosti fungovania a riadenia ľudskej
spoločnosti – konkrétne, že právo je vždy závislé od ekonomickej základne,
t. j. od spôsobu výroby (otrokársky, feudálny, kapitalistický a pod.), a teda je
vlastne odrazom dobových spoločensko-ekonomických podmienok.44 To malo
prirodzene ovplyvňovať aj obsah, metódy, ciele, resp. celkovú povahu, právnej
vedy v podmienkach socialistickej spoločnosti. Právna veda v jej marxistickom
ponímaní mala plniť nasledujúce funkcie:45
a) Ideologicko-výchovnú – v dôsledku spätosti s vládnucou ideológiou mala
pôsobiť ideologicko-výchovne, a to tak na proces tvorby práva do budúcnosti, ako aj na realizáciu práva a aplikáciu práva; otvorene sa hlásalo, že nie
je možné „odpolitizovanie“ právnej vedy.
b) Teoreticko-poznávaciu – skúmať, vysvetľovať a zovšeobecňovať zákonitosti
vývoja práva, spätosť s ostatnými spoločenskými javmi, ale tiež poznávať
vlastné pozitívne právo a jeho prax, ako aj budovať nové pojmoslovie.
43
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LENIN, V. I. Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu v revoluci. Praha :
Svoboda, 1949, s. 91.
Porovnaj KUBŮ, L. a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc : UPOL, 2002, s. 129 a nasl.
DOJČÁK, P. a kol. Teória štátu a práva. Bratislava : Obzor, 1977, s. 14 a nasl.
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c) Metodologickú – vyvíjať a rozvíjať nielen metódy interné – dogmatické –
aplikácie, interpretácie, argumentácie v práve, ale tiež externé – využívajúc
iné spoločenskovedné metódy.
d) Politicko-praktickú – riadenie spoločnosti, vytváranie tzv. právnej politiky,
t. j. ustanovenie cieľov, ktoré má právo v spoločnosti dosahovať a sledovať
(napr. v trestnom práve znižovanie kriminality a pod.).
Už na prvý pohľad je v tejto koncepcii práva zrejmé prepojenie práva a politiky či ideológie, ako to napokon pripúšťa okrem iusmarxizmu aj právny realizmus, ale aj iusnaturalizmus.46 Naopak, pozitivizmus, resp. striktný normativizmus, by takýto prístup k právu a právnej vede neuznával.
V marx-leninskej právnej teórii sa na rozdiel od právneho pozitivizmu či
normativizmu „právnorealisticky“ uznávalo, že právo sa prejavuje tak v texte
predpisov, ako aj v praxi skúmanej empirickými vedeckými metódami, pričom
ideálom je súlad medzi textom a praxou. Práve v tom sa na rozdiel od normativistickej školy, zdôrazňujúcej primárne normy a ich vedecký výskum, prejavuje
sociologický prístup iusmarxizmu k právu. Otvorene sa totiž hlásalo, že právo
má tri základné roviny prejavu:47
a) ako súbor právnych noriem,
b) ako súbor právnych vzťahov,
c) ako právne vedomie.
Právo malo v tejto teórii nevyhnutne sociologický vedecký aspekt, bolo
vnímané ako objektívny spoločenský jav, ktorý sa prejavuje v oblasti reálneho
(možného) konania ľudí. Právo preto podľa učenia iusmarxistov nebolo možné
skúmať iba ako sústavu noriem v právnych predpisoch, ale tiež bolo potrebné
empiricky skúmať vzťahy, ktoré sa na základe týchto noriem v praxi realizovali, čím sa iusmarxizmus vskutku blíži k myšlienkam moderného právneho
realizmu. Táto podobnosť sa navyše zvýrazňuje aj tým, že marxistická teória
napríklad v súlade s dnešným talianskym právnym realizmom nerozlišovala
striktne medzi textom normy („čo má byť“) a praxou („čo je“), ako to tradične
zdôrazňoval už Hume, Kant či normativista Kelsen.48 Kým právny realizmus
46
47
48
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Porovnaj ZAMBONI, M. Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory. Berlín :
Springer, 2008.
DOJČÁK, P. a kol. Teória štátu a práva. Bratislava : Obzor, 1977, s. 197 a nasl.
Rozdiel medzi „tým, čo je“ a „tým, čo má byť“ nie je iba špecifikom právnej vedy. Podobný
problém pozná aj literárna veda – tá tiež hľadá odpoveď, ako spojiť tzv. nomotetický a idiogra-
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túto otázku rieši tým, že za normu považuje to, čo v praxi vyslovia na to určené orgány aplikácie práva, marxisticko-leninská teória hľadala jednotu medzi
„tým, čo je“ a „tým, čo má byť“ podobným spôsobom. Tvrdilo sa, že právna norma má zmysel iba vo svojej realizácii, t. j. v reálnych vzťahoch – právna norma
v jej skutočnosti je totiž samotným právnym vzťahom. V tom sa videl organický
zväzok právnej normy a právneho vzťahu, čo sa veľmi podobá na právnorealistický postoj k právu – odmietanie normativizmu a dôraz na realizáciu noriem
v praxi, ktoré dávajú právu jeho skutočnú podobu.
Ideálom podľa marx-leninského prístupu mal byť stav, v ktorom právne
normy budú predstavovať iba zovšeobecnenie reálnej praxe, toho, ako vyzerajú
skutočné spoločenské vzťahy. Ideálom teda bolo, aby právo bolo totožné s empirickou realitou, aby sa všetci správali tak, aby sa ich konanie mohlo stať právnou
maximou. To malo byť zároveň dokladom toho, že v komunistickej spoločnosti
„právo zaniklo“. Kým však uvedený stav nastane, platia uvedené koncepcie „socialistickej právnej vedy“ protikladné k buržoáznemu iusnaturalizmu, ako aj
k buržoáznemu iuspozitivizmu (hoci fakticky s viacerými podobnými črtami).

Rozdiel medzi socialistickým a buržoáznym poňatím práva
Slovenský pohľad na socialistické právo v časoch „reálneho socializmu“,
osobitne v 70-tych rokoch 20. storočia, nám ponúka napríklad dobová slovenská učebnica teórie práva od kolektívu vedeného Pavlom Dojčákom,49 podľa
ktorej podstatu a obsah socialistického práva ako objektívneho spoločenského
javu vo všeobecnosti charakterizujú jeho tri základné stránky:
a) Triedno-vôľová (subjektívna) stránka – podľa ktorej je právo na zákon povýšený prejav vôle organizovanej vládnucej triedy. Právo bolo vnímané ako
politická kategória zodpovedajúca základným záujmom vládnucej triedy,
ako jej mocenský nástroj. Tak platilo, že kým v buržoáznych (kapitalistických) štátoch právo slúžilo na ochranu súkromného vlastníctva výrobných
prostriedkov a na potláčanie a vykorisťovanie pracujúcich, socialistické právo malo, naopak, vzhľadom na iné záujmy vládnucej triedy, humanistické
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fický výskum, t. j. myslenie v rovine zákonov a pravidiel, a na druhej strane skúmanie konkrétnych jednotlivých praktických literárnych textov, prípadov. Literárna teória pritom navrhla
využívať tzv. metódu cik-cak, ktorej priekopníkom bol W. von Humboldt (1799) a ktorú spopularizoval R. Barthes (1970) – teória sa totiž podľa tejto metódy overuje v analýze praxe a tá
zase podnecuje ďalší výskum na teoretickej úrovni. Pozri DOLEŽEL, L. Heterocosmica: Fikce
a možné světy. Praha : Karolinum, 2003, s. 11.
DOJČÁK, P. a kol. Teória štátu a práva. Bratislava : Obzor, 1977, s. 189 a nasl.
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poslanie a odrážalo (historicky objektívne vyššie) hodnoty socialistickej
spoločnosti. Táto teória tiež spresňovala, že právo nie je v skutočnosti výrazom vôle celej vládnucej triedy, ale jej politickej organizácie – štátu. Tým
sa vysvetľoval význam socialistického štátu a nevyhnutné prepojenie štátu
a práva v podmienkach reálneho socializmu.50
b) Sociálno-ekonomická (objektívna) stránka práva – tá sa vykladala tak, že
právo objektívne závisí od spoločensko-ekonomických podmienok, podmienok života spoločnosti. Vôľa vládnucej triedy, ktorá tvorí právo, je totiž
historicky materiálne determinovaná – podmienená spoločensko-ekonomickou formáciou (otrokárstvo, feudalizmus a kapitalizmus), v závislosti
od výrobného procesu (lovenie a zber, poľnohospodárstvo a pod.). Išlo teda
o prevzatie Marxovej teórie, ktorá zase na druhej strane fakticky konvenuje na prelome 19. a 20. storočia obzvlášť vedecky populárnej Darwinovej
evolučnej teórii, prenesenej do vývoja spoločnosti a práva. Podľa marxisticko-leninskej teórie však nešlo o mechanické odzrkadlenie materiálnej základne – spoločnosť a právo ako nadstavba sú podľa tejto teórie „relatívne
samostatné“.
c) Normatívna stránka práva – vôľa vládnucej triedy je podľa dobovej teórie
vyjadrená v špecifickej, štátom ustanovenej alebo uznanej forme, v tzv. formálnych prameňoch práva (formách práva) – zákonoch, vyhláškach, nariadeniach atď. Štát ich tiež vynucuje, takže normy sú v modernej spoločnosti (kapitalistickej aj socialistickej) naviazané priamo na štát. Právo sa však
podľa marxisticko-leninskej teórie prejavuje nielen v texte predpisov, ale aj
v praxi, pričom ideálom je už skôr naznačený súlad medzi textom a praxou.
Zo všetkých uvedených aspektov „objektívne“ a „vedecky“ vyplývala jednoznačná dominancia a prevaha historicky vyššieho typu práva – socialistického práva. Bolo to však – kriticky vzaté – iba vďaka aplikácii marxisticko-leninského svetonázoru a jemu konvenujúcich „vedeckých“ metód, resp. dobovými
výrazmi „najvšeobecnejších metodologických princípov a postupov skúmania
štátu a práva“, ako aj ďalších „konkrétnych metód skúmania javov štátu a práva“.51 Stručne si ich zosumarizujme:
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KNAPP, V., GERLOCH, A. Logika v právním myšlení. Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 27
a nasl.
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Tými najvšeobecnejšími princípmi a metódami sa v marxisticko-leninskej
teórii práva rozumeli osobitne historický materializmus a dialektická metóda.
Historický materializmus skúmal objektívne spoločenské zákonitosti, ktoré
podmieňujú osobitné vlastnosti, črty, znaky štátu a práva, ich podstatu, úlohy
a vzťahy k iným spoločenským javom. Platila tu bezvýnimočne Leninova teória
odrazu – hmotné podmienky (základňa) podmieňujú nadstavbu.
Dialektická metóda mala skúmať každý jav ako sumu a jednotu protikladov – t. j. v každej zdanlivej jednote sa mali prejavovať vnútorné protiklady,
hoci na druhej strane protiklady mali mať niečo spoločné. Osobitnú úlohu pri
prekonávaní „rozporov“ v rámci jednoty a, naopak, hľadaní jednoty v rozporoch, mala mať tzv. dialektická logika.52
Naproti tomu, čiastkové metódy mali predstavovať: dedukcia, indukcia,
abstrakcia, analýza, syntéza, formálna logika a z externého metodologického
pohľadu tiež sociologické metódy – metóda reprezentatívneho výskumu, metóda sociálneho experimentu a metóda pozorovania, ale tiež osobitne štatistické
metódy, porovnávacia metóda, ako aj exaktné metódy (matematické – množín
a pod.).
Práve vďaka uvedenému inštrumentáriu bolo vraj možné „objaviť“ a „dokázať“ rozpory v tom, čo sa javilo ako jednoliate a neprotirečivé, a na druhej
strane popierať rozpory v tom, čo sa javilo ako navzájom protikladné. Jedinou
„vedeckou“ kontrolou použitých metód však v skutočnosti bolo iba to, či uvedená myšlienková operácia potvrdzuje „historicky dokázanú“ pravdu historického
materializmu a vopred akceptovaného vyššieho vývojového stupňa socializmu
v porovnaní s kapitalizmom. To, čo nahrávalo tomuto tvrdeniu, bolo možné
dokazovať prípustnými metódami (všeobecnými alebo čiastkovými), a čo by tomuto tvrdeniu odporovalo, bolo rovnako možné uvedenými metódami poprieť
a odmietnuť – akoby teda marxisticko-leninská dialektika predznamenávala už
s náskokom niekoľkých desaťročí „postfaktickú“, postmodernú dobu –no ešte
stále formálne ľpejúc na „viere“ v jedinú skutočnú pravdu – materialisticky podmienené prvenstvo socializmu a konečné víťazstvo komunizmu. V tomto duchu
tak na jednej strane sovietska, resp. východoeurópska právna teória, ochotne
priznávala svoju pro-robotnícku triednosť a straníckosť, obdobný jav v zmysle
pro-buržoáznej triednosti a straníckosti v západoeurópskej právnej tradícii však
kritizovala.
52
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Obdobne bolo tiež možné tvrdiť, že rovnosť je v buržoáznom práve len fikciou a v skutočnosti je rovnosť a sloboda iba pre príslušníkov vládnucej triedy
(buržoázie). Všetko vrátane skutočnej slobody a práv sa vraj v buržoáznej, kapitalistickej spoločnosti odvodzuje iba od súkromného vlastníctva. Chudobnému
robotníkovi tak fakticky zostáva jediná možnosť – „slobodne“ predávať svoju
prácu, ktorá prináša zisky nie jemu, ale majiteľovi výrobných prostriedkov – kapitalistovi. Takýto prístup, pri ktorom sa vykorisťovaním najchudobnejších obohacujú najbohatší, so sebou vraj prirodzene prináša aj deformovanie ľudských
vzťahov a vzájomné „odcudzenie“. Odcudzenie sa podľa dobovej terminológie
prejavuje najmä „nadvládou mŕtvej práce nad živou prácou“ – t. j. nadvládou
kapitálu nad robotníkom. Výrobný proces vládne ľuďom a nie naopak.53
Hoci s mnohými naznačenými (ale aj ďalšími, tu nespomenutými) nedostatkami kapitalizmu možno aj dnes nepochybne súhlasiť, otáznymi a vedecky nepreukázanými zostávajú tvrdenia o tom, že kapitalistický systém má byť
historicky nahradený „vyšším“, socialistickým či komunistickým systémom.
Okrem zjavného ovplyvnenia osvietenským ideálom pokroku a Darwinovou
evolučnou teóriou totiž proti tejto predstave hovorí aj fakt, že zatiaľ sme stále iba
svedkami prispôsobovania kapitalistického modelu – pričom sa otvorene tvrdí,
že aj samotný „socialistický“ systém bol vlastne „iba“ obdobou kapitalistického
systému ako tzv. štátny kapitalizmus (či až imperializmus) dominovaný štátnou buržoáziou.54 Ani samotní pracujúci tento systém neprijali, ako sa ukázalo
najmä po roku 1989. Oproti obdobiam klasikov marxizmu-leninizmu sa však
tiež medzičasom zmenila aj prevažujúca forma výroby a podoba kapitalizmu,
proti ktorej bojovali – proletariát už nemá takú podobu, akú mal v polovici
19. storočia či na začiatku 20. storočia a v dobách „kognitívneho kapitalizmu“55
sa dnes už zdôrazňuje skôr kreativita a invenčnosť ako „materiálne“ výrobné
53
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prostriedky. Kritici kapitalizmu však konštatujú, že v skutočnosti sa iba „sloboda“ predávať svoju prácu zmenila s posilňovaním bankového a hypotekárneho
trhu na „slobodu“ zadlžiť sa hypotékou, výsledok je však rovnaký.56 Aj v pozmenených podmienkach kapitalizmu si teda kritické protikapitalistické heslá stále
nachádzajú u svojich adresátov odozvu, a to v podobe viacerých neomarxistických prúdov.57 Tie však (zatiaľ?) na rozdiel od situácie pred rokom 1989 nie sú
ani politicky dominantnými a ani priamo neovplyvňujú hlavný prúd právnej
vedy a právnej praxe.

Iusmarxizmus – iuspozitivizmus alebo iusrealizmus?
Na záver nášho predstavenia marxistickej (presnejšie marx-leninskej) kritiky práva ako prvej a zrejme najvýznamnejšej, dodnes pretrvávajúcej kritiky
moderného práva sa však vráťme ešte k jednej už viackrát naznačenej otázke –
k otázke vzťahu iusmarxizmu k právnemu pozitivizmu, prirodzenoprávnej škole či právnemu realizmu. Ide pri iusmarxizme o akýsi samostatný štvrtý prúd
alebo ho zo spätného pohľadu historickej skúsenosti štátov východnej Európy
možno podradiť pod jeden z uvedených troch základných prúdov právneho
myslenia, konkrétne pod zatiaľ zdanlivo najbližší právny realizmus?
Návodom a pomôckou by nám tu mohlo byť preskúmanie otázky vzťahu
práva k mimoprávnym normatívnym systémom, prípadne k mimoprávnej realite. Už sme naznačili, že iusmarxizmus sa vyznačoval viacerými sociologickými
prvkami a že sa vôbec neizoloval od politiky. Uvedené charakteristiky ho však
samé osebe neumožňujú jednoznačne prima facie kategorizovať ako právnorealistický či iusnaturalistický prístup (s dielami Marxa, Engelsa a Lenina ako
„Svätým písmom“). Naopak, často zdôrazňovaný formalizmus socialistického
práva, osobitne od 60-tych rokov 20. storočia, môže na druhej strane naznačovať blízkosť iusmarxizmu k právnemu pozitivizmu.
Začnime najprv osobitne významným znakom pripisovaným iusmarxizmu – konkrétne zdôrazňovaním ideologickej, t. j. inými slovami, politickej roviny a významu práva ako súčasti ideologickej nadstavby.
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Z hľadiska vzťahu práva a politiky napríklad M. Zamboni v optike všetkých
troch známych prúdov právneho myslenia (prirodzenoprávnej školy, právneho
pozitivizmu a právneho realizmu) rozlišuje tri možné modely:
Prvým je preňho tzv. autonómny model, ktorý spája s právnym pozitivizmom (Kelsenovým normativizmom) a s Hartovou analytickou jurisprudenciou.
Tento model je podľa neho charakteristický rigiditou práva v tom význame, že
právo nie je priamo prepojené a závislé od politiky. Aspoň formálne sú uvedené
dva systémy oddelené a Zamboni preto v tejto súvislosti hovorí aj o tzv. „uzavretom“ type zákonodarstva. Z epistemologického hľadiska potom pochopiteľné
hovorí o „čistom“ práve – na „poznanie“ práva teda stačí skúmať formálne právne pramene. Politika je v tejto súvislosti irelevantná.58
Druhým modelom je podľa Zamboniho tzv. zabudovaný model (embedded model), ku ktorému radí prirodzenoprávnu školu, ako aj osobitne kritické prístupy ľavicových „critical legal studies“ a pravicového prístupu „law and
economics“. Má pritom za to, že všetky tieto prístupy zdieľajú spoločné znaky
v tom, že právo podľa nich flexibilne reaguje na politické zmeny a tieto politické
zmeny aj samo stelesňuje. Zákonodarstvo má preto podobu neuzavretého, teda
„otvoreného“ typu, keďže musí zohľadňovať spoločenské/politické záujmy –
či už to vnímame negatívne ako v prípade critical legal studies, alebo pozitívne, buď v zmysle sledovania ekonomickej efektivity práva, ako to robí hnutie
ekonomickej analýzy práva, alebo sledovania „spravodlivosti“ a „prirodzeného
práva“. Potom je tiež pochopiteľné, že aj z epistemologického hľadiska Zamboni
konštatuje prítomnosť akéhosi zmiešaného modelu, podľa ktorého právo spoznávame nielen z formálnych prameňov poznania práva, ale tiež z jeho politických dôvodov a cieľov.59
Napokon, tretí model – „prierezový“ model (intersecting model) Zamboni
spája s právnym realizmom. Právo v jeho poňatí charakterizuje ako „čiastočne
rigidné“ – t. j. zachovávajúce si v každodennej praxi určitý stupeň autonómie od
politiky. Z hľadiska tvorby práva však tento prístup akceptuje, že právo je spoločensky podmienené a sleduje konkrétne spoločenské a ekonomické či politické
diele. Z tohto pohľadu Zamboni hovorí o „otvorenom“ zákonodarstve. Napokon, z epistemologického hľadiska tu hovorí o „čiastočne zmiešanej“ právnej
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disciplíne, t. j. o neobmedzovaní poznania práva iba výlučne na text noriem;
pre úplnosť porozumenia právu si musíme byť vedomí aj jeho spoločenského
kontextu.60
Z uvedeného je zrejmé, že rozdiel medzi druhým a tretím modelom Zamboni vidí v rôznom stupni zasahovania mimoprávnych záujmov do právnej praxe,
osobitne súdnej praxe. Iusnaturalizmus skutočne uznáva otvorenosť právneho
systému morálke a vyšším princípom podobne, ako sa niektorí zástancovia ekonomickej analýzy práva v systéme common law snažia o ovplyvnenie súdneho
rozhodovania ekonomickými prepočtami efektívnosti a v critical legal theory
o zohľadňovanie ľavicových záujmov. Keďže však v európskom kontinentálnom
právnom systéme takýto „tvorivý“ pravicový a ľavicový prístup k právu nie je
osobitne zdôrazňovaný, domnievame sa, že namiesto ovplyvňovania sudcovskej
praxe ide v Európe v týchto prípadoch nateraz skôr o motívy stojace v pozadí
za legislatívnou tvorbou práva alebo „len“ o prevažne akademický prístup ku
skúmaniu práva, či napokon o motívy hrajúce rolu pri realizácii práva, vstupovaní do právnych vzťahov a pod. Uvedený Zamboniho model teda skôr v Európe zodpovedá „iba“ prirodzenoprávnej škole bez zdôrazňovania ekonomickej
a kritickej školy práva. Ak totiž ekonomickú a kritickú školu práva takto odčleníme od súdnej praxe a ponecháme ju skôr len na úrovni tvorby práva, stráca sa
tým čiastočne dôvod radenia týchto dvoch prúdov do Zamboniho druhej skupiny. Naopak, stávajú sa bližšími Zamboniho tretej skupine, ktorá síce uznáva,
že právo je tvorené rôznymi politickými a ekonomickými pohnútkami, samotné
fungovanie práva (aplikácia práva) je však relatívne autonómne.
Pre nás je ale každopádne na tomto mieste najzaujímavejšie pokúsiť sa na
schéme uvedených troch modelov lokalizovať nami skúmaný iusmarxizmus.
Má bližšie k prvému modelu, uzavretému a formalistickému alebo k druhému
modelu, v ktorom sudcovia otvorene rozhodujú podľa politických záujmov, či
napokon ide o „relatívne autonómny“ systém, kde právo síce sleduje politické záujmy, ale prejavuje sa to skôr v rovine jeho tvorby ako pri jeho súdnej
aplikácii?
Z historického hľadiska, sledujúc počiatočné skúsenosti boľševikov v Rusku a následne v Sovietskom zväze, rovnako ako obdobný postup a obdobné
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fenomény v československej justícii po roku 1948,61 sa na prvý pohľad môže
správnou javiť cesta úplne politicky otvoreného systému, aký by mal najbližšie
k iusnaturalizmu (to je však vraj u marxistov veriacich v materialistickú podmienenosť práva vylúčené) či k extrémnym formám kritickej školy práva, alebo
ekonomickej školy práva v ich angloamerickom poňatí, ovplyvňujúcom priamo
súdnu prax. Išlo totiž o obdobie tzv. sudcovského aktivizmu, v ktorom namiesto
zákona rozhodovalo revolučné či socialistické vedomie (v ZSSR), alebo neskôr
„ústavnekonformný výklad“ právnych predpisov v zmysle ignorovania textu
zákona v prospech ideologických východísk a hodnôt Komunistickej strany
(vtelených napríklad v Československu čiastočne do Ústavy 9. mája).62 Až po
prebudovaní právneho poriadku „na obraz“ Komunistickej strany sa ideálom
stalo formalistické pridŕžanie sa zákona, dopĺňané iba ústnym zdôrazňovaním
marxisticko-leninského učenia a úloh súdov a prokuratúry pri ochrane záujmov
socializmu a marxisticko-leninského svetonázoru.
Aj kvôli vedomému zdôrazňovaniu ideologického pozadia socialistického
práva a aspoň potenciálnej možnosti využívania politiky v súdnom rozhodovaní určite nemožno takýto systém ani len na sklonku jeho existencie radiť do
skupiny právneho pozitivizmu. Na základe uvedeného sa tak skôr javí, že socialistické právo asi naozaj patrí do skupiny tretej – právnorealistickej, čomu
by mohlo nasvedčovať nielen úmyselné a vedomé zdôrazňovanie politického
pozadia socialistického práva, ale aj dôraz na sociologické prvky a aspekty fungovania práva, na ktoré sme poukázali už skôr.
Ak sme teda konštatovali blízkosť iusmarxizmu v jeho konečnej „reálno-socialistickej“ podobe k právnemu realizmu, skúsme si tieto dva prístupy k právu
porovnať aj z hľadiska toho, čo by mali mať ako „právnorealistické“ prístupy
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spoločné. Za tri základné prvky právneho realizmu sa vo všeobecnosti považujú
nasledujúce znaky:63
a) Separácia, resp. separabilita, práva a morálky ako dvoch samostatných normatívnych systémov, ktorých vzájomné prepojenie závisí od toho, do akej
miery právo prevezme a zohľadní normy morálky pri tvorbe a interpretácii
práva.
b) Emotivizmus – v zmysle, že sudcovské, resp. akékoľvek širšie, právne rozhodovanie je ovplyvnené (aj) emóciami; tu ide o prístup podobný psychologickej škole práva L. Petražyckého či škole voľného práva E. Ehrlicha a H. U.
Kantorowicza, ktoré možno v širšom zmysle považovať za súčasť právneho
realizmu; ide tu teda o zdôrazňovanie úlohy osoby sudcu.
c) Interpretačný skepticizmus – znamenajúci, že v skutočnosti takmer každý
prípad môže byť ponímaný ako „hard case“ a neplatí, že každý prípad musí
mať jediné správne riešenie, ako to predpokladá R. Dworkin, hlásajúci ideu
„jedinej správnej odpovede“; v praxi to znamená sudcovskú možnosť využitia plurality interpretačných nástrojov na dopracovanie sa k výsledku, ktorý
sudca považuje za žiaduci.
Sudcovia sú teda podľa právnych realistov tými, kto skutočne textu zákonov
dáva život – tým, že zákony aplikujú na konkrétny prípad, tvoria „skutočné právo“. Tým skutočným právom je vraj iba Poundovo „law in action“. 64 Napríklad
aj zakladateľ dnešnej janovskej školy právneho realizmu, G. Tarello, tvrdil, že
sú to sudcovia, ktorí tým, že vykladajú zákony, tvoria právo. Tarellov nasledovník, R. Guastini, radený medzi popredných janovských právnych realistov, dnes
podobne hlása, že právo v skutočnosti tvoria sudcovia tým, že ho vykladajú pri
63
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jeho aplikácii. Novinkou v porovnaní so škandinávskym realizmom je však jeho
„realistické“ konštatovanie, že sudcovia sa pritom pridržiavajú kelsenovskej
schémy hierarchie právnych noriem a právo pri jeho aplikácii vykladajú práve
v tomto duchu – nie teda úplne ľubovoľne. Obdobne aj francúzsky predstaviteľ
„románskeho“ právneho realizmu, M. Troper,65 tiež konštatuje určité obmedzenie sudcov pri ich interpretácii práva – namiesto Kelsenovej hierarchie však
zdôrazňuje skôr politicko-ústavné (konštitucionalistické) limity sudcovského
výkladu práva. Jednoznačne však platí, že tak ako americký a škandinávsky, aj
dnešný taliansky, resp. románsky, právny realizmus kladie dôraz na úlohu sudcu, ale uvedomuje si pritom, že sudcovia nepostupujú úplne ľubovoľne a iracionálne, ale rešpektujú určité štruktúry imanentné právnemu poriadku.
Dôraz na úlohu sudcu, ktorý bol pôvodne prítomný aj v boľševickom právnom systéme, rovnako ako (v podobe sudcovského aktivizmu) v Československu, však nemusí byť iba znakom právneho realizmu, ale tiež druhého z uvedených troch Zamboniho modelov. Po upokojení situácie však tiež platí, že úloha
sudcu zostala v socialistických systémoch iba na úrovni možnosti, potencie,
nie skutočnej praxe. Kým teda Zamboniho druhý aj tretí model kladie veľký
dôraz na úlohu sudcov a na sudcovské „dourčovanie práva“, v období reálneho socializmu sa táto rovina v socialistickej koncepcii práva reálne oslabila.
Mexická právna teória preto dnes konštatuje, že iusmarxisti sú síce podobní
právnym realistom, realisti však svojou teóriou zasahujú priamo do dogmatiky
práva, keď hovoria o tom, že sudcovia dourčujú právo, kým iusmarxisti sa vraj
v práve sústredia skôr na sociologické aspekty, t. j. na mimodogmatické stránky práva.66 Dôraz na empíriu a právnu realitu je však na druhej strane stále
aj znakom právneho realizmu. K tomu napokon tiež pristupuje skutočnosť, že
socializmus síce úlohu súdov pri dotváraní práva nezdôrazňoval (keďže v rámci
deľby práce v socialistickom právnom systéme súdom táto úloha neprináleží),
ale na druhej strane, reálne judikatúrne dotváranie práva prítomné nepochybne bolo – napokon dodnes sa interpretácia práva opiera aj o judikáty z obdobia spred roku 1989. A navyše, aj v časoch dominancie právneho formalizmu
a faktickej absencie sudcovského aktivizmu v socialistických štátoch sa politická
rétorika o význame súdnej praxe (dozorovanej prokuratúrou) ako významného
65
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Pozri bližšie GLUČINA, I. Michel Troper i francuski pravni realizam. In Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 2016, roč. 53, č. 3, s. 777 – 796.
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prostriedku ochrany socialistickej zákonnosti neopúšťala. Napokon, ani už
zdôraznené opakovanie politického pozadia socialistického práva neumožňuje
socialistické právne myslenie radiť pod právny pozitivizmus, hoci názory na
toto konštatovanie nemusia byť akceptované. Každopádne sa však jednoznačne
odmieta, že by bolo možné iusmarxistov radiť medzi iusnaturalistov – keďže,
ako sme už uviedli, podľa učenia marxizmu-leninizmu je právo vždy výrazom
záujmov vládnucej triedy a historicky je podmienené materiálnou (hospodárskou) základňou – v takých podmienkach žiadne prirodzené právo existovať
nemôže.67 Radenie iusmarxizmu k právnemu realizmu ako jeho osobitný druh
sa nám preto javí ako najschodnejšie riešenie, ak preň nemáme vytvoriť osobitnú, štvrtú kategóriu. Práve právny realizmus je totiž podobne ako iusmarxizmus
príznačný už naznačeným „externým“ pohľadom na právo, ktorý právnemu pozitivizmu, osobitne v jeho právnonormativistickej podobe, chýba.

Dedičstvá marxistickej kritiky práva
Ako sme na predchádzajúcich riadkoch preukázali, kritické analýzy práva
majú v právnej teórii a filozofii práva aj v podmienkach Českej a Slovenskej republiky dlhú tradíciu –osobitne v podobe marxistickej, resp. marxisticko-leninskej, teórie práva kritickej k buržoáznemu právu a právnej vede. Po roku 1989
však vo východnej Európe došlo k rýchlemu opusteniu tohto kritického prúdu
právneho myslenia, a to fakticky bez toho, aby ho čokoľvek nahradilo. Z právnej
vedy spred roku 1989 prežil len právny formalizmus, a dokonca odčlenenie práva od politiky a ideológie do stavu akéhosi obnoveného „kelsenovského právneho normativizmu“ sa vnímalo ako jediná správna cesta. „Kritika práva“ sa
po novom prejavovala nanajvýš vo vzťahu k niektorým vnútorným problémom
normativizmu – napríklad prílišnému formalizmu českej a slovenskej právnej
vedy a praxe, ale nie v prospech externých náhľadov na právo v podobe „politických, ideologických korektívov“. Síce výnimočne, ale predsa prítomné boli
v tomto duchu skôr výzvy v prospech „morálnych korektívov“ – spravodlivosti.
V západoeurópskej či juhoeurópskej právovednej, resp. právnofilozofickej, tradícii však stále existujú aj iné druhy „kritiky“ práva, nie nepodobné tej
marxisticko-leninskej spred roku 1989 – veď napokon, mnohí zo západoeurópskych filozofov sa ešte stále vo veľkej miere opierajú o Marxa. Väčšinou sa
pritom síce dnes odmieta materialistická determinácia lineárneho historického
67
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vývoja smerom ku komunizmu, akceptuje sa však spoločenská kritika práva ako
ideologickej nadstavby materiálnej (ekonomickej) základne; a tiež sa kritizuje
už predstavená „odcudzenosť“ a faktická nesloboda pracujúcich.
Príkladom takejto neomarxistickej kritickej tradície je v západnej Európe
najmä tzv. frankfurtská škola a jej predstavitelia – v chronologickom poradí:
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas a najnovšie Honneth. Do obdobného
ideového prúdu, a to prúdu priamo sa týkajúceho práva, však možno počítať aj
americkú kritickú právnu školu (Critical Legal Studies) 70-tych a 80-tych rokov
20. storočia, pôsobiacu v USA (z jej predstaviteľov možno osobitne uviesť meno
M. Horwitza, D. Kennedyho či M. Tushneta68), ako aj niektoré súčasné podoby
hnutia „právo a ekonómia“ (Law & Economics).69 Všetky tieto prístupy spája
skutočnosť, že sa snažili a snažia objaviť a skúmať širšie spoločensko-ekonomické základy a podmienenosť práva v záujme lepšieho pochopenia a popísania práva, ako aj v záujme „vylepšenia“ fungovania práva (a celej spoločnosti).
A hoci medzičasom, zrejme aj pod dojmom udalostí vo východnej Európe
z roku 1989, uvedený neomarxistický kritický prístup k právu v severoatlantickom svete mierne zoslabol, stále ho nemožno považovať za opustený. Pretavil
sa však najmä v USA do nových podôb, hoci stále vychádzajúcich zo základov
marxizmu. Z nich možno uviesť napríklad podobu pomerne radikálnej rasovej
kritiky práva či feministickej/genderovej, alebo queer kritiky práva,70 alebo tiež
pohľady postkolonializmu a neokolonializmu, ktoré však zväčša v (strednej) Európe, stále negatívne vnímajúcej skúsenosť marxisticko-leninskej kritiky práva,
nenachádzajú širokú odozvu.71
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Najvýznamnejšími predstaviteľmi tohto hnutia boli D. Cornell, M. Kelman, A. Hunt, C. MacKinnon, D. Kennedy, D. Kennedy, M. Koskenniemi, G. Peller, P. Fitzpatrick, M. Horwitz, J. Balkin, C. Douzinas, K. Klare, P. Gabel, R. Unger, R. Salecl, M. Tushnet, L. M. Seidman, J. Strawson
a M. Fineman.
POLINSKY, A. M. An Introduction to Law and Economics. 3. vyd. New York : Aspen Publishers,
2003, s. 163.
SALOJÄRVI, J. M. A Menace to Society: Radicalism and Legal Scholarship in the United States,
Scandinavia, and Finland, 1965 – 1980. Helsinki : Faculty of Law, University of Helsinki, 2013,
s. 155. Pozri napríklad SCHROEDER, J. L. The Vestal and the Fasces: Hegel, Lacan, Property,
and the Feminine. Berkeley : The University of California Press, 1998; SCHROEDER, J. L. The
Four Lacanian Discourses or Turning Law Inside-Out. New York : Routledge-Cavendish, 2008.
Aj dnes ešte stále v severoatlantickom svete narazíme na výslovne neomarxistické kritické náhľady na právo, hoci často je to práve v spojení s už spomenutými rasovými či gender kritikami.
Príkladom spojenia marxizmu s rasovou kritikou nám na tomto mieste môže byť napríklad
dielo M. Colea, ponúkajúceho „marxistickú odpoveď“ na kritickú rasovú teóriu a vyvracajúce-
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Záver
Marxizmus stal pri zrode takmer všetkých kritických pohľadov na právo
v 20. storočí. Jeho nedogmatický pohľad opretý o inštrumentárium iných vied,
umožnil nielen právo kritizovať, ale meniť ho aj na úrovni jeho tvorby, ako aj na
úrovni realizácie a aplikácie. Podobné ciele mali aj všetky ďalšie kritiky práva,
počnúc od národno-socialistickej, cez škandinávsku právnorealistickú kritiku
práva v podobe „magických praktík“, až po neskoršie ľavicové prístupy kritickej
právnej školy (Critical Legal Studies), kritickej feministickej, queer a rasovej teórie, až po súčasné postkoloniálne a neokoloniálne kritiky práva. Ide o ľavicové
kritiky, ktorým na pravicovej strane zodpovedajú snahy o zvýšenie efektivity
platného práva najmä v podmienkach školy ekonomickej analýzy práva a v podmienkach behaviorálno-ekonomických prístupov k právu.
Posudzujúc samotnú marxistickú kritiku práva či skôr jej marxisticko-leninskú modifikáciu, sme tu osobitne poukázali na (česko)slovenskú skúsenosť
s touto kritikou práva, ktorá tiež zrejme predstavuje dôvod, prečo dnes, naopak,
obdobné kritické prístupy k právu vo východnej Európe nie sú po desaťročiach
„povinného kritizovania“ populárnymi. Osobitne nás však okrem podôb a argumentov marxistickej kritiky práva zaujímalo aj možné radenie iusmarxizmu z hľadiska jeho metodologického inštrumentária do zaužívaného trojlístka
iuspozitivizmus, iusnaturalizmus a iusrealizmus. Dospeli sme pritom k predbežnému záveru, že najbližšie mal iusmarxizmus k právnemu realizmu – kvôli
úlohe sudcov v počiatkoch tvorby tohto osobitného prístupu k právu, ale tiež
z hľadiska neustále zdôrazňovaného nenormativistického, ideového a ideologického pozadia práva, ktoré boli stále pripravené slúžiť ako politický korektív
práva, aj keď prax si zväčša vystačila s pomerne autonómnym a formalizovaným systémom práva, ako je to napokon pre právny realizmus príznačné. Práve neustále prítomný prvok politiky, ale aj dôraz na sociologickú rovinu práva a na „skutočnú prax“ podľa nás neumožňuje radiť iusmarxizmus do tábora
právneho pozitivizmu. Na druhej strane, vzhľadom na „vedecké“ presvedčenie
o materialistickej determinácii historického typu práva, neprichádza do úvahy
ani radenie do kategórie prirodzeného, zhora daného práva. Iusmarxizmus ako
iusrealizmus sa teda zdá jediným akceptovateľným riešením – ak, pravda, netrváme na samostatnej, štvrtej kategórii právneho myslenia. Niektorí autori však
ho všetky námietky proti marxizmu. COLE, M. Critical Race Theory and Education: A Marxist
Response. 2. vyd. New York : Palgrave Macmillan, 2017.
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správne poukazujú na skutočnosť, že keďže sa Marx tejto otázke nikdy výslovne
nevenoval, v jeho dielach by bolo možné nájsť argumenty za aj proti viacerým
variantom jeho chápania práva.72 Obdobné by sme zrejme mohli následne konštatovať aj vo vzťahu k marx-leninskej náuke. Aj preto našu ponúknutú odpoveď
na túto otázku možno vnímať iba ako príspevok do diskusie.
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CASALINO, V. Sobre o conceito de direito em Karl Marx (On the concept of law in Karl Marx).
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3.

KRITICKÝ POHĽAD NACISTICKEJ PRÁVNEJ VEDY
NA RÍMSKE PRÁVO AKO ZÁKLAD MODERNÉHO
OBČIANSKEHO PRÁVA

Úvod
Územie Nemeckej ríše bolo v prvej polovici 20. storočia živnou pôdou vedeckého výskumu rímskeho práva s výraznou romanistickou tradíciou. Ešte
do konca prvej svetovej vojny tu pôsobil významný vedecký prúd právnej papyrológie, ktorý založil L. Mitteis, vrátane jej ďalšieho rozvoja v podobe školy
antických právnych dejín L. Wengera.73
Výskum a výučba rímskeho práva v Nemecku náhle ustrnula po uchopení
moci národnými socialistami 30. januára 1933. Nový režim neprial ďalšiemu
rozvoju právnej romanistiky, dokonca výrazne oponoval aj princípom modernej civilistiky, ktorá z rímskeho práva v mnohom čerpala (ak z neho priamo
nevychádzala).
„Nacistická“ právna veda použila proti rímskemu právu argumenty, ktoré
neboli celkom nové, ale už dlhšie klíčili v ideách germanistického krídla historicko-právnej školy. Tento doktrinálny základ následne podporila rasovým
hľadiskom, a zároveň ďalej rozvíjala úvahy o nevhodnosti rímskeho práva pre
ducha nemeckého národa. Boj proti rímskemu právu však bol len zásterkou pre
postupnú likvidáciu liberálneho súkromného práva a jeho postupné nahradenie
národno-socialistickým právom.
Táto kapitola sa pokúsi bližšie charakterizovať vzťah nacionálno-socialistickej ideológie voči rímskemu právu a na tomto podklade zhrnúť postoje nacizmu
k modernému súkromnému právu. Okrem analýzy jednotlivých argumentov
a kritických stanovísk článok poukazuje aj na cieľ nacionálno-socialistického úsilia, ktorým bolo vytvorenie úplne iného právneho systému, aký nemal
obdoby.

Germanisti v nemeckej právnej vede
Zakladateľ historicko-právnej školy F. C. von Savigny v roku 1814 prorokoval, že raz budú mať Nemci svoje vlastné právo, ktoré nebude len vernou
73

BLAHO, P. Právna grécistika a jej význam pre rímske právo. In Acta Universitatis Tyrnaviensis –
Iuridica VII. Trnava : Právnická fakulta TU, 2010, s. 10 - 11.
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imitáciou rímskoprávnych inštitútov. Dovtedy však podľa neho ostáva úlohou
právnej vedy skúmať tri základné východiská vtedajšieho práva: rímske právo,
germánske právo a modernú modifikáciu oboch týchto historických právnych
systémov.74 Okrem svojho historického významu malo rímske právo tú výhodu, že svojou prepracovanosťou mohlo byť hnacím motorom vtedajšej právnej
vedy. Táto prednosť chýbala germánskemu právu, ktoré však svojou národnou
povahou bolo bližšie adresátom predmetných noriem.75
Základným pojmom Savignyho teórie sa stal „duch národa“ (Volksgeist).76
Je to sila, ktorá vychádza z organizmu národa a vnútorne ho spája. Z tejto mystickej entity vyplýva objektívne právo a obyčaje, ktoré sú hlboko zakorenené vo
vedomí národa ako určité empirické, iracionálne presvedčenie (Volksglauben).77
Savignyho učenie sa stalo pilierom nacistickej teórie o tzv. právnom cite (Richtigkeitsempfinden), ktorý je dostupný každému jedincovi v jeho vnútri, pričom
táto spojitosť vyviera z príslušnosti k rase a národu.78
Ešte počas Savignyho života sa vyvinul konflikt medzi romanistami a germanistami, v ktorom Savigny a jeho žiak G. F. Puchta poukazovali na svetový
charakter rímskeho práva a odsudzovali snahy germanistov ako populistické.79
Práca romanistov konzistentne smerovala k zdokonaľovaniu civilného práva
ako odvetvia voľnej regulácie spoločenských vzťahov medzi slobodnými ľuďmi. Prijali náuku o „občianskej spoločnosti.“80 Štúdium rímskeho práva nebolo samoúčelné, ale ako načrtol von Ihering, malo sa niesť v duchu „durch das
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VON SAVIGNY, F. C. Vom Beruf unserer Zeit fűr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Zweite
vermehrte Auflage. Heidelberg : Mohr, 1828, s. 118.
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Z filozofického hľadiska je „Volksgeist“ modifikáciou Montesquieuovho pojmu „esprit de la
nation“, teda duševnej osobitosti národa kauzálne ovplyvnenej vonkajšími faktormi; prienikom
Herderovej filozofie, podľa ktorej ide o organickú, genetickú silu, z ktorej vyplývajú vlastnosti národa bez ohľadu na priateľské či nepriateľské prírodné podmienky. Pozri: ZWILGMEYER, F. Die Rechtslehre Savignys: eine rechtsphilosophische Untersuchung. Leipzig : Verlag von
Theodor Weicher, 1929, s. 20 – 21.
PINZ, J. Recepce římského práva a historická právní škola. In Acta Iuridica Olomucensia. 2014,
roč. 9, sup. 3, s. 143.
KNAPP, V. Problém nacistické právní filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2002, s. 45. O právnom cite
ľudu ako základnom znaku národno-socialistického právneho štátu. Pozri KOELLREUTER,
O. Deutsches Verfassungsrecht. Berlin : Junker und Dűnnhaut Verlag, 1936, s. 11 – 12.
SOMMER, O. Třetí říše a římské právo. In Pocta k šedesátým narozeninám Prof. Dr. Alberta
Miloty. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1937, s. 323. Sommer prirovnáva
germanistov k židom, ktorí snia o bájnom Sione.
DILCHER, G. The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science betwe-
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römische Recht, über dasselbe hinaus,“ podľa ktorého je rímske právo východiskom pre výskum moderného práva.
Germanisti stáli pred väčším problémom dvojakého druhu. Na jednej strane boli konfrontovaní s obrovským množstvom heterogénneho materiálu od
Saského zrkadla až po mestské štatúty. Na druhej strane bolo staré germánske
právo v dôsledku prechodu k peňažnému hospodárstvu viac odcudzené vtedajšiemu obdobiu. Zdalo sa takmer nemožné vypracovať všeobecné germánske
občianske právo, ktoré by mohlo konkurovať rímskemu náprotivku. Boli však
povzbudzovaní tendenciami patriotizmu a romantizmu. Germanisti sa stále
viac identifikovali s revolučným, národno-zjednotiteľským hnutím, pričom romanisti sa už od čias Savignyho v otázke národnej politiky pokladali skôr za
reakcionárov.81
Ich hlavným predstaviteľom sa najprv stal J. Grimm, právnik a filológ, pôvodný nadšenec rímskeho práva, z ktorého urobila Napoleonova nadvláda
vášnivého germanistu.82 Podľa neho germánske právo oplývalo sviežosťou, životaschopnosťou a prirodzenosťou, čím výrazne predstihlo inak dokonalejšiu
rímskoprávnu doktrínu.83 Rímske právo vnímal skôr ako vedeckú teóriu, než
ako reálny zdroj práva. Prirovnával ho k ucelenému a prepracovanému systému,
ktorému však chýba vnútorný obsah. Germánske právo disponovalo presne takýmto obsahom, hoci zatiaľ ostávalo bez náležitej vedeckej dogmatiky.84
Keďže rímske právo nemohlo plniť úlohu národného práva, nezrodilo sa na
nemeckej pôde a nevyplývalo z duše nemeckého národa, nebolo podľa neho
vhodným prvkom do nemeckého právneho priestoru. Podľa Grimma „používanie rímskeho práva nemohlo priniesť žiadny pokrok pri nastoľovaní slobody a konštitucionalizmu.“85 Vychádzal pritom z komparácie ústavných garancií krajín,
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ktoré neboli poznačené rímskym právom (napr. Anglicko, USA a Škandinávia),
a právnych pomerov v krajinách opierajúcich sa o systém rímskeho práva.
Grimmovým nasledovníkom sa stal O. Gierke, nobilitovaný Wilhelmom II.
v roku 1911. Od ďalších germanistov, napríklad H. Brunnera, sa odlišoval romantickými víziami o germánskom svete. Zastával tézu o sociálnom až socialistickom charaktere germánskeho práva,86 v ktorom základným prvkom právneho poriadku nebol jednotlivec, ale spoločenstvo. V Gierkeho teórii rezonovali
predstavy, podľa ktorých by občianske právo nemalo zohľadňovať zložité právnické teórie, ale viac sa priblížiť širokým masám a ich vnútornému cíteniu. Jeho
prioritou sa stala zrozumiteľnosť práva (volkstűmlich).87 Zastával pritom názor,
že právo, ktoré by vyrástlo z hĺbky duše a morálneho svedomia národa, by bolo
jeho subjektmi prirodzene ovládané a dodržiavané, lebo by bolo ich večnou
a nemennou súčasťou.
Najväčší konflikt medzi romanistami a germanistami sa rozhorel počas
kodifikačných prác na novom nemeckom občianskom zákonníku (ďalej aj
„BGB“). Prvá osnova BGB, vytvorená pod vedením romanistu Windscheida,
vo veľkej väčšine preberala inštitúcie a systém rímskeho práva. Na ostrú kritiku
Germanistov, v mene ktorých Gierke vyhlásil, že „to, čo nám BGB ponúka, je
vo svojej podstate kompendium pandektistiky, ktoré prepísali do paragrafového
znenia,“88 sa do ďalšej osnovy zakomponovali aj určité germanistické prvky, no
tento kompromis nebol chápaný ako dostatočný. BGB ostal relatívne kritizovaným právnym predpisom pre jeho liberalizmus a jeho buržoázny charakter. Po
dľa Gierkeho sa v BGB objavila „individualistická a jednostranne kapitalistická
tendencia čistého manchasterializmu, založeného na posilňovaní silných na úkor
slabých.“89 Niet divu, že v tomto bode sa kritika Germanistov zlievala s kritikou
Mengerovej socialistickej strany.90
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Po kapitulácii Nemeckej ríše v prvej svetovej vojne začal Gierke kritizovať
aj presah rímskych myšlienok do štátoprávnej oblasti, lebo kým antický štát
pochádzal z mestského prostredia (polis), starogermánsky štát mal svoj základ
vo vidieckom spoločenstve, ktoré si svojho predstaveného volilo len v časoch
ohrozenia.91 Za porážku Nemecka teda mohol rímsky spôsob vládnutia, ktorý
prijali rímsko-nemeckí cisári v stredoveku.
Tieto tendencie neboli nové a ich odrazom sú aj hypotézy profesora práva
a rektora univerzity v Štrasburgu, Paula Labanda, o skutočnej príčine recepcie
rímskeho práva v Nemecku. Justiniánska kodifikácia totiž vznikla v pomeroch
absolutistického, despotického štátu so silnou byrokratickou zložkou a justiniánske právo bolo odrazom tohto štátneho zriadenia. Toto „cudzie právo“ bolo
v Nemecku presadené práve na upevnenie absolutistickej monarchie a územnej výsosti nemeckých kniežat.92 Rímske právo nerecipoval nemecký národ, ale
úzky okruh právnikov dosadených štátnou mocou. Nemecký národ sa recepcii
bránil a v konečnom dôsledku mu uškodila, lebo tento proces neprebehol z dôvodu, že by bolo domáce stredoveké právo menej rozvinuté.93
Napokon Laband dospel k záveru, že právo obsiahnuté v Corpus iuris je
„kozmopolitná, svetová zbierka práva z rozličných etáp vývoja rímskeho štátu, do
značnej miery postavená na právnickej abstrakcii, kontroverziách a rozporoch.“94
V žiadnom prípade nešlo o národné a primerané právo, ktorému by ľud rozumel
a prirodzene sa ním riadil. Preto považoval „dogmu historickej školy, podľa ktorej sa rímske právo stalo súčasťou vnútra národa a jeho právnym presvedčením,
za mylnú.“95 Podobné konštatovania sa odvíjali od zakorenených úvah, ktoré
91
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vnímali recepciu rímskeho práva ako národné nešťastie, ba ako znásilnenie nevinnej Germánie brutálnym Rimanom.96

Rímske právo v Programe NSDAP
Základným východiskom pre ďalší vývoj nacistického právneho poriadku
sa stal Program NSDAP z 24. februára 1920. Podľa rozhodnutia bambergskej
konferencie NSDAP zo 14. februára 1926 sa tento program stal nemenným
a platil až do zániku Tretej ríše.97 Jeho právny význam podčiarkuje postavenie
formálneho prameňa práva, ktoré mu bolo priznávané vtedajšou súdnou praxou
odvolávajúcou sa na jeho body ako na „ústavné zásady“.98
V bode č. 19 Program explicitne požadoval nahradenie rímskeho práva všeobecným nemeckým právom (Gemeinrecht) z dôvodu, že rímske právo slúžilo
materialistickému svetovému poriadku.99 Proklamoval tým snahu realizovať
právnu obnovu (Rechtserneuerung), čím je potrebné chápať komplexnú a systémovú zmenu súkromného práva.100
Z 25-bodového programu išlo o jedinú požiadavku, ktorá sa priamo dotýkala vývoja a charakteru právneho poriadku. Preto môžeme usudzovať, že rané nacistické hnutie prikladalo tejto téme veľkú dôležitosť. V širších súvislostiach sa
práva dotýkalo aj avizovanie pozemkovej reformy (bod 17), vyhlásenie „nekompromisného boja proti činnosti škodiacej všeobecným záujmom,“ zvlášť proti
úžerníkom a pokútnikom (bod 18), pričom základnú interpretačnú smernicu
pre všetky ďalšie činnosti predstavovalo vyzdvihnutie všeobecného blaha nad
záujem jednotlivca (nem. „Gemeinnutz vor Eigennutz“) na konci 24 bodu ako
hlavného prostriedku boja proti „židovsko-materialistickému duchu v nás“.101
96
97

98
99

100
101
48

KOSCHAKER, P. Europa und das rőmische Recht. 4. Auflage. Műnchen : C. H. Beck, 1966,
s. 148.
FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno : Guidemedia, 2013, s. 36.
Hitler údajne vyhlásil, že „program je súčasťou ich náboženstva, ich svetového názoru“. Bližšie
k historickým súvislostiam pozri FEST, J. HITLER: Kompletní životopis. Praha : Naše Vojsko,
2008, s. 229 – 230.
TAUCHEN, J. Prameny práva v nacistickém Německu. In Dny práva (Days of Law) 2009. Brno :
Masarykova Univerzita, 2009, s. 2 768.
Úplné znenie tohto programu sa nachádza v diele FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno : Guidemedia, 2013, s. 29 - 34. Podobne možno celý text programu v origináli spolu s komentárom nájsť v ROSENBERG, A. Das Parteiprogramm: Wesen, Grundsätze
und Ziele der NSDAP. 25. Auflage. Műnchen : Zentralverlag der NSDAP, 1943, s. 11 – 13.
KNAPP, V. Problém nacistické právní filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2002, s. 46 – 92.
FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno : Guidemedia, 2013, s. 33.

I. KRITICKÉ POHĽADY NA PRÁVO

Všetky tieto body navzájom súviseli a predstavovali ostrú kritiku individualizmu v spoločnosti, podľa ktorého je hlavným motívom každého konania
osobný prospech, dosahovaný najčastejšie na úkor ostatných.102 Toho individualizmu a materialistického pohľadu na svet, ktorých zosobnením bolo rímske
právo, pretrvávajúce aj vo vtedajšom súkromnom liberálnom práve. Predstavovalo povestný radix malorum (koreň všetkého zla), ktorý nacisti robili zodpovedným za údajné zneužívanie záväzkového práva židovskými obchodníkmi
a rozvrátený stav pozemkového hospodárstva (doslova „je to prameň, z ktorého
čerpajú silu a moc všetky medzinárodné obchodné syndikáty a súkromné monopoly“103). Dôraz sa kládol na spojenie „česť a dôstojnosť národa,“ čo v nacistickom
štáte prestalo byť mimoprávnou kategóriou, akú z toho urobilo „neskoro-rímske
právo“.104
Napriek relatívne veľkému významu 19-bodového programu pre ďalšie smerovanie súkromného práva, sa však často poukazuje na nejasnosť a vnútornú
rozpornosť jeho znenia. Z právneho hľadiska išlo o nezmyselné tvrdenie, keďže
rímske právo v celom Nemecku prestalo platiť od nadobudnutia účinnosti BGB
(1. januára 1900).105 Proti tejto námietke sa však stavalo tvrdenie, že tvorcovia
programu mali na zreteli materialistický duch rímskeho práva, ktorý pretrval
v BGB a bol prítomný aj v starších nemeckých kodifikáciách (napr. ALR). Táto
obrana by bolo vzhľadom na polemiky pred prijatím BGB celkom opodstatnená, ak by sme úplne opomenuli gramatický výklad programu, v ktorom sa
explicitne hovorí o nahradení „rímskeho práva, slúžiaceho materialistickému
svetovému poriadku“, no nie o nahradení či eliminácii „materialistického ducha rímskeho práva v právnom poriadku“. Interpretačná náročnosť čl. 19 bola
v praxi riešená nevyjadrovaním sa k jeho obsahu, prípadne zjednodušeným
tvrdením, že rímske právo je skrátka „nepriateľom sedliakov“.106
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Ideologický pohľad na právo a ideologická kritika rímskeho práva
Podľa nadčasovej doktríny občianskeho práva môže jednotlivec považovať
svoje rodinné a majetkové pomery za svoju privátnu vec, do ktorej verejnosť
nemá zasahovať. To je hlavný atribút súkromného práva, ktoré kladie dôraz
na záujem jednotlivca, pričom na vznik, zmenu a zánik pomerov súkromného
práva má prevažný vplyv vôľa jednotlivca.107
Nacistická ideológia pokladala túto nosnú premisu za absolútne neprijateľnú. Išlo o podstatnú výčitku vtedajšiemu občianskemu právu, hoci za tento stav
vinili hlavne rímske právo, ktorého duch, ako si mysleli, stále tvoril podstatnú
časť platného občianskeho práva. Kritika nacistickej právnej vedy sa koncentrovala na popieranie pojmov individualizmu a liberalizmu v súkromnom práve.
Rímske právo pre nich predstavovalo „panské právo“,108 vyzdvihujúce suverenitu jednotlivca, čo bolo v rozpore s germánskym kolektivizmom.109
Dôležitosť verejného záujmu inšpirovala nacistickú právnu vedu k vzneseniu výhrad voči deleniu práva na verejné a súkromné právo. Stredobodom kritiky sa preto stala definícia od Ulpiána, ktorá s týmito pojmami pracovala a podľa
princípu prospešnosti rozoznávala záujem spoločnosti a záujem jednotlivca.110
Z pohľadu nacistickej ideológie existovalo len jedno ucelené právo, ktoré malo
slúžiť záujmom národa ako celku, a teda hľadieť len na verejné záujmy. Praktické
dôsledky tohto prístupu načrtol Rosenberg: „V každom procese by sa mal brať
107
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dôraz najmä na to, či žalobca a obžalovaný svojím konaním neškodia záujmom
národného spoločenstva a až sekundárne, či terciárne možno prihliadnuť aj na
záujem jednotlivca.“111
Ako z toho vyplýva, národno-socialistické právo umožňovalo chrániť aj individuálne záujmy jednotlivca, no s podmienkou, že slúžili národnému spoločenstvu a neodporovali požiadavkám národného spolužitia. Preto sa z formálneho hľadiska stále oficiálne traktovalo, že národno-socialistický štát rozlišoval
medzi verejným a súkromným právom, tento rozdiel iba nadobudol nový význam, ako mu bol prisudzovaný v liberálnom štáte.112 Záujem jednotlivca teda
existoval, no mohol sa uplatniť len v súlade s vôľou a blahom spoločenstva
v zmysle uvedenej zásady „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“, s čím, samozrejme,
súviselo aj nadradené postavenie verejného práva ako určujúcej entity pre spoločenské blaho.
S touto náukou súviselo aj učenie, že jednotlivec má len toľko práv, koľko si
ich môže odvodiť od svojho členstva v spoločenstve. S človekom ako indivíduom sa práva nespájali. Protikladná premisa bola vlastná rímskemu a občianskemu právu, za čo boli predmetom kritiky.113 Tieto myšlienky našli svoje odzrkadlenie v novej terminológii, v ktorej „právo súkmeňovca ako člena spoločenstva“
(Recht der Volksgenossen als Gemeinschaftsrecht) malo zodpovedať chápaniu
súkromného práva. Táto oblasť sa zásadne podrobovala „právu spoločenstva
ako (všeobecnému) právu súkmeňovcov“ (Recht der Gemeinschaft als Recht der
Volksgenossen), ktoré malo vyjadrovať obsah verejného práva.114 Treba dodať,
že už Gierke tvrdil, že starí Germáni identifikovali len jedno právo, v ktorom
sa zlievali záujmy jednotlivcov a záujmy verejnosti, pričom nejaká výlučná individuálna stránka v germánskych podmienkach prakticky neexistovala až do
prijatia rímskoprávnych myšlienok.115
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Liberálnym konceptom súkromného práva116 nacistickí právnici opovrhovali ako výtvorom povzbudzujúcim egoistické záujmy jednotlivcov. Keďže človeku priznáva osobnú autonómiu a zmluvnú voľnosť, svojím spôsobom ho núti,
aby sa staral sám o seba. Preto pôsobí izolujúco a jeho konečným účinkom je
odcudzenie jednotlivca národnému spoločenstvu.117 Štát sa tak stal len nástrojom na uskutočnenie autokratických cieľov jednotlivca, k čomu prispeli nielen
garancie základných práv, ktoré sa v Európe začali postupne uznávať od roku
1789, ale najmä myšlienky rímskeho práva, ktoré ovládli sféru súkromného práva. Namiesto princípu slobody a rovnosti sa mali aplikovať zásady pospolitosti
a zodpovednosti.118 Doktrína o rovnakých právach pre každého bola vylúčená
ako myšlienka liberálnych štátov, pričom na ľudské práva sa už neaplikovala
zásada „každému rovnako“ (jedem das Gleiche), ale „každému to jeho“ – čo mu
patrí – (jedem das Seine).119
Nacistickí právnici tiež zdôrazňovali prepojenosť práva a morálky v germánskom práve, pričom ho opisovali ako živý, prirodzene vytvorený a spravodlivý
mechanizmus.120 „Rímske právo hľadalo spravodlivosť v používaní všeobecných
pojmov a v ich systematickom výklade. Nemecké právo sa nikdy otrocky nepridržiavalo právneho stavu, ale spravodlivosť sa snažilo dosiahnuť živelne podľa skutočného stavu veci.“121 Preto rímske právo pokladali za umelo vykonštruované
právo právnikov (Juristenrecht), kým nemecké právo predstavovalo zakorenené
presvedčenie v srdciach nemeckých súkmeňovcov.
Na tomto základe národno-socialistickí právnici kritizovali nielen občianske
právo, ale hlavne rímske právo, ktoré sformovalo civilistickú doktrínu v rozpore
s germánskym duchom a právnym nazeraním. Nezlučiteľnosť rímskeho práva
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s germánskym duchom sa snažili dokázať právni historici Tretej ríše aj ukrutnosťami Germánov voči „rímskym advokátom“ po bitke pri Teutoburskom lese,
lebo prienik rímskeho práva bol neznesiteľný.122
S tým úzko súvisí delenie práva na vrodené a dané. Nacistická právna veda
chápala pod vrodeným právom vnútorné presvedčenie ľudu, ktoré vyviera z príslušnosti k rase a národu. Právny cit národa, mravnosť, svedomie a príslušnosť
k rase, to všetko je úzko zviazané v mystickú entitu, ktorej jediným ohlasovateľom je v tomto prípade A. Hitler v súlade s doktrínou, že Vodca je prameň
všetkého práva.123 Proti vrodenému právu stálo dané (pozitívne) právo, ktoré by malo byť odzrkadlením vrodeného práva. Tento stav však nenastal, lebo
súkromné právo bolo ovládané cudzorodým duchom rímskeho práva.124 Zá
kladným cieľom nacistov tak bolo nastoliť opäť harmóniu medzi týmito právami
vykynožením prvkov rímskeho práva, aby už neexistovalo nič iné ako Vodcove
rozkazy, ktoré boli podľa nich najlepším spôsobom implementácie zásad vrodeného germánskeho práva.

Rímske právo z rasového hľadiska
Nacistická ideológia nemala výhrady voči pôvodnému rímskemu právu. Starí Rimania boli vnímaní ako súčasť jedného nordického prehistorického rasového zoskupenia spolu s Germánmi.125 Nacistická teória vyzdvihovala
pôvodný vzťah Rimanov k pôde v archaickom období.126 Ustanovenia zákona
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VON LEERS, J. Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken. Zweite Auflage. Berlin :
Deutscher Rechtsverlag, 1942, s. 39.
TAUCHEN, J. Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. In Časopis pro
právní vědu a praxi. 2007, roč. 15, č. 2, s. 161. Rovnako pozri: TAUCHEN, J. Prameny práva
v nacistickém Německu. In Dny práva (Days of Law) 2009. Brno : Masarykova Univerzita, 2009,
s. 2763.
KNAPP, V. Problém nacistické právní filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2002, s. 81.
O účasti starých Rimanov v nordickej rasovej skupine „indogermánskych národov“ pojednáva
napríklad VON LEERS, J. Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken. Zweite Auflage. Berlin : Deutscher Rechtsverlag, 1942, s. 30.
„Zakladateľ Romulus zapriahol do pluhu býky a sám vyoral hlbokú brázdu okolo budúceho Ríma,
pričom tí, čo išli za ním, dostali za úlohu vracať hrudy zeme, ktoré vyletovali spod pluhu, späť
do okruhu mesta. Touto líniou vymedzili obrys hradby budúceho mesta a volali ju pomerium.“
Svojím spôsobom ide o mystický rituál, blízky symbolike nacizmu. Pozri Plut. Rom. 11. (PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. I. zväzok. Preložil D. Škoviera a P. Kuklica.
Bratislava : Kalligram, 2008, s. 54). Tento vzťah možno demonštrovať aj na rozdieloch medzi
mancipačnými a nemancipačnými vecami, pre ktorý bol rozhodujúci ich poľnohospodársky
charakter. Týmto konotáciám dosvedčujú aj neskoršie komentáre k represívnym ustanoveniam
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XII. tabúľ považovali za veľmi cenný obraz rasovo čistého rímskeho práva. Rímsku familiu vnímali ako domáce spoločenstvo osôb a vecí podobné germánskemu rodu (Sippe), pričom pod úplnou majetkovou spôsobilosťou patra familias
videli pozostatok nordického rodového vlastníctva.127 Boj sa neviedol ani proti
ranému klasickému rímskemu právu.128 Cisár Augustus je vnímaný ako posledný ochranca rasovej čistoty Rimanov.129 O rasových predsudkoch možno
hovoriť až od konca 2. storočia po Kristovi, keď sa Rím stal hlavným mestom
svetovej ríše. Tvrdili, že pôvodné rímske obyvateľstvo sa stalo v dôsledku zníženej pôrodnosti a krviprelievania vo vojnách menšinou, pričom ríšu ovládlo
systematickou migráciou židovské a orientálne obyvateľstvo. Poukazovali na
to, že od nástupu sýrskej dynastie Severovcov už ani cisári neboli čistokrvní Rimania. „Rímska ríša sa tak stala bezduchým nástrojom pre záujmy jednotlivcov,
ktorých nespájalo pokrvné puto spoločenstva, ale len obchodný duch.“130 Infiltrovaní orientálci boli v podstate zodpovední za vulgarizáciu poklasického práva
a úpadok rímskej právnej vedy. Načrtnutá tendencia sa mala ešte viac zvýrazniť
po založení Konštantínopolu.
„Cudzí právnici – Gréci, Aziati, Semiti – sa zmocnili dokonalého súkromného
práva a začali v ňom pestovať abstraktnosť a juristické puntičkárstvo.“131 Právnik
Gaius bol považovaný za žida, Ulpianus a Paulus boli označovaní za „aramejcov“. Ako dodal O. Sommer, „je to asi tak exaktné, ako označiť Kiplinga za Inda
preto, že sa narodil v Bombay.“132 Dokonca ich obvinili aj z toho, že do systému
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rímskeho práva vniesli autoritatívny výklad učencov, ktorý bol vlastný pre židovskú Mišnu.133 Dôkazom toho malo byť používanie kazuistickej metódy, ktorú aplikovali aj židovskí učenci od čias babylonského zajatia.134 Dobrozdania
právnikov ako prameň práva boli vnímané ako predobraz islamskej fatvy. Je
očividné, že v tomto prípade došlo ku kombinácii viacerých vzájomne nesúvisiacich prvkov. Je nutné zdôrazniť, že právo dávať dobrozdania ex auctoritate
principis zaviedol ešte cisár Augustus a prvýkrát ho udelil cisár Tiberius rímskemu jazdcovi M. Sabinovi.135 Právo interpretovala pontifikálna jurisprudencia veľmi podobným spôsobom ešte v prvopočiatkoch vývoja Rímskeho štátu.
Napokon je nutné poukázať aj na Markullovu tézu o kazuistickom charaktere
germánskeho práva, ktoré sa tým líši od všeobecnosti rímskych noriem.136
Túto Spenglerovu kritiku podáva sofistikovanejšie von Leer, no opiera sa
o rovnaké argumenty: „z rasového hľadiska títo veľkí právnici neboli Rimania,
Papinianus pochádzal z Orientu, Ulpianus bol Sýrčan a Modestinus prišiel tiež
z gréckej časti ríše... títo muži prepracovali staré pojmy tak, že v právnych vzťahoch
zotreli akékoľvek národné väzby a v ich rukách sa z rímskeho práva stalo svetové
právo svetovej ríše, kde prejav vôle kupujúceho a nájomcu platil rovnako pre všetky národy a všetky rasy.“137 Racionalistický a chladný štýl týchto právnikov sa
nacistom javil tak cudzí a nepriateľský, že bol skutočným dôkazom umierajúcej
epochy starého Ríma.138
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Je pravdou, že Mišnu tvoria zapísané výroky židovských učencov a predstavuje tzv. „rabínsky
judaizmus“, podobne je opodstatnené poukázanie na aplikáciu kazuistických metód bádania
židovskými učencami, ale v súlade s našou analýzou ide o ťažkú dezinterpretáciu a využívanie
celkom nesúvisiacich skutočností. K židovskému právu pozri KROŠLÁK, D. Židovské právo
(stručná skica). In Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha :
Leges, 2013, s. 42.
SPENGLER, O. Der Untergang des Abendlandes. Zweiter Band: Welthistorische Perspektiven.
Műnchen : C. H. Beck, 1922, s. 82 – 83.
Pomp. D. 1, 2, 2, 48 – 49. Podľa tohto fragmentu je pôvod práva dávať dobrozdania ešte starší a pred cisárskou dobou ho mal každý, kto mal dôveru vo svoje schopnosti. Bližšie pozri
BĚLOVSKÝ, P. Ius respondendi – několik hypotéz o působení římské jurisprudence. In Právněhistorické studie 35. Praha : Karolinum, 2000, s. 17.
MARKULL, F. Der deutsche und der rőmische Rechtsgedanke. Hamburg : Hanseatische Verlaganstalt, 1935, s. 14.
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Deutscher Rechtsverlag, 1942, s. 37.
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Najtvrdší odpor voči rímskemu právu z tohto hľadiska vzbudzovala justiniánska kodifikácia. V tomto kontexte badať u nacistických ideológov skutočné
známky agresivity. Rosenberg sa o nej vyjadril ako o „bastardskom zjave“, ktorý
dokonal zotročenie slobodného rímskeho národa.139 Jej súkromno-kapitalistický charakter posvätil lúpežné vyčíňanie malej skupiny ľudí, ktorá dokázala obratne manipulovať paragrafmi.140 Ďalej ju kvalifikovali ako „bezduchý, anti-ľudový produkt rímsko-sýrskeho rozkladného procesu, ktorý vôbec nemožno nazvať
právom.“141 Justiniánovo kodifikačné dielo predstavovalo pre nacistov zosobnenie nadvlády peňazí, súkromných monopolov, špekulácií s pôdou a ďalších
„výstrelkov“, ktoré našli svoje zosobnenie aj na začiatku 20. storočia.142 „Corpus
iuris je zabalzamovaná hnijúca mŕtvola rímskeho práva.“143
Spengler sa nezastavil ani pred explicitným vyhlásením, že Justiniánske právo nemalo rímsky pôvod, no je odrazom arabského práva spísaného po latinsky.144 Za najlepší dôkaz považoval prvé slová konštitúcie Deo Auctore, podľa
ktorých pochádzajú základy tohto sveta od Najsvätejšej Trojice, z čoho bol vytvorený zmysluplný právny poriadok. Túto stať prirovnával k tomu, že aj v islame právo pochádza výlučne od Boha, čím sa Justinián celkom odchýlil od
pôvodného delenia rímskeho práva na fas a ius, ktoré vzišlo z rozumovej činnosti ľudí. Okrem asociácií s Orientom a arabským svetom vládla aj tendencia
označovať justiniánske právo priamo za rímsko-židovský výtvor, plný „marxistického právneho jedu“145 alebo aspoň „umelo skonštruované právo židovského
obchodníckeho ducha“.146
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Z objektívneho hľadiska je potrebné priznať, že na tvorbu justiniánskej kodifikácie mali vplyv aj orientálne právne školy a byzantské prostredie.147 No
ich reálny dosah nemožno ani preceňovať, keďže v konečnom dôsledku je nimi
poznačená len malá časť justiniánskych reforiem.148 Málo podstatný je aj faktor,
podľa ktorého sa v texte Digest nachádzajú aj grécke idiómy, netypicky kvetnatý
jazyk a občasné „skĺznutie pisára k vlastnej gramatike“.149 Aj keby sme pripísali
interpoláciám a Triboniánovej kodifikačnej komisii mimoriadne veľký význam,
nemožno zabudnúť, že Digesta boli predovšetkým zbierkou výrokov klasických
rímskych právnikov.
Nacisti principiálne odmietali, že by Justiniánska kodifikácia stála aspoň na
určitých princípoch slušnosti a spravodlivosti. Nicolai sa však mýlil, keď uvádzal, že rímsky náprotivok treu und glaube – bonum et aequum bolo spojené so
staršími dejinami rímskeho práva, pričom v poklasickom a justiniánskom práve
sa na túto „nordickú“ myšlienku celkom zabudlo.150 Práve naopak, justiniánske
Digesta s týmto pojmom operovali dosť frekventovane, pričom jeho najčastejším používateľom bol práve Sýrčan Ulpianus.151 Nemožno však opomenúť, že
spravodlivosť a slušnosť bola v rímskom práve hlboko zakorenená počas celého
jeho vývoja.152
Rasové poňatie rímskeho práva je bizarné. Neboli to však národní socialisti,
ktorí ako prví v nemeckom svete poukázali na kontrast starorímskeho a justiniánskeho práva. J. Grimm pri príležitosti Savignyho narodenín pripomenul, ako sa Savigny povznášal nad ušľachtilou jednoduchosťou Catovej knihy
o poľnohospodárstve, o prostej kráse zákona XII. tabúľ, ktorá vyplývala z jeho
147
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Zvláštny vplyv mala nepochybne napríklad Bejrútska škola, no existujú aj názory, ktoré orientálne vplyvy minimalizujú. Pozri BOHÁČEK, M. Berytské nauky v justinianské kompilaci. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1931, s. 12 – 14.
KOVÁČIKOVÁ, J. Digesta a fenomén interpolácií justiniánskych kompilátorov. In Historia et
interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Praha : Leges, 2016, s. 131 – 132.
LENHARTOVÁ, K. Justiniánske Digesta – zostavovateľské práce. In Historia et interpretatio
Digestorum seu Pandectarum. Praha : Leges, 2016, s. 23 – 24.
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BRTKO, R. Etika a právo v dielach klasických rímskych právnikov. In Acta facultatis iuridicae
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bezprostrednej väzby na obyčaje a zvyky starého rímskeho národa. No „keď za
cisárov začali upadať občianske cnosti, rovnako sa začala vytrácať aj krv a miazga
reči starého práva, a preto tak, ako jurisprudencia za Augusta vysoko vyčnievala
nad Hadriánskou, nedosahovalo byzantské právo hodnotu Hadriánskej právnej
vedy.“153 Justiniánska kodifikácia bola podľa neho súborom skvelých právnych
názorov, ale nikdy nemohla byť povznášajúcou, lebo nereflektovala mravy starého rímskeho národa. Keďže ustanovenia zákona XII. tabúľ sa prestali odovzdávať potomkom, má táto právna diskontinuita fatálne dôsledky pre kvalitu
justiniánskej kodifikácie. Na tomto základe dospel Grimm k pesimistickému
záveru: „koho už len môže toto byzantsko-grécke právo tešiť?“154

Zmeny súkromného práva v Tretej ríši
Podľa doktrinálnych názorov bolo germánske právo v priebehu dejín modifikované týmito cudzími právnymi systémami: 155
1. rímskym právom,
2. kánonickým právom156,
3. longobardským lénnym právom,
4. francúzskym zákonodarstvom Napoleona I.157
Každý z týchto právnych systémov považovali národní socialisti za škodlivý a cudzorodý prvok a v konečnom dôsledku sa dožadovali ich odstránenia.
Súvislý vývoj moderného občianskeho práva od rímskeho práva až po Napoleonov Code civil pokladali za nežiaduci a požadovali návrat – ad fontes – ku
germánskym prvopočiatkom a dôsledne prebudovať súkromné právo na právo
spoločenstva (Gemeinschaftsrecht).158
153
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GRIMM, J. Das Wort des Besitzes. Heil dem fűnfzigjährigen F. C. von Savigny. In Auswahl aus
den kleineren Schriften von Jacob Grimm. Berlin : Dűmmlers Verlag, 1871, s. 97. Pozri tiež komentár HŰBNER, R. Jacob Grimm und das deutsche Recht. Gőttingen : Dieterichsche Verlag,
1895, s. 106.
GRIMM, J. Das Wort des Besitzes. Heil dem fűnfzigjährigen F. C. von Savigny. In Auswahl aus
den kleineren Schriften von Jacob Grimm. Berlin : Dűmmlers Verlag, 1871, s. 98.
VON LEERS, J. Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken. Zweite Auflage. Berlin
: Deutscher Rechtsverlag, 1942, s. 39. K podobnému záveru dospieva aj BRUNNER, H. Deutsche Rechtsgeschichte. Erster Band. Zweite Auflage. Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot,
1906, s. 8.
„Ecclesia vivit lege romana“ („Cirkev žije rímskym právom“).
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De lege ferenda malo germánske súkromné právo brať do úvahy najmä rodové spoločenstvo. Vlastnícke právo nemalo mať rovnakú konštrukciu, nehnuteľné
veci mohli byť len vo vlastníctve rodu.159 Ich konkrétny držiteľ mal postavenie
dočasného správcu majetku počas svojho života a pri výkone svojich oprávnení
mal dbať na záujem celku.160 No ani súkromné vlastníctvo k hnuteľným veciam
nebolo vnímané kladne a pripúšťalo sa maximálne pri „zvrškoch“ a predmetoch osobnej potreby s doložkou, že aj toto vlastníctvo musí byť vykonávané
v prospech rodu a spoločenstva. Z toho vyplýva, že nový koncept vlastníckeho
práva už nemal zohľadňovať tézu, že by vyjadrovalo neobmedzené panstvo nad
vecou.161 Naopak, spájali sa s ním povinnosti a zodpovednosť. Takto vymedzený
pojem vlastníctva mal zásadný dopad na dedičské právo. Keďže konkrétny človek bol iba správcom majetku, bolo nemysliteľné, aby s ním voľne nakladal per
mortis causa, ak s ním nemohol disponovať inter vivos. Výsledkom je zásadné
popieranie testamentárneho spôsobu dedenia.162
To bol cieľ nacistickej právnej vedy, ku ktorému sa jej podarilo dopracovať
len z malej časti. De lege lata sa väčšie zmeny len pripravovali a nacistické súkromné právo zatiaľ fungovalo na latinskej fráze dolosus versatur in generalibus
(podvodník hovorí všeobecne), pretože za ich základnú charakteristiku sa považuje výklad neurčitých právnych pojmov v duchu národného socializmu. Už
sme demonštrovali ako nacisti chápali teoretické pojmy „právny štát“ a „ľudské
práva“, to isté platilo aj vo sfére občianskeho práva, v ktorom prostredníctvom
svojskej interpretácie pojmov ako „dobrá viera“ alebo „dobré mravy“ menili
súkromné právo bez zásahu zákonodarcu.163
159
160
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Tamže, s. 40.
KNAPP, V. Problém nacistické právní filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2002, s. 93.
K tomu pozri KOELLREUTER, O. Deutsches Verfassungsrecht. Berlin : Junker und Dűnnhaut
Verlag, 1936, s. 88 – 89. De lege lata sa súkromné vlastníctvo stále zaručovalo s dodatkom, že
vlastníctvo zaväzuje. Nie je však zakotvené kvôli potrebe ochrany jednotlivca, ale kvôli zdaru
spoločenstva.
Ku konkrétnym zásahom do dedičského práva pozri tézy BECHERT, R. Grundzűge der Nationalsozialistischen Rechtslehre. Leipzig : Verlag W. Kohlhammer, 1938, s. 42. Tento postoj má
tiež oporu v najstaršom germánskom práve. Testament sa prieči zvykom Germánov, pretože ich
dedičské právo je založené na pokrvnej príbuznosti („Das germanische Erbrecht war ein Recht
der Blutsverwandten“). Pozri BRUNNER, H. Deutsche Rechtsgeschichte. Erster Band. Zweite
Auflage. Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1906, s. 106.
TAUCHEN, J. Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In ŽATECKÁ, E. a kol. (ed.). Cofola 2011: The Conference Proceedings. Brno : Masarykova
univerzita, 2011, s. 228.
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Keďže nacisti vyčítali BGB skutočnosť, že z neho dýcha silný liberálny rímskoprávny duch, usilovali sa ho v budúcnosti nahradiť prostredníctvom VGB
(Volksgesetzbuch), tzv. ľudovým zákonníkom. Za veľmi škodlivé sa totiž pokladalo, že najdôležitejšie oblasti BGB komentovali židovskí právnici a ich výklad
sa čoskoro presadil aj v súdnej praxi.164 Nový zákonník mal tento problém odstrániť a zakotviť základný princíp nacistického súkromného práva: „Najvyšším
zákonom je blaho nemeckého národa.“165
Praktickým dôsledkom kritiky rímskeho práva bolo jeho vypustenie z vyučovacích predmetov na právnických fakultách v Ríši a zrušenie povinných skúšok z tohto odboru.166 Jeho matéria bola včlenená do tzv. antických právnych
dejín, kde sa mu paradoxne dostávalo len malého priestoru.167

Záver
Nacistická kritika rímskeho práva nesie so sebou nejedno posolstvo pre
dnešných právnych vedcov. Okrem iného, poukazuje aj na to, že terajšie moderné civilné právo vyrástlo pod záštitou rímskeho práva a čerpalo z neho silu
ako od svojho veľkého ascendenta. Nie je nutné komparovať jednotlivé právne
inštitúty, stačí sa pozrieť na samotný (a tak trochu konkludentný) princíp individualizmu, bez ktorého by bola súčasná koncepcia ľudských práv nerealizovateľná.168 Možno rímske právo ovplyvnilo Germánov, Slovanov, ba aj ďalšie
skupiny viac, ako si dnes niektorí priznávajú?
Tento text sa zároveň usiloval preukázať, že národno-socialistická ideológia
nebola v tomto smere celkom originálna, ale vo veľkej miere prevzala zaužívané
164
165
166
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VON LEERS, J. Deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Rechtsdenken. Zweite Auflage. Berlin :
Deutscher Rechtsverlag, 1942, s. 158.
TAUCHEN, J. Základní ideologická východiska nacistického „soukromého“ práva jako vzor
pro právo protektorátní. In Dny práva (Days of Law) 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010,
s. 1733.
K postaveniu právnej romanistiky v časoch nemeckého národného socializmu pozri najnovšiu
štúdiu FINKENAUER, T., HERRMANN, A. Die Romanistische Abteilung der Savigny-Zeitschrift im Nationalsozialismus. In Zeitschrift der Savigny-Stiftung fűr Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung. 2017, zv. 134, č. 1, s. 2 – 30.
Zhodujú sa na tom SOMMER, O. Třetí říše a římské právo. In Pocta k šedesátým narozeninám
Prof. Dr. Alberta Miloty. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1937, s. 328
a KOSCHAKER, P. Europa und das rőmische Recht. 4. Auflage. Műnchen : C. H. Beck, 1966,
s. 336.
KOVÁČIK, J. Ľudskosť a jej význam pre ochranu ľudských práv. In Nová Európa – výzvy a očakávania. Zborník. Trnava : Právnická fakulta TU, 2016, s. 186.

I. KRITICKÉ POHĽADY NA PRÁVO

názory germanistov, ako aj celkom laickú nevôľu voči rímskemu právu. Isté
je, že postoj národných socialistov nemožno celkom odôvodniť len totalitným
charakterom ich režimu. Väčšina autoritárskych režimov žiada od jednotlivca
obete v prospech kolektívneho blaha zdôrazňujúc potrebu prekonania individualistických pohnútok pre účely prosperity a súdržnosti celku, no národní socialisti mali pri týchto vyhláseniach aj inú motiváciu. Išlo o historické, sociologické
a etnografické názory na podobu germánskeho práva a germánskeho spôsobu
života.
Názory o spoločenskom charaktere nemeckého práva a o popieraní individualizmu tu boli dávno pred nacistami. Germanisti však v žiadnom prípade
neboli ideoví predkovia nacistov. Paradoxne to bola Gierkeho dcéra, ktorá bola
počas nacistickej vlády perzekvovaná.169 Sám Gierke tvrdil, že rímske právo
nesmie byť úplne vylúčené z platného práva, o to viac nie z akademického prostredia: „nechceme vyhnať mládež z učební romanistických učiteľov.“170 Germanisti a romanisti sa mali ruka v ruke usilovať o vytvorenie lepšieho občianskeho
práva, lepšieho sveta.171
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DILCHER, G. The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalisation. In Rechtsgeschichte: Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fűr europäische Rechtsgeschichte. 2016, roč. 14, č. 1, s. 57.
VON GIERKE, O. Die historische Rechtsschule und die Germanisten: Rede. Berlin : Gustav Schade, 1903, s. 29.
Bližšie k možnostiam vzájomnej spolupráce pozri SOMMER, O. Třetí říše a římské právo. In
Pocta k šedesátým narozeninám Prof. Dr. Alberta Miloty. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1937, s. 323.
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4.

NIEKOĽKO ÚVAH K ŠKANDINÁVSKEMU PRÁVNEMU
REALIZMU

Úvod
Na prelome 19. a 20. storočia sa univerzita v Uppsale (dodnes uznávané
centrum švédskej vzdelanosti) stala rodiskom osobitného právno-filozofického smeru, ktorý, okrem iného, kriticky hodnotil dovtedajšiu koncepciu práva
ako celku. Predmetný smer je odborníkmi právnej filozofie označovaný ako
škandinávsky právny realizmus, a to najmä kvôli geografickej polohe. Dôraz je
nutné klásť na slovo škandinávsky, keďže sa paralelne vyvíja okrem uvedeného
právneho realizmu formujúceho sa na severe Európy aj tzv. americký právny
realizmus, ktorý ale na právo nahliada z inej optiky, najmä so zameraním na
rozhodovaciu činnosť sudcov a diferencovaním medzi právom v realite (law
in action) a právom v knihách (law in books). Obdobne aj v súčasnosti existuje
špecifický filozofický smer označovaný aj ako taliansky právny realizmus (najmä
tzv. janovská škola), ktorého predstavitelia budujú svoje teórie na myšlienkovom
odkaze predtým spomínaného amerického či škandinávskeho právneho realizmu, pričom tieto teórie ďalej rozvíjajú a obohacujú.
V tomto príspevku bude kladený dôraz práve na niektoré teórie a úvahy
popredných predstaviteľov škandinávskeho právneho realizmu, a to najmä
A. Hägerströmovi a K. Olivecronovi. Budeme sa venovať najmä ich kritickému
pohľadu na právo a ich recepcii práva, ako aj ich vzájomnej komparácii. Súčasne
sa pokúsime vyvrátiť aj často uvádzanú kritiku na adresu K. Oliverconu spočívajúcu v tom, že jeho prínos do právnej filozofie a škandinávskeho právneho
realizmu je minimálny a neoriginálny, keďže len údajne nadväzuje a preberá
učenie Hägerströma či Vilhelma Lundstedta.
Je nutné uviesť, že tento príspevok nemá cieľ predostrieť celú problematiku
škandinávskeho právneho realizmu (to by vyžadovalo oveľa väčší priestor)172,
172
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Z tohto dôvodu sa bližšie nevenujeme teóriám a dielam A. Rossa, keďže podľa našej mienky nepredstavuje úplne typického predstaviteľa škandinávskeho právneho realizmu, pretože okrem
právneho realizmu je u neho zreteľne badateľný aj vplyv logického pozitivizmu (inšpirovaný
Viedenským krúžkom, keďže A. Ross študoval vo Viedni u H. Kelsena a aj po štúdiu udržiaval
intenzívne kontakty s viacerými predstaviteľmi tohto krúžku). Uvedené však nepopiera význam
jeho diela, ako aj skutočnosť, že A. Ross bol svojho času zrejme najvplyvnejší právny realista
v rámci škandinávskeho právneho realizmu. Známy anglický právny filozof H. L. A. Hart sa
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ale zameriava sa iba na určité aspekty tohto osobitného právno-filozofického
smeru.

Hägerström a jeho kritika právneho pozitivizmu alebo inak „lov na
metafyziku“
Je zrejmé, že koncept právneho realizmu sa stavia kriticky voči prirodzenoprávnym školám a teóriám. No nie je to len prirodzenoprávna škola, ktorá je
podrobená kritike, ale i klasický právny pozitivizmus. V centre Hägerströmovej
pozornosti je najmä očista právneho pozitivizmu od metafyziky, a preto vyslovuje známu vetu, že sa má v rámci právneho pozitivizmu začať „lov na metafyziku“.173 Právny pozitivizmus pracuje s viacerými metafyzickými pojmami,
pričom v tomto smere má metafyzika až vedecký charakter, s čím Hägerström
nesúhlasí. Používanie týchto pojmov ostro kritizuje a podľa neho právne termíny nemajú žiadny význam, keďže neodkazujú na nič, čo by mohlo byť objektívne uchopiteľné a vnímateľné. Rovnako nie je možné právne termíny poznať ani
a priori, keďže „myšlienka, že svet existuje iba v mysli poznávajúceho subjektu je
rovnako nemožná, ako tá, podľa ktorej náš svet stojí na chrbte nejakého slona.“174
Známa je najmä jeho kritika tézy, že právo je prejavom vôle – ľudu, zákonodarcu
alebo štátu. Podľa Hägerströma je to jedna z najhlbšie zakorenených spoločenských povier.
Právo nemôže byť definované vôľou štátu, keďže štát je definovaný pomocou
práva. V tomto smere ide o začarovaný kruh, pričom pozitivisti sa snažia definovať neznáme pomocou neznámeho. „A ak sa chcú z tohto kruhu vymaniť, sú
nevyhnutne odkázaní na právo prirodzené (napr. teória spoločenskej zmluvy).“175
Rovnako to nemôže byť ani vôľa zákonodarcu či ľudu, keďže predmetom
vôle môže byť len tá skutočnosť, ktorej sme si vedomí. Napriek existencii právneho princípu „ignorantia legis neminem excusat“ je zrejmé, že „jednotlivec
nemá adekvátnu znalosť právnych pravidiel, ktoré platia v určitej spoločnosti
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o A. Rossovi vyjadril, že „je menej zložitý a tajomný ako Hägerström, menej naivný a profesorský
ako Lundstedt a bohatší v uvádzaní príkladov a konkrétnych detailov, aj keď menej uhladený,
než je Olivecrona. Píše jasným, zaujímavým a miestami až pikantným štýlom...“ K tomu pozri
viac HART, H. L. A. Scandinavian Realism. In Cambridge Law Journal. 1959, roč. 17, č. 2,
s. 233.
Napríklad pozri FARALLI, C. Law as Fact. In Revus. 2014, s. 3, bod. 7 a 8.
Pozri MINDUS, P. The Life and Work of Axel Hägerström. Dordrecht : Springer, 2009, s. 113.
Pozri COLOTKA, P., KÁČER, M., BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha :
Leges, 2016, s. 102.
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a preto nemôže požadovať, aby boli dodržiavané.“176 Ako by sme mohli požadovať znalosť právnych pravidiel a právnych termínov od „obyčajných“ ľudí, keď
sa často stáva, že ani samotní právnici nemajú tieto vedomosti, ba dokonca ani
sám zákonodarca? Názorne to zhrnul Olivecrona, ktorý vo svojom druhom vydaní diela „Law as Fact“ uviedol: „pre účinnosť prijatých zákonov sú rôzne motívy
nepodstatné. Zúčastnení na procedúre o obsahu navrhovaného zákona nemusia
nič vedieť, odhliadnuc od záležitosti vzbudzujúcich silný politický záujem vo všeobecnosti platí, že iba zopár z nich (poslancov) má o návrhu nejakú vedomosť.“177
Je možné to ilustrovať aj na súčasnej podobe prijímania zákonov v podmienkach Slovenskej republiky. V prípade, že Národná rada SR prijíma nový zákon
alebo novelizuje už existujúci zákon, koľko z prítomných hlasujúcich poslancov
sa oboznámi so znením textu zákona, za ktorý neskôr hlasujú? Koľko z nich hlasuje len na základe pokynu a dohody prijatej v rámci politickej strany? Môžeme
následne hovoriť, že právo (právne normy) prijaté zákonodarcom je jeho vôľa,
keď si iba hŕstka poslancov prečíta znenie zákona? Je zrejmé, že nie a už vôbec
sa tu nemôžeme baviť o vôli ľudu, ktorý často ani netuší, že ten-ktorý zákon bol
prijatý a je už platný a účinný. Podľa Hägerströma musíme upustiť od takýchto
metafyzických povier a uvedomiť si realitu ako právo funguje.178
Čo potom dáva zákonom silu, ak to nie je vôľa ľudu alebo zákonodarcu?
Hägerström odpovedá jednoznačne: „naplnenie ústavnej procedúry“. Jedinou podstatnou vecou pri premene návrhu zákona na zákon platný a účinný je
správna aplikácia predpísaných ústavných formalít. Ak teda pravidlá správania
predkladané v návrhu zákona prejdú celým legislatívnym procesom určeným
právnym poriadkom príslušnej krajiny, tak až vtedy a jedine vtedy nadobudnú normy správania charakter právny a záväzný pre spoločnosť. Nie je potrebné hľadať iné vysvetlenie. S uvedeným vysvetlením súhlasí aj Olivecrona, po
dľa ktorého „jedinou podstatnou vecou pri premene návrhu zákona na zákon je
správna aplikácia predpísaných formalít.“179
176
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Uvedené skutočnosti ocenil aj známy anglický filozof H. L. A. Hart, podľa
ktorého Hägerströmova kritika klasického pozitivizmu predstavuje skutočný
príspevok k objasneniu toho, čo možno považovať za základ každého právneho
systému.

Realita práva ako slovná mágia
Práve touto koncepciou práva ako slovnej reality sa Hägerström zrejme
najviac preslávil a je preňho charakteristická. Hägerström bol toho názoru, že
termíny modernej právnej vedy neopisujú empirickú realitu, najmä otázku záväznosti práva. Idea povinnosti nie je objektívnou realitou, ale iba psychologickou reakciou na určité podnety. Samozrejme, Hägerström nepopiera význam
právnych noriem180, no tvrdí, že ponímanie pojmov, ako napríklad právo, záväzok alebo vlastníctvo symbolizujú len „psychologické reakcie na rituálne prejavy
práva prejavujúce sa vo forme slovnej mágie.“181
Hägerström obrátil pozornosť k rímskemu právu, keďže veril, že práve v archaickom rímskom práve bude možné objaviť právne pojmy v ich „najnaivnejšej“ podobe.182 Archaické rímske právo bolo známe slávnostnou rituálnou
formou. Na to, aby došlo k cieleným právnym účinkom, musel byť naplnený
určitý rituál, najčastejšie odrecitovanie určitej formulky a vykonanie patričného gesta. Ako príklad, ktorý používal aj samotný Hägerström, môžeme uviesť
rímske „promissio“ (sľub). V zmysle archaického rímskeho práva boli potrebné
dve skutočnosti na to, aby sľub nadobudol platnosť, a to potrasenie rukami a rituálne vyslovenie formulky.183 Bez uvedených skutočností by „promissio“ nebolo
platné a nemalo by žiadne účinky medzi stranami. Prečo to tak bolo? Prečo by
sa malo niečo meniť na záväznosti sľubu, keby si napríklad strany nepodali ruky
alebo by si ich podali ľavou rukou? Prečo je to práve dotyk pravých rúk, čo spôsobuje príčinu transferu moci? Podľa Hägerströma, a verili v to aj starí Rimania,
existuje len jedno vysvetlenie uvedených právnych foriem – je to mágia. „Právo
180
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„Čo iné je štát ako spoločnosť zorganizovaná prostredníctvom právnych noriem? Predpokladajme
napríklad, že by neexistovali právne normy, ktoré by určovali vzájomné vzťahy občanov a o tieto
vzťahy by sa starali iba sudcovia a výkonné orgány. O čo iné by išlo ako o masu (ľudí)?“ Viac
BRÖSTL, A. Frontisterion. Bratislava : KALLIGRAM, 2009, s. 245.
Tamže, s. 245.
COLOTKA, P., KÁČER, M., BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha :
Leges, 2016, s. 104.
„Sľubuješ, že ...? Áno, sľubujem.“ Viac Tamže, s. 104.
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je magickou mocou, povinnosť magickým putom.“184 Tu je možné najzreteľnejšie
vnímať podobnosť právnych termínov s náboženskými predstavami. Najmä je
nutné spomenúť, že v prípade nedodržania sľubu malo sľubujúceho postihnúť
nešťastie, a to kliatba bohov. Na druhej strane, ak svoj sľub voči adresátovi splní,
prinesie mu to šťastie.
Uvedená „magická“ či „mýtická“ podstata subjektívnych práv a povinností
podľa Hägerströma pretrváva dodnes. „Jediný rozdiel oproti minulosti spočíva
v tom, že moderná právna veda sa snaží túto podstatu zastrieť tým, že celkom
márne hľadá fakty, ktoré by s uvedenými pojmami korešpondovali (napr. právo
ako ochrana zo strany štátu, právo ako faktická moc a pod.).“185 Bjarup k tomu
ešte dodáva, že „situácia nie je odlišná od moderného práva, ale právna slovná
zásoba (rozumej právne termíny) je dôležitý nezmysel, pretože ju príslušné orgány
používajú na udržiavanie a presadzovanie pravidelných vzorov správania sa na
zachovanie mieru a bezpečnosti medzi členmi štátu.“186
Aj keď pojmu „právo“ či iným právnym termínom nezodpovedá žiadna
zmyslami uchopiteľná realita, uvedené právne termíny hrajú v praktickom živote dôležitú úlohu najmä v rovine psychologickej. Aj sám Hägerström uvádza, že právo a povinnosti majú veľkú motivačnú silu a psychologické účinky
v správaní ľudí v spoločnosti. „Ľudia bojujúci za svoje práva veria, že sú mocní
ako bohovia.“187

Hägerström vs. Olivecrona
Olivecrona je často kritizovaný za neoriginálnosť svojich téz a myšlienok,
ktoré preberá od svojich učiteľov, V. Lundstedta a najmä A. Hägerströma.188
Olivecrona však v skutočnosti vytvára veľmi zaujímavú a ucelenú právnu filozofiu, ktorá si zasluhuje uznanie, a možno ju označiť ako jednu z najlepších
a najoriginálnejších filozofií 20. storočia. Cieľom tejto podkapitoly je dokázať
originálnosť jeho filozofie v porovnaní s A. Hägerströmom.189
184
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T. Spaak vo svojom diele „A Critical Appraisal of Karl Olivecrona´s Legal
Philosophy“190 formuluje deväť hlavných Olivecronových právno-filozofických
tvrdení:
1. odmietnutie názoru, že právne normy sú právne záväzné,
2. formulácia právnych noriem ako nezávislých imperatívov, ktoré ovplyvňujú
správanie ľudí, keďže obsahujú sugestívny charakter,
3. slovo „právo“ neodkazuje na žiadnu skutočnú vec v objektívnom svete, napriek tomu majú právne výroky direktívnu, informatívnu a technickú funkciu v právnom myslení,
4. právo je otázkou organizovanej sily v mnohých smeroch,
5. súdy nevyhnutne vytvárajú nové právo pri rozhodovaní konkrétneho
prípadu,
6. zákonodarca nevytvára normy, ktoré zakladajú právne vzťahy, ale namiesto
toho zahŕňa do právnej mašinérie psychologicky účinné normy v podobe
nezávislých imperatívov,
7. právne vety môžu byť správne alebo nesprávne, no nie pravdivé alebo
nepravdivé,
8. jeho právna filozofia zahŕňa hlavne princípy právneho pozitivizmu, a
9. Olivecrona tvrdí, že akákoľvek obhájiteľná teória práva musí spadať do kategórie nevoluntaristických.191
V rámci tohto článku nie je možné zaoberať sa do podrobností všetkými
spomenutými hlavnými tvrdeniami Olivecronu, z toho dôvodu sa budeme zaoberať len niektorými z nich. Jednotlivé častí teórie Olivecronu budeme porovnávať aj s učením Hägerströma a poukážeme na určité odlišnosti v ich právnych
filozofiách.

190
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vyhlásil, že Európania by mali privítať nemecké víťazstvo v rámci 2. svetovej vojny; bol sympatizantom Nemecka. Táto skutočnosť dodnes odrádza viacero vedcov od Olivecronu a tí sa
následne radšej obracajú na filozofiu Hägerströma či Rossa.
V preklade: „Kritické zhodnotenie právnej filozofie Karla Olivecronu.“
SPAAK, T. A Critical Appraisal of Karl Olivecrona´s Legal Philosophy. Dordrecht : Springer,
2014, s. 262 – 268.
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Záväznosť práva podľa Olivecronu a právne normy
ako nezávislé imperatívy
Prvé vydanie diela „Law as Fact“ Olivecrona začína úvahou a odmietnutím
myšlienky, že právo má záväznú silu, a to v tom zmysle, že sme zaviazaní konať
v súlade s platnou a účinnou právnou normou. Ako bolo už spomenuté, Hägerström vníma subjektívne právo ako magické puto, resp. subjektívnu povinnosť
vníma ako záväzok magickým putom. Olivecrona podobne tvrdí, že záväznosť
právnych noriem nemá svoje miesto v našom objektívnom svete, ale „musí sa
nachádzať v nejakej nadprirodzenej ríši, kde môže vlastnosť záväznosti dávať
zmysel.“192 Súčasne ale dodáva, že takáto záväznosť pre nás nemá žiadny zmysel,
keďže neexistuje žiadne spojenie medzi uvedenou nadprirodzenou ríšou a naším objektívnym svetom. Olivecrona ďalej bližšie nerozoberá uvedenú problematiku, no je jasné, že v tomto smere nadväzuje na Hägerströmovu teóriu.193
Olivecrona rozlišuje medzi realitou a metafyzikou, medzi vedou a mysticizmom v rámci právneho myslenia. Podľa neho veriť v záväznú silu práva znamená, vzdať sa akéhokoľvek pokusu o vedecké vysvetlenie samotnej podstaty
práva. „Záväzná sila práva je realita ako myšlienka v ľudských mysliach. Vo vonkajšom svete neexistuje nič, čo by zodpovedalo tejto myšlienke.“194 Samotný termín „záväznosť práva“ alebo „záväzná sila práva“ sa odvoláva na neexistujúcu
vlastnosť určitého druhu a táto vlastnosť ani nemôže existovať v objektívnom
svete.
Uvedenou tézou Olivecrona nadväzuje na Hägerströma. No nezostáva iba
pri nej a ďalej ju rozvíja. Ak teda neexistuje záväzná sila práva, t. j. ak právne
normy neobsahujú záväzný prvok, tak uvedené právne normy ani nemôžu zakladať právne vzťahy, čo v konečnom dôsledku znamená, že „neexistujú žiadne
právnické osoby, žiadne majetkové vzťahy, žiadne práva a povinnosti, ba ani manželstvá a profesori a pod.“195 Právne normy v reálnom svete nevytvárajú a ani
nemôžu vytvoriť akýkoľvek z uvedených právnych inštitútov alebo právnych
vzťahov. Treba spomenúť, že Hägerström nerozvíja otázku záväznosti práva do
takých rozmerov ako Olivecrona, u ktorého práve táto myšlienka tvorí základnú
192
193
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tézu jeho právnej filozofie, na ktorú ďalej nadväzuje s teóriou právnych noriem
ako nezávislých imperatívov.
Poukazujúc na skutočnosť, že právne normy nemajú záväznú silu v objektívnom svete, Olivecrona sa ďalej zaoberá právnymi normami a ich povahou.
Rozlišuje medzi formou a obsahom právnej normy. „Obsahom právnej normy...
je predstava o činnosti osoby v imaginárnej situácii. A forma právnej normy... je
príkaz, pretože zákonodarcovia sa snažia vštiepiť do nás určité formy správania.“
Podľa neho je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že výroky, resp. vety, obsiahnuté
v právnych predpisoch pôsobia ako imperatívy a obsahujú tzv. príkazný prvok.
Ako základný príklad príkazu môžeme uviesť rozkaz nadriadeného, ktorý pôsobí priamo na vôľu príjemcu rozkazu, pričom zvyčajne vojak s nižšou hodnosťou
vykoná jemu udelený príkaz bez námietok a v stave hodnotovo neutrálneho zámeru (koná iba na základe samotného rozkazu, nie na základe vlastného zámeru). No nie je možné podľa Olivecronu stotožňovať právne normy s rozkazmi, aj
keď obe formy obsahujú tzv. príkazný prvok. Čo sú však potom právne normy?
Olivecrona predkladá teóriu o tzv. nezávislých imperatívoch ako osobitnej kategórie príkazov popri rozkazoch.
Olivecrona analyzuje vzťah medzi rozkazom a nezávislými imperatívmi
a prichádza k trom základným odlišnostiam. Po prvé, rozkaz je za každých okolností vydaný konkrétnou osobou, no nezávislý imperatív (v podobe právnej
normy) nie je vydaný niekým konkrétnym. Po druhé, rozkaz je vždy vydaný
konkrétnej osobe alebo osobám a týka sa určitého konania, zatiaľ čo nezávislý
imperatív síce vyjadruje určité konanie a aj ho reguluje, no nie je určený žiadnej konkrétnej osobe, naopak, zaväzuje neurčitý počet ľudí.196 Po tretie, rozkaz
nemôže byť na tej istej úrovni ako rozsudok súdu, zatiaľ čo nezávislý imperatív môže byť nahradený vetou, ktorá môže byť podkladom pre rozhodnutie.
„Napríklad v Desatore máme uvedený nezávislý imperatív ,Nepokradneš!‘ Nejaví
sa nám to intelektuálne nezmyselné nahradiť uvedený imperatív slovami: ,Je to
skutočne tak, že by ste nemali kradnúť‘ alebo ,Je to tvoja povinnosť nekradnúť.‘
Formálne, tieto vety sa nám podobajú na rozhodnutia, resp. že by mohli byť ako
základ rozhodnutí súdov.“197
196

197

Buď všetkých (napr. formulácia „každý má právo na život“), alebo len určitú skupinu ľudí
určenú na základe druhových znakov, ako napríklad občania, cudzinci, maloletí a pod. Viac
pozri SPAAK, T. Philosophy of Law of Karl Olivecrona. In SELLERS, M., KIRSTE, S. (ed.).
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Na základe uvedených poznatkov následne Olivecrona formuluje základné
tvrdenie o právnych normách, a to, že právne normy ako také „môžu ovplyvniť
ľudí, keďže majú sugestívny charakter“ a ovplyvňujú psychologickou cestou správanie ľudí. Uvedená myšlienka je kľúčová v Olivecronovej teórii, najmä kvôli
tomu, že neexistujú právne vzťahy, ktorých znalosti by mohli motivovať občanov, aby konali primerane.
Okrem sugestívneho charakteru právnych noriem je to práve úcta k ústave a formalitám obsiahnutým v rámci legislatívneho procesu, čo dáva silu zákonom. „Návrh zákona nie je prenesený do inej sféry reality, ale je jednoducho
predmetom niektorých formalít, ktoré majú na nás zvláštny účinok psychologickej
povahy. Tieto formality sú základnou vecou. Legislatívny akt nespočíva v ničom
inom.“198
Pri analýze faktorov prispievajúcich k zachovaniu právneho poriadku sa Hägerström nevenuje otázkam nezávislého imperatívu a v nich obsiahnutému sugestívnemu charakteru právnych noriem. V tomto smere je skôr vhodné spomenúť jeho teóriu práva ako stroja a jeho azda najslávnejší výrok „Právny poriadok
nie je nič iné ako spoločenská mašinéria, v ktorej úlohu ozubených koliesok hrajú
ľudia.“199 Tu sa však núka jedna zásadná otázka, a to, aké sú nevyhnutné podmienky, aby si táto mašinéria zachovala svoju funkčnosť? Aby sa nebodaj tento
stroj nezasekol alebo ešte horšie, aby nezačali jednotlivé kolieska vypadávať.
Odpoveď podľa Hägerstroma spočíva vo vlastnostiach tých, ktorým je právo
adresované, t. j. adresátov noriem, obyčajných existujúcich ľudí, ktorí sú vystavení vplyvom svojho okolia. Aby bol právny poriadok skutočne funkčný, jeho
adresáti by mali mať:
–– určité spoločenské inštinkty (vnútené pravidlá správania sa, ktoré sa nám
časom zdajú ako správne a nerozmýšľame nad ich povahou),
–– zmysel pre to, čo je správne,
–– strach z vonkajšieho donútenia.
Podľa Hägerströma strach zo sankcie nie je hlavnou motiváciou dodržiavať
právo, za kľúčové považuje spoločenské inštinkty a zmysel pre to, čo je správne. Formuluje myšlienku o prirodzenej schopnosti jednotlivca prispôsobiť sa
198
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obmedzeniam, ktoré od neho spoločnosť vyžaduje. „Jednotlivec začne po určitom čase tieto obmedzenia chápať ako to, čo má byť, ako svoje povinnosti vyplývajúce z najvyšších hodnôt. Vo vrcholnom štádiu tejto adaptácie sa hodnoty spájajú
s istým druhom absolutizovanej reality (napr. hodnota života s Božím príkazom
,Nezabiješ‘).“200
Hägerström, samozrejme, nepopiera význam sankcií v rámci moderného
demokratického štátu. Všetky sankcie by mali rešpektovať základnú ideu právneho štátu – princíp právnej istoty (je potrebne rozhodnúť v podobných veciach
rovnako alebo aspoň podobne). Hägerstrom bol zástancom toho, že hlavným
účelom sankcií má byť generálna prevencia a verejná bezpečnosť, nie odplata,
resp. náprava páchateľa. „Každý trest, ktorý nie je ukladaný v záujme tých, ktorí
sa dajú skutočne odradiť a v záujme verejnej bezpečnosti, sa stáva zbytočným
mučením, a to len kvôli nevedomosti a surovým inštinktom pomstychtivosti.“201

Právo ako organizovaná sila
Ak teda právo nie je záväzné vo svojom tradičnom zmysle, ak neexistujú
žiadne práva a povinnosti a ak právo je len otázkou určitého psychologického
účinku nezávislých imperatívov, tak potom je nevyhnutné, aby právo malo charakter organizovanej sily. K tomuto záveru dochádza Olivecrona vo svojej štvrtej
a piatej kapitole prvého vydania diela „Law as Fact“. Samotný Hägerström sa
právu ako organizovanej sile bližšie vôbec nevenuje.
Olivecrona skúma bližšie vzťah práva a sily, pričom formuluje, okrem iného,
tieto závery:
a) organizovaná sila je nevyhnutná pre samotnú existenciu práva,
b) sila práva prejavuje svoj vplyv na spoločnosť nepriamo,
c) právo zapríčiňuje naše osvojenie si tých morálnych hodnôt a postojov, ktoré
sú obsiahnuté v rámci právnych noriem.202
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201

202

COLOTKA, P., KÁČER, M., BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha :
Leges, 2016, s. 107.
Pozri MINDUS, P. The Life and Work of Axel Hägerström. Dordrecht : Springer, 2009, s. 165.
Dokonca Lundstedt ide ešte ďalej a tvrdí, že účelom trestania je formovanie všeobecne zdieľaných predstáv o tom, čo je správne (preto kritizoval aj návrh na prohibíciu alkoholu vo Švédsku – je skutočne pitie alkoholu nesprávne? Väčšina ľudí by aj dnes určite bola proti prohibícii
a nesúhlasila s názorom, že alkohol je zlo, ktoré treba odstrániť).
SPAAK, T. A Critical Appraisal of Karl Olivecrona´s Legal Philosophy. Dordrecht : Springer,
2014, s. 157 – 266.

71

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

Ad a) Organizovaná sila je nevyhnutná pre samotnú existenciu práva
Organizovanú silu je potrebné vnímať širšie, nielen ako pôsobenie jednotlivých štátnych orgánov, ale aj napríklad ako policajné opatrenia voči narušeniu
právneho poriadku, ukladanie a výkon súdnych rozhodnutí alebo trestov. Podľa Olivecronu právo nemôže napĺňať svoju hlavnú funkciu, a to zabezpečenie
mierumilovného spolužitia medzi ľuďmi, ak nebude používať silovú stránku.
V súčasných moderných štátoch je použitie sily možné zredukovať na takú
mieru, že sa nám môže javiť použitie sily v rámci právneho štátu ako niečo
cudzie, resp. použitie sily zo strany štátu sa nám javí ako niečo neprimerané
a drastické. Napriek tomu štát musí disponovať aj prostriedkami donútenia,
pričom tieto prostriedky musí mať k dispozícii kedykoľvek a odpor voči štátu by
mal byť márny. V opačnom prípade by sme ťažko mohli hovoriť o suverénnom
štáte. „Zásadným dôvodom, prečo je Olivecrona presvedčený, že organizovaná sila
je nevyhnutná pre existenciu zákona, je to, že je presvedčený o tendencii ľudí sa
správať tým spôsobom, že dôjde ku katastrofe a ničeniu, ak by sa ľudom ponechala
sloboda konať tak, ako sa im páči.“203
Aj keď to explicitne nikde Olivecrona neuviedol, je zrejmé, že chápanie človeka v prirodzenom stave má rovnaké ako T. Hobbes, ktorý ho „nechápe ako
sociálneho živočícha, tak ako ho chápal Aristoteles. Motívy spoločenského života
hľadá v princípoch, ktoré sú základom ľudského správania: egoistická snaha o sebazáchovu a hľadanie vlastného prospechu, spojené s mravnou ľahostajnosťou.“204
Na základe uvedeného preto máme upustiť od tradičného pohľadu, ktorý rozlišuje právo a silu ako dve samostatné entity, a máme prijať skutočnosť, že právo
je garantované silou a táto sila je nevyhnutná pre existenciu práva.
Ad b) Sila práva prejavuje svoj vplyv na spoločnosť nepriamo
V tomto smere Olivecrona poukazuje na dve skutočnosti, na právo ako organizovanú silu, ktorá pôsobí neustále a je aplikovaná štátnymi orgánmi, a súčasne na úkony, ktoré majú bezprostredný účinok. Práve nepriamy účinok práva
ako organizovanej sily a jeho neustála prítomnosť, má podľa Olivecronu väčší význam ako úkony, ktoré majú bezprostredný účinok, ako napríklad trestanie páchateľov alebo prevod vlastníckeho práva k určitej veci medzi veriteľom
203
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a dlžníkom. „Utrpenie niekoľkých tisícov zločincov, prevod majetku vo viacerých
prípadoch od dlžníkov k veriteľom je malá záležitosť v porovnaní s tým, že ľudia vo všeobecnosti sa zdržiavajú konania označeného ako zločiny, platia svoje
dlhy atď.“205
Ľudia majú tendenciu prehliadať nepriamy účinok sily práva, keďže sa nám
nepáči myšlienka, že je to práve strach zo sankcií, čo nás motivuje riadiť sa právom. V skutočnosti vedomie, že sankcie sú pravidelne uvaľované na tých, čo
porušili zákon, má najväčší vplyv na náš postoj k právnym normám. Olivecrona
súčasne poukazuje, že uvedené neznamená, že žijeme pod neustálym strachom
pred postihovaním zo strany štátnych orgánov, ktoré používajú právo ako organizovanú silu. „Keďže je neúnosné žiť v neustálom strachu, prispôsobujeme sa
okolnostiam a ani neberieme do úvahy možnosť spáchania trestného činu.“206
Ad c) Právo zapríčiňuje osvojenie si morálnych hodnôt a postojov,
ktoré sú obsiahnuté v rámci právnych noriem
Neustále dodržiavanie práva zapríčiňuje, že si osvojujeme tie morálne hodnoty a postoje, ktoré sú obsahom právnych noriem. Olivecrona uvedenú myšlienku ďalej rozvíja a tvrdí, že právo je vtedy pevne ukotvené v rámci spoločnosti, ak hlavné nezávislé imperatívy boli osvojené väčšinou spoločnosti. „Hlavným
dôvodom, prečo si nezávislé imperatívy osvojujeme tak ľahko, je kvôli tomu, že
sugestívny charakter imperatívov je obrovský, obzvlášť, keď moc štátu ... stojí za
imperatívmi.“207 Sugestívny charakter vytvára hlboký dojem v našich mysliach,
ktorý nás núti prevziať základný imperatív (príkaz) zákona k srdcu a prijať ho
ako objektívne záväzný.
Celá Olivecronova myšlienka môže byť zhrnutá tak, že nezávislé imperatívy
pôsobia priamo na vôľu príjemcu a ak tento príkaz nadobudne účinok (danú
informáciu adresát nadobudne), v mysli adresáta vznikne hodnotovo neutrálny zámer vykonať prikazované konanie, t. j. také konanie, ktoré adresát normy
pôvodne ani nezamýšľal vykonať a predmetné konanie nie je motivované jeho
vlastnými želaniami. Po určitom opakovaní príkazného konania (najmä ak tak
činia aj ostatní ľudia v okolí adresáta normy) si dané konanie osvojuje a začína
205
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ho považovať za správne, ba dokonca začne požadovať aj od iných, aby dané
konanie vykonávali.

Možné využitie odkazu škandinávskeho právneho realizmu
v súčasnosti
Dnes sa často stretávame s kritikou nielen škandinávskeho právneho realizmu, ale aj celého právneho realizmu ako takého. Osobitne sa niektorí autori
vyjadrujú, že „škandinávsky realizmus, na rozdiel od právneho pozitivizmu, prežíva len v múzeu archeológie právnej vedy.“208 Takýto pohľad je však z nášho
pohľadu nesprávny. Právny realizmus a osobitne škandinávsky právny realizmus, predstavujú zaujímavý právno-filozofický pohľad, ktorý obohacuje právnu
filozofiu a zaoberá sa aj v súčasnosti vysoko aktuálnymi otázkami, okrem iného,
aj napríklad tým, čo je v skutočnosti právo a právna norma, jeho/jej dôležitosť
v spoločnosti, ako aj význam právnej vedy v spoločnosti a akým smerom by sa
právna veda mala uberať.
V tejto časti príspevku si dovolíme uviesť dve osobitné sféry, na ktoré ak nazeráme optikou (škandinávskeho) právneho realizmu, tak ich vnímame v úplne
inom, pre nás užitočnom uhle pohľadu. Obe sféry sú, samozrejme, výsostne
právneho charakteru.
Prvá sféra, v ktorej má využitie právneho realizmu skutočne význam, je interpretácia a argumentácia v práve. Súčasne právne spory sú riešené zo strany
orgánov aplikácie práva rôzne, no z ich pohľadu je hľadaná vždy jediná správna
odpoveď, ktorá má byť v každom jednom konkrétnom prípade nájdená. No je
ju možné nájsť? Neexistujú rôzne druhy metód interpretácie či rôzne druhy argumentov, ktoré sa dajú použiť, a na základe nich sa dopracujeme k viacerým
možným riešeniam sporu, ktoré budú z pohľadu práva správne?
Sú to zásadne právni realisti, ktorí využívajú pre nich príznačný skepticizmus voči „teórii jedinej správnej odpovede“, ktorú zastával napríklad R. Dworkin.209 V súčasnosti sa osobitne touto problematikou zaoberá aj tzv. taliansky
právny realizmus (najmä tzv. Janovská škola, jej predstaviteľ je napr. R. Guastini), ktorého súčasní predstavitelia plynulo nadväzujú na základné myšlienky amerického či škandinávskeho realizmu, pričom tieto ďalej rozpracovávajú,
208
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obohacujú a uvádzajú na aplikačné problémy súčasnej spoločnosti (najmä vo
vzťahu k interpretácii a argumentácii v práve, pričom skepticky ponímajú teóriu
jediného správneho riešenia pri rozhodovacej činnosti súdu či iných orgánov
aplikácie práva).210
V tomto smere je možné bádať dôležitý význam právneho realizmu, ktorý
nás na jednej strane núti sa na skutočnosť pozerať skeptický a reálne a na druhej
strane sa zameriava na tú reálnu podobu práva, t. j. na prax súdov, na pôde ktorých sa právo reálne minimálne dotvára, ak nie vytvára (ako si myslel Olivecrona). V tomto smere nie je možné právnemu realizmu (aj tomu škandinávskemu)
uprieť význam a aktuálnosť aj v súčasnom právnom myslení a právnej vede.
Druhá oblasť, v rámci ktorej môže právny realizmus výrazným spôsobom
napomôcť k lepšiemu chápaniu daného odvetvia, je medzinárodné právo verejné. Medzinárodné právo verejné je podľa nás vo veľkej miere postavené na
princípe nenormatívnom, neformálnom. Ide o jedinečné právne odvetvie s interdisciplinárnymi špecifikami, ktoré sa „nachádza na pomedzí právnej vedy,
histórie a sociológie.“211 Optiku právneho realizmu je možné využiť práve pri
nazeraní na viaceré aspekty medzinárodného práva, ako napríklad samotný
pojem medzinárodné právo, otázku fungovania medzinárodných vzťahov, no
najmä zameranie a chápanie prameňov medzinárodného práva. Rozlišujú sa tri
základné prístupy k triedeniu a chápaniu prameňov medzinárodného práva:
a) právny idealizmus (prirodzenoprávna škola),
b) analytický prístup, teda pozitivizmus (alebo právny realizmus – posledné
pomenovanie sa vžilo v USA), a posledným je
c) sociologický prístup, ktorý odmieta pozitivizmus aj idealizmus prirodzenoprávnej školy.212
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Na základe uvedeného môžeme uviesť, že prirodzenoprávna škola verí, že
jedným z podstatných prameňov medzinárodného práva je morálka, resp. racionálne poznanie prirodzeného práva. Naproti tomu sa sociologický prístup zameriava na normy, ktoré aktuálne platia, t. j. ako sociologické pravidlá správania
sa (čiže nehľadá normy, ktorý by mali platiť). Ako tretí prístup je uvádzaný práve
pozitivizmus, ktorý vychádza najmä z teoretických teórií anglického pozitivistu
H. L. A. Harta uvedených v jeho kľúčovom diele „Concept of Law“.213 Hart rozlišuje medzi primárnym a sekundárnym právom, pričom sekundárne právo je
„rekogničné“, keďže určuje, čo je nutné považovať za právo primárne. „V iných
spoločenstvách však podľa Harta stačí (stačilo) iba primárne právo, bez toho, aby
ho niekto definoval záväzne. Taká je podľa neho situácia aj v medzinárodnom
práve. Podľa Harta totiž medzinárodné právo nemá rekogničnú normu a platné
je preto, že je akceptované, a nie preto, že by spĺňalo náležitosti ustanovené v rekogničnej norme.“214
Uvedené triedenie prameňov medzinárodného práva rešpektujeme, no nesúhlasíme s jednou skutočnosťou, a to spojením právneho pozitivizmu a právneho realizmu. V tomto smere by sme navrhovali predmetné triedenie prameňov medzinárodného práva doplniť o štvrtú alternatívu – nazeranie na pramene
práva optikou právneho realizmu. Veríme, že napríklad využitie Olivecronovho
ponímania právnej normy ako nezávislého imperatívu by mohlo byť využiteľné
aj na pramene medzinárodného práva, ako aj prítomnosť sugestívneho prvku
v jednotlivých normách medzinárodného práva (a teda otázka psychologického
účinku na jednotlivé subjekty medzinárodného práva). Ďalej by mohla byť zaujímavá aj myšlienka lovu na metafyziku v ponímaní Hägerströma v súvislosti
s takými pojmami ako suverenita štátu, záväznosť medzinárodného práva, existencia a samostatnosť medzinárodných organizácii, právomoc medzinárodných
súdov a tribunálov alebo oprávnené využitie sily v medzinárodných vzťahoch.
Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku sa na tomto mieste nie je možné
venovať bližšie tejto problematike, no z nášho pohľadu ide o veľmi zaujímavú tému, ktorá by si jednoznačne zasluhovala väčšiu pozornosť. Je však jednoznačné, že právny realizmus (konkrétne aj škandinávsky) by mohol byť využitý aj v rámci oblasti medzinárodného práva verejného. V tomto smere už boli
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vyvíjané viaceré snahy a na záver si dovoľujeme len spomenúť napríklad koncepciu tzv. nového európskeho právneho realizmu, ktorý je postavený na škandinávskom právnom realizme (najmä osobe A. Rossa), sociológii M. Webera
a právnej sociológii P. Bourdieuho. Hlavnou myšlienkou tohto smeru je skúmanie medzinárodného práva verejného ako empirického predmetu záujmu,
a zároveň snaha urobiť medzinárodné právo verejné zrozumiteľné a prehľadné
v širšom zmysle.215

Záver
Hägerström a najmä Olivecrona sú často obviňovaní, že prispeli „ku kolapsu
európskej kultúry a rozposlali uvítacie listy všetkým možným totalitným ideológiám.“216 No v tomto smere bol ich odkaz zle pochopený a interpretačne nesprávne uchopený, čo však nie je nič nové v rámci totalitných ideológii (napr. Marx
v rámci komunizmu či Nietzsche v rámci nacizmu). V skutočnosti odkaz oboch
predstaviteľov škandinávskeho právneho realizmu predstavuje jednu z najzaujímavejších koncepcií právnej filozofie 20. storočia. Osobitným prínosom je ich
kritický postoj k dovtedajšiemu chápaniu práva. Tézy ako právo je slovná mágia,
lov na metafyzické pojmy v rámci jurisprudencie, neexistencia záväznosti práva
v tradičnom zmysle, právne normy ako nezávislé imperatívy či chápanie práva
ako organizovanej sily, nám jasne preukazujú, že škandinávsky právny realizmus má snahu identifikovať pravú podstatu práva, pričom s tým bol spojený aj
kritický prístup k dovtedajším právnickým školám, ktoré sa zaoberali podstatou
a zmyslom práva (ako napr. iusnaturalizmus a klasický právny pozitivizmus).
Máme za to, že v rámci tohto článku sme preukázali skutočnosť, že filozofické odkazy Olivecronu a Hägerströma síce na jednej strane na seba nadväzujú
a v mnohom sú podobné, na strane druhej právna filozofia K. Olivecronu je určite ucelený a pôvodný právno-filozofický celok, za ktorý si zaslúži uznanie.217
Podobnosť filozofických odkazov je ospravedlniteľná aj z toho dôvodu, že Olivecrona je žiakom Hägerströma, pričom aj z viacerých jeho vyjadrení je zrejmé,
215
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že má Hägerströma vo veľkej úcte218 a preberá niektoré jeho tézy, s ktorými
súhlasí, aj keď nie všetky. Preto nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že Olivecronova
právna filozofia postráda originálnosť.
Na záver príspevku môžeme uviesť, že (škandinávsky) právny realizmus by
bolo možné využiť vo viacerých právnych oblastiach, no najmä v oblasti interpretácie a argumentácie (odmietnutie teórie jedinej správnej odpovede v rámci právneho sporu), ako aj v oblasti medzinárodného práva verejného, kde by
právny realizmus svojím realistickým nazeraním mohol predstavovať originálny
prístup k tomuto odvetviu (najmä vo vzťahu k viacerým aspektom medzinárodného práva, ako napríklad samotný pojem medzinárodného práva, otázka
fungovania medzinárodných vzťahov, ale aj chápanie prameňov medzinárodného práva).
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5.

CLS REVISITED: LIMITY KRITICKÉHO PŘÍSTUPU

Úvod
Hnutí kritických právních studií (critical legal studies, „CLS“) představovalo poměrně břitkou výzvu právnickému establishmentu v době svého vzniku,
tedy v už poněkud dávných 70-tych letech. Pokud bychom ho měli jednoduše
definovat, dobře posoužit může parafráze Marka Tushenta: CLS reprezentovalo
politickou alianci lidí, snažících se rozšířit prostor levice v právní akademii – ostatně pro CLS právo představuje formu politiky.219 Dokonce i jeho protagonisté
však pokládají otázku, zda se již nestalo součástí hlavního proudu, nebo jestli
na druhou stranu hlavním výsledkem hnutí není jen sebepotvrzení apolitického technokratismu, proti kterému se CLS snažilo vymezovat. Hnutí vzniklo
na Harvardské universitě v 70. letech a jeho nejvýznamnějším představitelem
je D. Kennedy, bílý muž (sám označuje jako jednu ze skupin v rámci CLS bílé
muže220) a profesor na tamní právnické fakultě. Jako ilustrace tehdejšího způsobu myšlení mohou posloužit návrhy z jeho pamfletu (tak text sám nazval) o hierarchii v právnickém vzdělávání z roku 1983, které měly představovat obrázek
instituce budoucnosti – byť ve značně idealizované podobě, sada konkrétních
návrhů je ostatně označena „Utopické návrhy“221.

Akademie a politika
Kennedy ve svých návrzích doporučuje sestavit povinný dvouletý blok ze
tří částí.222 V první řadě by mělo jít o třísemestrální blok pokrývající právní
doktrínu, ovšem včetně vysvětlení technik manipulace s případy a předvedení
střetu pravicových a levicových politických argumentů v právu.223 Mimořádnou
pozornost vedle toho přikládal dvouletému klinickému bloku, poslední třetí
částí by pak měl být kurz těsně navázaný na doktrinární a klinické vzdělávání,
který by tyto bloky uváděl do širokého kontextu společenských věd.224 Vedle
219
220
221
222
223
224

TUSHNET, M. Mark Tushnet, Critical Legal Studies: A Political History. In Yale Law Journal.
1991, roč. 100, s. 1515 – 1542.
KENNEDY, D. Legal education and the reproduction of hierarchy: a polemic against the system:
a critical edition. New York : New York University Press, 2007, s. 207.
Tamtéž, s. 136 – 139.
Tamtéž, s. 136.
Tamtéž, s. 136.
Tamtéž, s. 137.

79

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

struktury výuky pak Kennedy uvádí celou řadu návrhů, jak univerzitní prostředí dehierarchizovat – uchazeči o studium by procházeli testem minimálních
předpokladů, přičemž mezi v testu úspěšnými by o přijetí na fakultu rozhodoval
los, zrušit rozdělení vyučujících z hlediska definitivy a sjednotit výši platů pro
celou fakultu, včetně sekretářek a údržbářů.225
Podle Kennedyho bylo hlavním účelem pamfletu posunout liberální studenty a studenty stojící mezi liberály a radikály doleva.226 Liberální myšlení v americkém slova smyslu, tedy levý střed spojený s Demokratickou stranou, a pokud
jde o právní filozofii, s myšlenkami R. Dworkina. Pro tento myšlenkový směr
Kennedy nechoval a nechová velké pochopení. Jedním z impulzů pro sepsání
pamfletu pak byla snaha se oproti tomuto nevyhraněnému směru vymezit, když
začínal získávat na síle.227 Takové opovržení se může zdát těžko pochopitelné,
když jde vlastně o výtky levice vůči levici. Pochopitelnější rozměr jí může dát
historická perspektiva. Demokraté byli těžce poškozeni rozkolem způsobeným
válkou ve Vietnamu, kterou rozdmýchával demokratický prezident Johnson.
Proti němu se ale postavila silná vnitrostranická opozice a výsledkem chaosu
v demokratickém táboře bylo vítězství republikána R. Nixona v roce 1968.
Porážka přitom demokraty výrazně diskreditovala, a další masivní debakel jejich výrazně levicového kandidáta na prezidenta v roce 1972, senátora McGoverna, krizi dále prohloubil, přestože demokraté stále drželi většinu minimálně ve
Sněmovně reprezentantů (tu ztratili až v roce 1994) a další mocenské pozice.
CLS tak vzniká v obtížném ovzduší, kdy se sice tradiční americká levice drolí
a její koalice mezi severskými dělníky, intelektuály a jižanskými rasistickými zemědělci se postupně rozpadá, ale při postupném ústupu klade přesto dravějším
formám levice značný odpor. Kennedy tak pregnantně připomíná, že 60. léta
zdiskreditovala tradiční liberální programy, jako byla podpora odborů, státní
bydlení, sociální dávky a postupně zbrzďovaný posun k občanským právům.228
Na druhou stranu liberálové ovládali koncem 70. let mnohem větší spektrum
moci než v roce 2007 (rok vydání kritické edice pamfletu) – liberálové však byli
natolik zděšeni z nástupu republikánů, že podle Kennedyho řešili jen otázku,
kolik z jejich tradičního programu musí opustit, aby mohly zůstat u moci (Kennedyho optikou totiž liberálové věřili primárně ve schopnost administrativního
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státu zajistit společenský pokrok, a pokud by tedy ztratili podíl na moci, jejich
důvod existence by v jejich vlastních očích pominul).229 Kennedy přitom takovým přístupem k politice značně opovrhuje, jak asi není třeba zdůrazňovat.
Historie mu ovšem do jisté míry dala za pravdu v roce 2016, kdy se centristická
pozice demokratické kandidátce na prezidentku vůbec nevyplatila, přestože výrazně přeplatila svého soupeře, pokud jde o náklady na kampaň.
Situace v akademické sféře se přitom politice podobala. Kennedy emotivně
píše o nových liberálních ústavních teoreticích, o několik let starších než CLS,
kteří odmítali ústavněprávní proceduralismus a starší školu law and society, byli
ambivalentní vůči law and economics a především byli velmi nepřátelští vůči
čemukoliv, co bylo od nich nalevo.230 Dworkinovští liberálové tak sice nabourávali praktický a protiteoreticky zaměřený establishment, ale jejich myšlenkové
postupy stály vůbec nejdál od kritické teorie, jak bylo vůbec možné.231 Pokud je
Kennedy takto kategorický ohledně rivalů kritického hnutí - a zcela jistě je nejvíce kritický vůči konkurenčním směrům na levici, především levicovému liberalismu hlavního proudu - vyvstává logicky otázka, jak podle něj vůbec mohlo
CLS vzniknout a do jisté míry se etablovat.
Kennedyho vysvětlení je vrstevnaté a logické zároveň, byť se jen částečně
opírá o empirická data a část úvah je spekulativního charakteru. V prvním kroku spojuje zvýšený zájem o studium práv po roce 1970 s krachem na trhu práce
absolventů PhD programů ve společenských vědách, kde se šance na získání
pracovního místa na univerzitě značně snižovala.232 Ve Spojených státech je
přitom studium práv tříletý postgraduální program, který vede do praxe, nebo
po odbočce v podobě asistentství na soudech přímo do akademické sféry. Přímo tak konkuruje právě PhD programům. Podle Kennedyho nicméně levicoví
adepti právnického studia nejprve nezamýšleli prostě místo akademické kariéry
v sociálních vědách přímo zvolit právnickou akademii, ale chtěli usilovat o společenskou spravedlnost prostřednictvím právního systému – jenomže nejprve
nejvyšší soud zamířil doprava po Nixonových nominacích, a když v roce 1980
R. Reagan porazil „lidskoprávního“ J. Cartera, uvadla i naděje na prosazování
progresivní politiky prostřednictvím pozic ve státní správě.233
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Zároveň ale mezi roky 1970 a 1990 prudce rostl počet studentů a zaměstnanců právnických fakult, zhruba na dvojnásobek, a pak už dále nerostl.234 Kennedy tak tento růst interpretuje jako základní impulz k diverzifikaci právnické akademie – mezi velkým množstvím nabíraných osob se logicky objevovali
méně konformní jedinci. Formální požadavky na získání definitivy přitom byly
v 70. a 80. letech značně nízké, prý bylo nezvyklé požadovat více, než jeden publikovaný článek, postačoval přitom časopis editovaný studenty.235
Slibně započatá kritická teorie však byla podrobena nástrahám historie,
a jako každý myšlenkový směr čelily její jednotlivé větvě alternativám v podobě
zapomnění nebo akceptace širším hlavním proudem. Kennedy ve svém zralém
a komplexním pojednání o soudnictví z roku 1997 hovoří o pomalu uvadajícím
protikladu mezi liberálním soudem a konzervativní exekutivou, který upadal
díky postupným konzervativním soudním nominacím republikánských prezidentů.236 Přitom podle něj se ještě kyvadlo nevrátilo do stádia, kde by konzervativní soudci blokovali progresivní legislativu, jak se dělo v letech 1870 – 1940.237
Určitý náběh v tomto duchu sice slibovala Obamova éra, ta ale nyní pominula,
byť možná jen dočasně.
Kennedy (a spolu s ním většina CLS) však nepovažuje americkou politiku
za příliš dynamickou. Americké liberály definuje pomocí snahy odstranit statusovou nerovnost a podporovat zaměstnance, spotřebitele, kulturní menšiny
a další znevýhodněné skupiny proti jejich protějškům v podobě zaměstnavatelů, korporací a společenské většiny.238 Konzervativci přitom chrání opačné
skupiny.239 Kennedy ale jejich rozdíly analyzuje a považuje je za poměrně malé,
protože obě ideologie sdílí velkou část názorů na vládu většiny, práva jednotlivce a vládu práva, judeo-křesťanské hodnoty a regulovanou tržní ekonomiku
s určitou záchrannou sítí – dokonce by tak bylo pod něj možné celý politický
establishment označit za Liberalismus s velkým L.240
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CLS nicméně proti tomuto obrazu jednolitého establishmentu programově
odmítala nabízet alternativu, protože dávala přednost analýze současnosti před
spekulativními normativními návrhy. R. M. Fischl tak časté otázky po konkrétních návrzích otevřeně parodoval a vyčítal jim „obsesi“ normativními návrhy,
určujícími směřování společnosti – podle něj je přitom na místě spíše důkladně
zkoumat, co už existuje a co už činíme (a to podle jeho interpretace dělá většina
právní akademie, jen po akademicích hlavního proudu konkrétní alternativy
nikdo nepožaduje).241
Mark Tushnet nabízí při analýze sporů CLS a hlavního proudu v 70. letech
zajímavý obrázek, ilustrující Kennedym zmíněnou blízkost CLS k americkému
levicovému liberalismu, která je zároveň dramatickou vzdáleností. Podle Tushneta byly politické rozdíly mezi příznivci CLS a staršími liberály v absolutním
měřítku malé.242 Dramatický předmětem sporu byly ale metodologické rozdíly.
Liberálové ztotožňovali právní realismus s obdobím New Dealu, tedy chápali
sociální vědy jako užitečnou pomůcku k vytvoření informovaného právního
názoru.243 Podle CLS ale neexistuje nic jako objektivní právní názor, ten je sám
o sobě předmětem zkoumání sociální vědy – a jde tedy o něco domyšlenější verzi právního realismu.244 Pro CLS je tak právem přesvědčivě dopředu určeno tak
pět až patnáct procent právních otázek, tedy docela málo, zatímco pro hlavní
proud tak čtyřicet až šedesát procent – tedy sice zbývá spousta otevřených otázek, ale ve srovnání s CLS jde o poměrně deterministický systém.245 Čísla jsou
Tushnetem myšlena ve zjevné nadsázce, ale myslíme, že jde o velmi ilustrativní
obrázek. D. Kennedy k tomu přidává podobnou myšlenku týkající se složitých
případů. Ty jsou sice obtížné z hlediska právní techniky, ale značně jednoduché
z pozice ideologického rozhodnutí, protože si soudce prostě může vybrat.246
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Závěr
Existuje jista řada důvodů, proč považovat CLS za přežité. Nebo hledat důvody, proč neuspělo. Kennedy lehce načrtává hned několik. Právní akademik
je především podnikatelem, konkurujícím si na trhu s ostatními, a příslušnost
k CLS zrovna neprospívala.247 Někteří lidé spojení s CLS tak nezískali definitivu,
což nepůsobilo na nové adepty moc přesvědčivě, časem navíc začala americká
média vyličovat Harvardskou právnickou fakultu jako hnízdu nebezpečných
levičáků, držících překonané myšlenky 60. let.248 Možná ještě důležitější byly
spory ve volné alianci a obtížná formovatelnost koalic s příbuznými směry, tedy
s rasovými studiemi a feminismem.249
CLS čekalo ovšem rozplynutí v hlavním proudu akademie zřejmě nevyhnutelně, stejně jako před desítkami let zde letmo zmíněný právní realismus.
Stejně jako před tím právní realismus je CLS předmětem sporů o interpretaci
děl klasiků tak, aby podpořily hlavní argument autora. Tento sumární text si
ovšem může dovolit luxus nenabídnout originální východiska a nemusí tak zde
rekapitulované klasiky ohýbat do připravené škatulky. Zpětně vzato na popisech
veteránů CLS – nutno říct, že těch úspěšných, tedy těch s definitivami – zarazí,
jak silný význam přikládají konvergenci politického establishmentu. Kennedy
tak ve svém pozdním vrcholném díle vynakládá poměrně značné úsilí, aby ukázal, že americký establishment má dostředivé tendence. Z hlediska empirické
politologie je ovšem takový závěr značně triviální a dostředivost stranických
systémů je notorietou. Pokud je však pro CLS právo politikou, není logickou
odpovědí přistupovat k němu jako k politice?
Na druhou stranu bychom se chtěli vyhnout přehnané vulgarizaci CLS.
V některých ohledech nicméně kritici zůstali konvenčními právníky a jejich
rozsáhlá aplikace sociálních věd měla své limity. Jejich principiální odmítání
jednoduchých řešení a důraz na analýzu skutečnosti je však parodoxně přibližuje pravicovým protějškům z law and economics. Ti ovšem dbají na individuální
svobodu. CLS ukazuje její limity, které má navíc za těžko rozšiřitelné. Skepticismus nakonec ale může mít světlou stránku, i pokud je jistá forma společenského útlaku nevyhnutelná – může ukázat, že bojovat o lidštější podobu útlaku
má smysl, jakkoliv to na první pohled vypadá absurdní.
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6.

INTERSEKCIONÁLNÍ PŘÍSTUP JAKO VÝZVA FEMINISTICKÉ
KRITICE PRÁVA A JEHO ÚSKALÍ250

Úvod
Specifičnost feministické kritiky práva stojí na nazírání reality skrze analytickou kategorii genderu. Tato specificita se však v posledních třiceti letech zdá
být méně výraznou, protože vyzdvihování kategorie genderu nad jiné osy společenského dělení (rasa, třída atd.) ztrácí na legitimitě. Důraz na komplexnost
výzkumu zároveň problematizuje i užívání samotných vydělujících kategorií
jako takových. Jaká je tedy budoucnost feministické kritiky práva a jak by na ni
právo mělo reagovat?
Cílem tohoto textu je představit čtenáři koncept intersekcionality jakožto
požadavku komplexnosti výzkumu, představující aktuální výzvu nejen pro právo, ale i pro jeho feministickou kritiku, a to ve světle feministické kritiky práva
jako celku. Zároveň bychom tímto textem rádi přispěli k souboru českojazyčné
literatury z oblasti feministické kritiky práva, který zatím zcela nerozvinul svůj
potenciál.

Změna paradigmatu
Feministická kritika práva má více rovin. Spočívá zaprvé v identifikaci
a popisu podřízeného postavení žen, resp. jiných marginalizovaných skupin, ve
společnosti; zadruhé jde o hledání odpovědí na otázky, jak (skrze jaké mechanismy) a proč (z jakého důvodu) jsou tyto skupiny marginalizovány, a zatřetí,
jak je to možné změnit.251 Z této definice je zřejmé, že feminismus nevychází
z dříve dominantního vědeckého paradigmatu pozitivismu specifického důrazem na objektivitu a hodnotovou neutralitu. Ba naopak, feminismus poukazuje
na to, že snaha o nezávislost mezi tím, kdo produkuje poznání a poznáním samotným je zcela iluzorní.
250
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Feminismus vychází z kritického paradigmatu, který staví na konstruktivistických premisách. Chápe sociální realitu jako pluralitní fenomén, který nelze
interpretovat objektivně ani celistvě, neboť vždy záleží na perspektivě badatele.
Tak jako badatel ovlivňuje poznání, které produkuje o společnosti, v níž žije, tak
je sám pod jejím vlivem.252 Obdobně se dá říci, že právo ovlivňuje společnost,
již normuje, ovšem zároveň samo z dané společnosti vychází. Významným aspektem kritického paradigmatu je odklon od pozitivistického důrazu na kvantitativní metody. Ty nejsou pro svůj důraz na reprezentativnost schopné pojmout
komplexnost sociální reality, což je nezbytné pro normotvorbu odpovídající
potřebám všech členů společnosti. Místo toho upřednostňuje metody kvalitativní. Navzdory tomu, že nelze klasifikovat výzkumné metody na ty feministické
a nefeministické,253 ukazuje se, že kvalitativní metody dávají prostor hlasům,
které do té doby nebyly ve společnosti a ve společenskovědním diskurzu slyšeny,
čímž otevírají nová témata a formulují nové problémy.
Odklon od pozitivistického přístupu s sebou zároveň nese i odklon od liberálně-humanistického pojetí člověka. Liberálně-humanistické chápání člověka sice uznává existenci interakce mezi jedincem a společností, nicméně je
považuje za dvě na sobě nezávislé entity. Jedinec je považován za racionálního,
nezávislého a schopného sebekontroly, což mu umožňuje jednat a rozhodovat
se nezávisle od společnosti a jejím řádu. Poststrukturalismus, který lze považovat za jeden z ideových zdrojů intersekcionálního feminismu, „naproti tomu
definuje veškeré akty a prožitky subjektu jako umožněné a současné limitované
existujícími diskurzy a kulturními praktikami, a to včetně těch, které se subjektu
jeví jako vyjádření své vlastní touhy a svobodné volby.“254 Limitovanost vlastních
tužeb subjektů spočívá v tom, že je lze realizovat, ať již myšlenkově, tak verbálně nebo prakticky, jen v rámci existujících jazykových a jiných symbolických
prostředků.255
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Gender, genderový řád a mýtus genderově neutrálního práva
Feminismus, jakožto ideologie usilující o rovnoprávnost mezi pohlavími,
přispěl procesu poznávání sociální reality vytvořením analytické kategorie genderu, která je stěžejní i pro feministickou kritiku práva. Nerovnost mezi pohlavími jako otázku genderu a genderového řádu poprvé formulovala v roce 1949
S. de Beauvoir v knize Druhé pohlaví. „Ženou se člověk nerodí, ale stává,“256 říká
v tomto kultovním díle a odkazuje tak na kulturní, nikoliv biologický původ femininity (a maskulinity). Tím pomyslně ukončuje první vlnu feminismu, která
se zaměřovala primárně na formální zrovnoprávnění mužů a žen s odkazem na
jejich stejnost (až na marginální biologické, a s ohledem na většinu záležitostí
nerelevantní, aspekty), a formuluje stěžejní myšlenky vlny druhé.
De Beauvoir na rozdíl od první vlny feminismu upozorňuje na formování
femininity a maskulinity jakožto dvou vzájemně se vylučujících genderových
identit. Femininita a maskulinita mají regulativní a donucující povahu, protože
jedinec je nucen identifikovat se buď jako muž, nebo jako žena a musí „realizovat svou existenci v souladu s tím, co tyto kategorie umožňují.“ 257 Jedinec nemůže v duchu liberálního humanismu existovat nezávisle na genderovém řádu,
neboť je v něm socializován a je jeho součástí. Gender lze chápat i jako činnost
„zvládání situačního jednání ve světle normativního souboru postojů a činností
odpovídajících jednotlivým pohlavním kategoriím.“ 258 Jinak řečeno, jde o neustálou aktivitu, jíž se účastní všichni členové společnosti, kteří svým jednáním
stvrzují příslušnost k očekávané genderové kategorii. Gender je tedy jakési rutinní, metodické a opakované chování.259
Gender však nemá jen individuální identitární úroveň, je přítomen též ve
společnosti ve formě zmiňovaného genderového řádu. Jak upozorňuje Scott,
„gender je stavebním kamenem společenských vztahů, založený na demonstraci vztahů moci.“260 Ve společnosti je přítomen na čtyřech vzájemně propojených úrovních. V kulturních symbolech (Eva jakožto Adamova služebnice),
normativních konceptech, společenských institucích a organizacích a pak ve
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zmiňovaných identitách jedinců.261 V rámci normativity je genderový řád přítomen i v právu. Vyplývá to ze sociologické roviny práva, v rámci níž právo vychází ze společnosti. Pakliže je společnost uspořádána kolem asymetrického vztahu
mužů a žen, je otázkou, jak tento genderový řád reflektuje právo. Dle feministické
kritiky práva neexistuje genderově neutrální právo, protože i jednoduchá reprodukce společenských norem do norem právních musí nutně vézt k upevňování
genderového řádu.
Zatímco o mnohovrstevnatosti genderového řádu panuje v rámci feministického hnutí v zásadě konsenzus, komplikovanější je chápání genderu jako
„hlavního způsobu, jak demonstrovat moc“.262 Scott sice uvádí, že gender není
jediným způsobem kategorizace společnosti, zároveň však uvádí, že gender
natolik strukturuje naše vnímání světa, že i to, jak chápeme moc a mocnost,
je genderované, a proto by měl být gender brán jako primární mocenská osa
v rámci společnosti.263

Intersekcionalita
O devět let dříve než Scott formulovala svou tezi o dominantní roli genderu jakožto sociální kategorie, začala Butler264 upozorňovat na homogenizaci
kategorie ženy, které se feminismus dopouští. Kategorie ženy je tedy neustále
diskurzivně potvrzována samotným feminismem, který by však zároveň měl
vést k emancipaci žen od svazujícího genderového řádu.265 Butler tedy volá
po kritickém užívání kategorie ženy a nikoliv její bezmyšlenkovité reprodukci.
Činí tak zejména proto, že gender se v realitě střetává s rasou, třídou, etnicitou,
sexualitou a dalšími diskurzivně formovanými identitami.266 Identita jedince je
formována v rámci společensky ukotvených kategorií, kterými není jen gender.
Identita se utváří na základě odlišování se od druhých v rámci binárních kategorií (muž – žena, mladý – starý, zdravý – nemocný).267 Od „druhého pohlaví“268
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se tak feminismus posouvá k identitě „druhých“ obecně, která není jednoaxiální, nýbrž komplexní.
Komplexnost je stavebním kamenem intersekcionálního přístupu, po kterém Butler volá. I když Butler nelze upřít velký přínos k dekonstrukci kategorie ženy, s termínem intersekcionality nepřišla ona, nýbrž černošská feministka
Kimberlé Crenshaw. Ta ve svém textu o demarginalizaci průsečíku mezi rasou a
pohlavím upozornila na to, že soudní případy rasové diskriminace mají tendenci nahlížet danou skupinu ve světle jejích privilegovaných členů. Toto zaměření
na nejvíce privilegované členy dané skupiny marginalizuje ty, kteří jsou diskriminováni vícenásobně (v tomto případě žena a černoška). Crenshaw zastává
tezi, že černé ženy jsou někdy vyčleňovány z feministické teorie i z diskurzu
antirasistických politik, protože ty bývají založeny na zkušenostech, které zcela
nereflektují interakci genderu a rasy.269 Podobně jako Butler říká, že feminismus
není oprávněn redukovat komplexní zkušenosti žen na jejich gender, ani černé
osvobozenecké hnutí ani feministické teorie nesmí dle Crenshaw ignorovat intersekcionální zkušenosti černošských žen, jejichž práva se snaží zastupovat.270
Přínos Crenshaw nespočívá ve vytváření nové kategorie „černošských žen“,
jejichž zájmy americké antidiskriminační právo nedokázalo reflektovat, nýbrž
ve zcela novém pojetí identity subjektů. Intersekcionalita totiž nespočívá v kumulování jednotlivých identit (ve smyslu rasa a gender, třída a sexualita a zdravotní způsobilost). Místo toho se zaměřuje na simultánní znevýhodnění spočívající v překrývání a zaměřuje se též na rozdíly uvnitř jednotlivých skupin,
čímž odmítá jednoaxiální kategorizaci, která pomýleně univerzalizuje zkušenosti nebo potřeby jednotlivců, kteří jsou považování za zástupce skupiny.271
Takoví zástupci, jak upozorňuje Crenshaw, jsou zpravidla ti, kteří jsou určitým
způsobem privilegovaní.
Intersekcionalita je na jednu stranu považována za největší přínos studiím
genderu vůbec,272 na stranu druhou přináší mnohé výzvy stávající feministické praxi spočívající v odlišné epistemologii, ontologii i politickém potenciálu. Z epistemologického hlediska je intersekcionalita užitečným nástrojem
269
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k přehodnocování stávajícího poznání a identifikaci mezer uvnitř něj. Druhou
rovinou je ontologie, v níž intersekcionalita slouží k identifikaci mnohovrstevnatosti a komplexity vlastní subjektivity, která je souborem privilegií a marginalizací. Z politického hlediska intersekcionalita podporuje koaliční politiky,
které staví na solidaritě, nikoliv stejnosti. Díky koaličnímu přístupu mohou lidé
s odlišnými zkušenostmi společně bojovat proti nerovnosti, aniž by museli
sveřepě homogenizovat své odlišné životní zkušenosti.273
Významnou výzvou, kterou intersekcionalita představuje nejen pro studia
genderu, ale hlavně pro feministickou kritiku práva, je nakládání se stávajícími
sociálními kategoriemi. Pakliže je axiomem intersekcionálního přístupu snaha
o postihnutí sociální reality v její komplexnosti, je otázkou, zda je obhajitelné redukovat tuto komplexitu na několik předem definovaných kategorií jako
gender, rasa a třída. Zastánci tzv. antikategoriálního přístupu považují společenský život (subjekty i struktury) příliš komplexní na to, aby bylo možné jej
kategorizovat. Zastávají názor, že užívání fixních kategorií není ničím jiným než
zjednodušením sociální reality, která vede k produkci nerovnosti a odlišností.274
„Kategorizace, stejně jako každý výzkum založený na kategorizaci, nutně vede
k vymezováním se vůči ostatním, vymezování vede k vylučování, vylučování vede
k nerovnosti.“ 275
Navzdory fatalismu antikategoriálního přístupu zbývá i v rámci intersekcionálního přístupu prostor pro užívání kategorií. První z možností je redefinice
jednotlivých kategorií ve formě intrakategoriálního přístupu, který se zaměřuje
na specifické zkušenosti osob v rámci určité skupiny, čímž se snaží poukázat na
komplexnost žitých zkušeností.276 Do této kategorie spadá kupříkladu přístup
Kimberlé Crenshaw, která upozorňuje na specifičnost postavení černošských
žen. Alternativou v intrakategoriálnímu přístupu je přístup interkategoriální,
spočívající v užívání existujících kategorií k vzájemnému propojování s cílem
poukázat na mnohost společenských dimenzí.277 Interkategoriální přístup se
uplatňuje často v kvantitativním výzkumu, který nám umožňuje činit srovnání
ve znevýhodnění kupříkladu mezi ženami různého věku či rasy.
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Intersekcionalita a právo
Za posledních třicet let se intersekcionalita zakořenila ve feministické teorii
natolik, že je obtížné si představit nové podoby feministických teorií, které by
nezohledňovaly komplexnost lidské identity a mnohost sociálních hierarchií,
které konstruují tyto identity.278 Intersekcionalita nabízí možnost adaptovat
právo tak, aby reflektovalo reálné problémy jednotlivců, jejichž identity a s tím
související žité zkušenosti jsou komplexní a neredukovatelné na individuální
zakázané důvody diskriminace. Zároveň intersekcionalita svým zaměřením na
komplexní sociální struktury nabízí lepší porozumění fungování společnosti,
již právo reguluje.279
Navzdory nesporným přínosům intersekcionality pro feministickou teorii zůstává její potenciál v oblasti práva do velké míry nevyužit.280 Data evropské
sítě veřejných ochránců práv sdružovaných v rámci EU ukazují, že pouze šest
zemí má ve svém právním řádu nějak upravenou tzv. několikanásobnou diskriminaci, tedy diskriminaci na základě kombinace zakázaných diskriminačních
důvodů.281 Česká republika takovou úpravu nemá. A co víc, diskriminace několikanásobná vlastně zcela neodpovídá ideje intersekcionality jakožto konceptu
vedoucímu k „pokládání nových otázek, které mohou narušit konvenční filosofické rámce, dekonstruovat obvyklé vysvětlení a podkopat standartní analytické
kategorie.”282 Několikanásobná diskriminace pouze kumuluje stávající zakázané
důvody, neproblematizuje však jejich omezený dosah a univerzalizující potenciál. V teorii a nově i v právní praxi se objevuje termín průsečíková diskriminace,
který do češtiny převádí termín intersekcionalita. Nicméně v praxi, tak jak jej
využívá veřejná ochránkyně práv,283 se zdá být totožným s diskriminací několikanásobnou a neplní tak svůj potenciál komplexního zachycení všech modalit
diskriminovaných identit ve společnosti
Na jednu stranu lze to, že právo reflektuje diskriminaci a pluralitu jejích
důvodů, chápat jako velké vítězství feminismu druhé vlny. Z práva aktivně
278
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diskriminujícího ženy kupříkladu v oblasti vzdělávání nebo občanství jako takového, proti kterému bojoval feminismus první vlny, se přes právo slepé k rozdílům stal nástroj aktivní ochrany těch, kteří navzdory formálnímu zrovnoprávnění nemají rovné příležitosti. Nyní však vyvstává otázka, jak reflektovat
komplexnost identit a žitých zkušeností, které z principu nemohou spadat pod
jednoaxiální diskriminační důvody z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského
vyznání, víry či světového názoru.284 Je však, dle našeho názoru, zřejmé, že
dosud navrhovaná řešení spočívající v proměně taxativních výčtů zakázaných
důvodů diskriminace na demonstrativní285 není dostatečný, neboť se pohybuje
v zavedeném rámci jednoaxiálních kategorií.

Závěr
V tomto textu jsme se pokusili představit intersekcionální přístup jako příležitost a zároveň výzvu feministické kritice práva. Ve světle paradigmatického
přechodu od pozitivismu ke konstruktivismu a kritických teoriím jsme představili poststrukturalistické pojetí jednotlivce, jehož bytí je přímo vázáno na
společnost, v níž je socializován. Feministická kritika práva společnost chápe
jako genderovaný prostor, který prostřednictvím institucí, symbolů, ale i jednání jedinců neustále reprodukuje genderové normy femininity a maskulinity.
Cílem bylo poukázat na to, že chápání genderu jako primárně, popřípade jediné analytické kategorie již není považováno za dostatečné k nastolení
rovnoprávnosti mezi pohlavími. Intersekcionální uchopování reality pomáhá
chápat vztahy mezi různými dimenzemi a modalitami společenských vztahů
a uskupení osob, z nichž vyvěrají specifické druhy marginalizace, se kterými se
lidé jakožto subjekty práva setkávají.286 Budoucnost feministické kritiky práva
tedy, dle našeho názoru, tkví v implementaci intersekcionality do práva. K tomu
nepostačuje rozšiřování, či vzájemná kombinace zakázaných diskriminačních
důvodů. Intersekcionalita vyžaduje pokládání si nových otázek, které naruší
konvenční filosofické rámce, dekonstruují obvyklá vysvětlení a podkopou standardní analytické kategorie.287
284
285
286
287
92

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon).
KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 199.
McCALL, L. The Complexity of Intersectionality. In Signs. 30. 5. 2005, s. 1771.
MAY, V. M. „What is Intersectionality”, Pursuing Intersectionality, Unsettling Dominant Imagi-

I. KRITICKÉ POHĽADY NA PRÁVO

7.

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ KRITICKÝCH PRÍSTUPOV K
PRÁVU?288

Úvod
Na ľavicovú kritiku školy Critical Legal Theory vychádzajúcej z myšlienok
marxizmu dodnes nadviazalo viacero obdobných smerov, ktoré si však za zá
klad kritického prístupu zväčša namiesto rozporu medzi kapitalistami a pracujúcimi brali iné kritériá skrytej „straníckosti“, zaujatosti a predpojatosti platného
práva. Okrem pohlavia takýmto kritériom môže byť tiež rasa, sexuálna identita
alebo sexuálna orientácia, či napokon aj „menejcenné postavenie“ „kolonizovaného“ územia, kultúry a obyvateľstva. Vskutku, všetky uvedené aspekty sa
pretavili do samostatných „kritických teórií“. Postupne si ich na tomto mieste
stručne predstavíme.

Rasová kritika práva
Je pochopiteľné, že v rámci poukazovania na skrytú zaujatosť práva v prospech bohatých, kapitalistov či buržoázie, sa čoskoro v USA prišlo na skutočnosť, že týmito predstaviteľmi buržoázie sú takmer bezvýhradne príslušníci bielej rasy, konkrétne príslušníci modelu WASP – bieli anglosaskí protestanti. To
následne rýchlo viedlo k prepojeniu ľavicovej kritiky práva v pôvodnej forme
Critical Legal Studies s rasovou kritikou spoločenského systému - či už pod
novým označením Critical Race Theory alebo LatCrit - Latino Critical Theory.
Aby sa však táto téma nejavila Stredoeurópanovi úplne cudzou, uveďme, že
rovnako aj v Európe dnes nachádzajú tieto myšlienky odozvu - najmä v podobe
pre Slovenskú a Českú republiku relevantnej „rómskej kritiky práva“ – Critical
Romani Theory. Po predstavení koreňov tohto prístupu v USA sa tak následne
zameriame práve na možnosti aplikácie tejto teórie v podmienkach strednej
a východnej Európy s dôrazom na postavenie Rómov.
Rasová kritika spoločnosti a práva vychádza z presvedčenia, že určité podoby rasizmu a jeho manifestácie stále existujú aj v súčasnom svete, a to dokonca
aj v tých najvyspelejších štátoch (konkrétne sa myslí USA), len sa stávajú čoraz
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menej očividnými a viac skrytými. Upozorňuje sa tak napríklad na de facto
segregáciu v školstve, pravdepodobnosť kriminálnej „kariéry“ u príslušníkov
inej ako bielej rasy či zdravotné rozdiely medzi príslušníkmi jednotlivých rás.289
Kritická rasová teória,290 ktorá na túto skutočnosť poukazuje aj v rovine práva, pritom otvorene predstavuje reakciu na kritickú školu práva (Critical Legal
Studies), ktorá z pohľadu „rasových kritikov“ kládla priveľký dôraz iba na triedne a ekonomické otázky, a nepovažovala „rasu“ za rozhodujúci predpoklad pre
reálny útlak a diskrimináciu v spoločnosti, ako aj právnom systéme.291
Za myšlienkové zdroje a autority tohto novšieho kritického prístupu sa považujú osobitne F. Fanon, W. E. B. du Bois a marxistický mysliteľ A. Gramsci,
spolu s postmoderným filozofom Derridom a aktivistami, akým bol aj M. L.
King.292 Zrod tohto prúdu v americkom spoločenskom a politickom myslení
sa datuje od roku 1986, kedy predstavitelia feministickej kritiky práva prvýkrát
verejne otvorili otázku významu rasy z hľadiska kritiky práva. Od nasledujúceho roka sa táto otázka začala diskutovať na osobitných fórach a právnických
konferenciách. K najvýznamnejším autorom, ktorí sa tejto problematike začali
venovať aj v akademickej spisbe, sa zaradili R. Delgado, M. Matsuda a P. Williams. Vyvrcholením bolo sympózium zorganizované v roku 1989 s podporou
hnutia Critical Legal Studies, kde sa prvýkrát presadilo aj spoločné označenie
tohto nového prúdu – Critical Race Theory. V nasledujúcich rokoch bolo k tejto
problematike publikovaných vyše 300 príspevkov vo významných právnických
časopisoch a tucet kníh.293
Obdoba kritickej rasovej teórie, „LatCrit“, teda latinská (v zmysle Latino/
Latina) kritika práva, sa formuje od roku 1997, od prvej konferencie zameranej
na uvedenú problematiku, keď hispanofónni autori, resp. právnici s takýmto
kultúrnym pozadím, poukázali na dovtedajšiu výlučnú bielo-čiernu bipolaritu
diskusií bez zohľadnenia iných rás, etnicity či kultúr, voči ktorým tiež môže byť
právny poriadok „zaujatý“.294
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Z doteraz uvedeného sa teda oprávnene môže javiť, že táto problematika
je relevantnou nanajvýš v multikultúrnych spoločnostiach, ako je tá v USA či
v západnej Európe. Existuje však množstvo autorov a názorov, ktoré poukazujú na obdobné možnosti výskumu skrytej či otvorenej zaujatosti európskeho
práva (osobitne práva Európskej únie), ako aj vnútroštátnych právnych poriadkov vo vzťahu k rómskej menšine, a to nielen vo východnej a strednej Európe,
ale aj v právnych poriadkoch západoeurópskych štátov, ktoré tiež na začiatku
21. storočia siahali k neštandardným nástrojom na zastavenie a zvrátenie slobody pohybu Rómov v rámci EÚ.
Amerikou inšpirovaný novovytváraný prúd právnej kritiky v Európe, Critical Romani Theory - rómska kritika práva, tak reaguje napríklad na postup
Francúzska alebo Talianska,295 ktoré sa snažili deportovať rómskych občanov
Európskej únie zo svojho územia pod zámienkou ochrany verejného poriadku,
obmedzujúc tak iné základné princípy, na ktorých stojí Európska únia – voľný
pohyb osôb. Tento problém sa pritom spájal osobitne s pristúpením Rumunska
a Bulharska k Európskej únii, vďaka čomu na úrovni Európskej únii podstatne
vzrástli počty rómskej menšiny, a to odhadom na 7 až 10 miliónov osôb.296 Zároveň však ide o najrýchlejšie rastúcu menšinu v Európskej únii, čo ešte zvýrazňuje potrebu nielen priamo sa venovať problémom tejto skupiny obyvateľstva,
ale tiež prehodnocovať prípadné skryté sklony a predpojatosti európskej legislatívy, nastavenej nevedome či vedome v neprospech tejto menšiny.
Hoci Európska únia nemá v rámci svojich právomocí osobitne zverenú úlohu riešiť problémy tejto komunity, predsa sa snaží klásť dôraz na nutnosť aplikovať a rešpektovať princípy rovnakého zaobchádzania aj vo vzťahu k Rómom,
a zároveň sa snaží identifikovať najlepšie praktiky ako zabezpečiť sociálnu inklúziu tejto skupiny európskej populácie.297 Stále sa však poukazuje na rezervy,
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ktoré Európska únia a jej legislatívy a stratégie vo vzťahu k Rómom vykazujú –
napríklad sa vytýkajú neodôvodnené rozdiely medzi úpravou zákazu diskriminácie na základe pohlavia a diskriminácie na základe rasy (kam by sa mala
počítať aj diskriminácia na základe etnického pôvodu, čo je v prípade Rómov
presnejšie). Konkrétne sa volá po zavedení pozitívnych nástrojov na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, nielen na zdôrazňovanie zákazu diskriminácie.
Jedným zo základných predpokladov by malo byť to, že právo nebude implicitne
preferovať alebo na druhej strane negatívne zasahovať iba určitú skupinu obyvateľstva, v našom prípade najmä Rómov.
Existuje veľký predpoklad toho, že vnútroštátne právo na národnej úrovni
skutočne môže byť voči Rómom a ich spôsobu života skryto či otvorene zaujaté,
čo naznačujú aj viaceré prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých až štvrtina
opýtaných by sa cítila „nekomfortne“, ak by mali rómskych susedov (v prípade iných etník by sa tak cítilo len 6 % opýtaných), a tento podiel sa zvyšuje
až na 50 % opýtaných v prípade Talianska a Českej republiky.298 Súvisí to nepochybne s prevažujúcou predstavou opýtaných o „rómskom spôsobe života“,
ako ho dokumentuje aj na Slovensku existujúcich niekoľko stoviek „osád“ pripomínajúcich obydlia v rozvojových krajinách: Chýba v nich elektrina, pitná
voda, kanalizácia, odvoz odpadkov, osvetlenie, chodníky a tiež spojenie s inými obcami prostriedkami hromadnej dopravy. Výnimočné nie je ani vylúčenie
z poštových doručovacích služieb.299 K tomu pristupujú problémy s vlastníckym právom k pozemkom a nehnuteľnostiam, v ktorých žijú, a niekedy dokonca aj absencia štátneho občianstva. Súčasný status väčšiny Rómov v Európe je
tak poznamenaný extrémnym sociálnym vylúčením, chudobou, marginalizáciou a diskrimináciou či už v zamestnávaní (čelia nezamestnanosti až do výšky
80 %300), otázkach ubytovania, alebo vzdelávania. Dokonca platí, že stredná
dĺžka dožitia sa u Rómov pohybuje na úrovni o 10 – 15 rokov menej ako u väčšinového obyvateľstva.301
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Či je to iba chyba samotných Rómov, alebo len majoritnej populácie síce
môže byť predmetom diskusií, každopádne však platí, že aj majorita v ďalšom
prieskume otvorene priznala, že až 77 % Európanov považuje rómsky status za
znevýhodňujúci, kým len s rozdielom dvoch percent – 79 % opýtaných považovalo za obdobne znevýhodňujúci faktor telesné postihnutie.302 Rómsky pôvod
sa teda považuje za obdobné znevýhodnenie ako telesné postihnutie.
Ako sa však uvedený stav prejavuje na práve, v právnych normách? Zásadne
sa má za to, že právne normy sa majú aplikovať na všetkých rovnako a Rómovia
sa majú „asimilovať“, prispôsobiť väčšine a jej právu. Všetky doterajšie snahy
o asimiláciu a integráciu tejto populácie však v Európe zlyhávajú,303 a to už stáročia. Je preto možno čas zamyslieť sa práve nad otázkami, ktoré v tejto súvislosti vychádzajú z teórie „kritickej školy práva“ – v podobe rómskej kritiky práva:
Nevyplýva totiž problém s integráciou práve z toho, že právna úprava je cielená
na potreby a hodnoty majoritnej populácie a nerešpektuje tabu alebo na druhej
strane možné stimuly a pozitívne hodnoty vyznávané samotnými Rómami?
Uzunova v tomto duchu tvrdí, že dôvodom nekompatibility rómskeho spôsobu života s väčšinovým je práve (aj) nekompatibilita spoločensko-etických
noriem, ktoré u týchto dvoch skupín obyvateľstva prevládajú. Tvrdí, že európske
oficiálne inštitúcie sa márne snažia o internalizáciu „väčšinovej“ právnej úpravy
u skupín obyvateľstva, ktoré vyznávajú iné hodnoty. Inými slovami, podľa nej je
zbytočné a márne hovoriť o diskriminácii a ochrane práv menšín, keď tieto dve
skupiny obyvateľstva nedokázali nájsť spoločnú reč nielen v základných hodnotových otázkach, ale ani v tom, že vôbec chcú spolupracovať.304
Uvádza sa síce, že to nie je len vinou väčšinovej spoločnosti, ale aj samotných Rómov, ktorí preferujú žiť izolovane a uznávajú otvorene iné hodnoty ako
„gadžovia“ a integrovať a asimilovať sa otvorene nechcú (čo je z pohľadu liberálnej rovnocennosti kultúr legitímne); nepochybne však vzájomnému pochopeniu nenapomáha ani cielená a systémová snaha o asimilovanie Rómov, a v prípade neúspechu snaha o ich segregáciu – napríklad automatickým posielaním
302
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rómskych detí do osobitných škôl s tvrdením, že 20 % rómskej populácie je aj
tak mentálne zaostalých.305
Ak sa pritom tvrdí, že socialistické snahy o asimiláciu a integráciu čiastočne
úspešné boli,306 tu treba zdôrazniť, že to určite nebolo v zmysle rešpektovania
osobitných rómskych tradícií a hodnôt,307 ale skôr vďaka sile a donúteniu; že
však nešlo o skutočnú internalizáciu majoritných hodnôt napokon dokazuje aj
vývoj po roku 1989 – s ekonomickými zmenami a spoločenskými zmenami sa
všetky čiastočne dosiahnuté výsledky zvrátili k horšiemu. Rómovia, ktorí určite
nepatrili k tým, ktorí by profitovali z privatizácií, boli medzi prvými, ktorí pocítili masové prepúšťanie a nezamestnanosť, čo automaticky viedlo aj k poklesu
úrovne vzdelávania, bývania a iných služieb. V trhových podmienkach sa tak
práve táto menšina stala najväčšou obeťou zmeny režimu a najnovšie aj obeťou
agresie väčšinovej spoločnosti, kladúcej samotným Rómom za vinu situáciu,
v ktorej sa väčšina Rómov ocitla.
Natíska sa tu však už naznačená myšlienka, či k tomu stavu a neúspechu
neprispeli aj právne normy nehľadiace na špecifiká tejto komunity a trvajúce
na bezpodmienečnej, až kolonizačnej asimilácii a integrácii. Už niektorí autori
upozornili na skutočnosť, že dokonca aj na úrovni rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) tento vo svojej rozhodovacej činnosti (ide
napr. o prípady Nachova, Moldovan, D. H. and others) iba automaticky opakuje zaužívané klišé o Rómoch (napr. ako o nomádoch či „spôsobe myslenia
305
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tejto populácie“), čo sú informácie, ktoré bez overenia preberá buď z vyjadrení
právnych zástupcov, ktorí tiež žijú v takýchto klišé, alebo z podobne ladených
zdrojov.308
Zovšeobecnenia a predsudky voči Rómom skutočne majú v právnej a súdnej
praxi bohatú tradíciu, a to dokonca bez snahy o skutočné prehodnotenie prevažujúcej optiky a náhľadu na rómsku identitu a hodnoty.309 Obdobné potom
určite platí aj pre legislatívu, či už priamo formulovanú ako určenú pre Rómov
alebo aj zdanlivo neutrálnu.310 Kritické hlasy tvrdia, že právom a majoritnou
spoločnosťou tradované predstavy o Rómoch a ich hodnotách ako jednotných
a jednoliatych sú veľkým omylom.311 Tiež však zdôrazňujú, že hodnoty majoritného práva sú niekedy skutočne nezlučiteľné s „rómskym“ spôsobom (rómskymi spôsobmi) myslenia.312 Preto navrhujú, že ak toto myslenie a hodnoty
nevieme zmeniť (je otázne, či je takáto požiadavka vôbec legitímnou), možno by
bolo namieste pokúsiť sa identifikovať práve tie oblasti, kde ku kolíziám medzi
hodnotami a spôsobmi myslenia dochádza. Práve tým sa totiž ukáže, v ktorých
oblastiach je právo v členských štátoch Európskej únie skutočne „zaujaté“, „europocentrické“313, resp. „má sklon“ preferovať hodnoty Rómami neakceptované
308
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a neakceptovateľné,314 čo v konečnom dôsledku vedie práve k „právnemu vylúčeniu“ Rómov.315 Po identifikovaní týchto slabín vraj bude možné navrhnúť
vhodnejšie a efektívnejšie riešenia, prípadne vopred predpokladať úspešnosť či
neúspešnosť navrhovaných riešení.
Práve hľadaním takých právnych riešení, ktoré by vychádzali v ústrety aj
rómskym hodnotám, by sa mohla manifestovať skutočná, praktická užitočnosť
„rómskej kritiky práva“316 – osobitne pri formulovaní úprav a stratégií zameraných cielene práve na Rómov (otázky sociálnych dávok, bývania, zdravotnej
starostlivosti, kvót pri zamestnávaní, resp. povinnosti zamestnania Rómov pri
verejnom obstarávaní a pod.). Cieľom rómskej kritiky práva tak má byť predchádzanie tomu, aby zdanlivo neutrálna úprava mala v skutočnosti priamo alebo nepriamo diskriminačný, či iný negatívny dopad práve na etnicky a kultúrne
vymedzenú skupinu Rómov.317
Uvedeným expozé sme azda dostatočne preukázali, že osobitný kritický prístup založený na rasovej, či presnejšie etnickej alebo kultúrnej odlišnosti by
mohol byť relevantný aj pre kritický právny výskum v podmienkach strednej
a východnej Európy. Pritom však tiež platí, že rovnako ako je tomu dnes v USA,
nemusí sa takýto výskum limitovať iba na status minoritných skupín, ale rovnako sa môže „obrátene“ zameriavať aj na „kritickú bielu teóriu“, t. j. na to, ako
zaujatosť práva v neprospech minorít ovplyvňuje majoritu – napríklad v zmysle
existencie akéhosi „bieleho privilégia“.318
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Queer Theory a právo
Zamerajúc sa ďalej na iné možné dôvody zaujatosti práva, ako je rasa či etnikum, už v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia sa v publikáciách aktivistov,
ako boli a sú J. Butler, D. A. Miller, E. Sedgwick a M. Warner objavujú úvahy
o možnej zaujatosti práva z hľadiska sexuálnej identity či sexuálnej orientácie.
Medzi uvedenými autormi však išlo spočiatku len o spoločenskú kritiku, nie
právnu. Na právo začali uvedené teórie aplikovať až J. Halley, C. Stychin, K.
Thomas, L. Bower a J. Rollins.319 Tým sa zrodila kritická škola, ktorá sa sama
označuje ako „Queer Theory“.
Právna teória s týmto smerovaním sa v USA rozvíja osobitne od roku 1997,
kedy sa zhodou okolností konali až dve sympóziá o sexuálnej orientácii a intersexualite. Tento rok sa tak považuje za počiatok výrazného vedeckého skúmania
sexuálnej orientácie, a to aj v kontexte právnej vedy.320 K tomu sa ako zosilňujúci efekt záujmu o túto oblasť zvykne tiež radiť súdobá vražda z nenávisti – zavraždenie M. Shepparda – pre jeho sexuálnu orientáciu, čo sa berie ako doklad
mocenskej supremácie až útlaku zo stany heteronormativity. Práve na príklade
M. Shepparda sa demonštrovalo, že hoci mal teoreticky požívať výhody mužského pohlavia a bielej rasy (mal „biele privilégium“), to samo osebe na skutočnú
slobodu a rovnosť v spoločnosti nestačí; jeho homosexuálna orientácia všetky
ostatné zdanlivé výhody jeho postavenia znegovala a viedla k jeho vražde. Práve
na tieto aspekty diskriminácie či skrytej zášti v práve aj v spoločnosti sa snaží
queer kritika práva poukazovať. Pritom si však uvedomuje, že ide o diskriminačné dôvody, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné, na rozdiel od pohlavia
alebo rasy, ale na druhej strane ani viditeľné znaky nedávajú okoliu právo jednoznačne zvonku atribuovať dotknutým subjektom práva akúkoľvek identitu –
ich spôsob správania, ako aj nimi zvolená identita, je iba ich autonómnou voľbou. Správanie aj jeho vonkajšie vyhodnocovanie môže byť ovplyvnené aj inými
faktormi, ako je napríklad kultúra, ktoré môžu naše prisudzovanie identity na
základe vonkajších prejavov skresľovať, čím sa sami dopúšťame „násilia“ voči
objektu nášho hodnotenia.
319
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Navyše, Queer teória tiež uznáva, že aj vnútri akejkoľvek menšiny či subkultúry v skutočnosti existujú dialektické rozpory a rozdiely, ktoré neumožňujú zovšeobecňovať – tentokrát sa tým konkrétne mieri na príslušníkov „sexuálnych“
menšín, ktorí sa tiež vnútorne podstatne diferencujú. Zdôrazňuje sa tak nutnosť
skúmať nielen vzťahy medzi skupinami a kultúrami, ale tiež vnútri skupín a kultúr, a to s otvoreným prístupom k identifikovaniu špecifík a rozdielov každého
indivídua.
Aj právo by sa teda malo vyvarovať nielen heteronormatívnych sklonov v legislatíve, ale tiež paušalizovaného prístupu k „neheterosexuálnym“ či akýmkoľvek iným skupinám obyvateľstva (napr. Rómom), ako to v súčasnosti, naopak, často robí. Priblížme iba jeden príklad zo Slovenskej republiky – v prípade
epidémie vírusovej hepatitídy typu B, lekár môže podľa vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, rozhodnúť o povinnom očkovaní, pričom
podľa § 9 ods. 3 platí:
„Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B,
očkovanie sa uskutoční u
a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
b) hemofilikov,
c) diabetikov,
d) osôb s cystickou fibrózou,
e) intravenóznych narkomanov,
f) homosexuálov,
g) promiskuitných osôb.“
Je teda zrejmé, že autor vyhlášky tu pristupuje ku skupine definovanej homosexuálnou orientáciou paušálne, prezumujúc zvýšené riziko k vírusovému
zápalu pečene typu B u všetkých homosexuálov (zaradenie homosexuálov medzi intravenóznych narkomanov a promiskuitné osoby tu nechajme bokom).
Problematické je aj to, že aj samotné zaradenie do skupiny homosexuálov predpokladá lekárom mocensky pripísanú identitu – na rozdiel od objektívne identifikovateľných hemofilikov či diabetikov.
Queer teória však má ambíciu rovnako spochybňovať a kritizovať nielen
otázky a prístupy spojené so sexualitou a sexuálnou orientáciou, ale rovnako
chce odhaľovať aj iné paušalizujúce prístupy, pri ktorých sa jednotlivcom mocensky pripisuje určitá skupinová identita bez prihliadnutia na ich špecifiká. Je
102
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však pravda, že primárne vychádzajú z problémov, ktorým v práve čelia predstavitelia sexuálnych minorít.
Na úplný záver, hoci by sme to v tejto podkapitole asi nemali robiť, pripíšme predstaviteľom tohto prúdu v právnom myslení paušalizáciu, že zásadne
unisono tvrdia:
1. aj sexualita je nástrojom moci, pričom odmietajú mocensky vnútenú binaritu v rovine sexuálnych preferencií,
2. identita je podľa nich performatívna, fluidná, nie prirodzená a vrodená,
a právo by teda nemalo prezumovať a zvonku pripisovať ľuďom ich identitu
(nielen sexuálnu, ale všeobecne),
3. politický boj je pre nich ironickou paródiou – nič neberú vážne, keďže aj
identita politikov a ich názory sú iba „performáciou“,
4. populárna kultúra podľa nich zrozumiteľne ukazuje fungovanie moci – na
seriáloch či filmoch, alebo hudbe sa vraj preukazuje aktuálna politická situácia a mocenské záujmy spoločnosti spolu s roztrieštenosťou a premenlivosťou identít.321

Postkolonializmus a neokolonializmus
Okrem doteraz uvedených kritických prístupov k právu vychádzajúcich
z pôvodnej školy Critical Legal Theory, a teda vlastne z marxizmu, z rovnakého zdroja vychádzajú aj ďalšie aktuálne kritické hlasy. Konkrétne ide o kritikov neokoloniálnych prístupov k niektorým častiam sveta a ich obyvateľom
(a právnym systémom), a to napriekt tomu, že koloniálna doba je už prekonaná
a žijeme zdanlivo v „postkolonializme“.
Aby sme si však opäť nemysleli, že Slovenska a strednej Európy sa táto problematika netýka, predstavíme na tomto mieste nielen samotný prúd kritiky
postkoloniálneho a neokoloniálneho myslenia, ale tiež jeho možné aplikácie
v podmienkach Slovenskej republiky a stredovýchodnej Európy.
Predstavitelia postkoloniálneho či neokoloniálneho myslenia otvorene priznávajú, že ich zdrojom inšpirácie je marxizmus, feminizmus a všeobecne postmoderné myslenie.322 Poukazujú tiež na to, že je omyl spájať kolonializmus len
s kapitalizmom, ako to robila marxisticko-leninská teória, stotožňujúca kolo321
322

BURGESS, S. Queer (Theory) Eye for the Straight (Legal) Guy: Lawrence v. Texas‘ Makeover of
Bowers v. Hardwick. In Political Research Quarterly. 2006, vol. 59, no. 3, s. 402.
LOOMBA, A. Colonialism/Postcolonialism. 2. vyd. Londýn : Routledge, 2005, s. 5.
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nializmus s imperializmom kapitalistických mocností323 a s kolonizátorskými
snahami západoeurópskych štátov. Potom sa však stáva pomerne nejasné, čo
presne sa kolonizáciou myslí a problematický sa javí aj termín „postkoloniálny“
– ktorú kolonizáciu uzatvára a prekračuje?
V tomto kontexte sa navrhuje termín „koloniálny“ a „postkoloniálny“ používať skôr vo všeobecnom zmysle odhaľovania a prípadne odmietania akýchkoľvek supremácií v medzištátnych a medzikultúrnych vzťahoch vrátane dedičstiev koloniálneho myslenia v jeho tradičnej podobe – či už v pozitívnom
alebo negatívnom význame slova dedičstvo.324 Takýto kolonializmus a postkolonializmus sa teda chápe skôr v postmodernom, postštrukturalistickom duchu, t. j. v širšom a vnútorne protirečivom, dialektickom význame – nielen ako
prvoplánový vzťah medzi Britániou a Indiou, Španielskom a „Indiami“ (Latinskou Amerikou), ale ako mnohosmerný a mnohovrstevný navzájom prepojený
myšlienkový svet, ktorý umožňuje prvky koloniálneho myslenia odhaľovať aj
na pôde kolonizátorských štátov,325 a na druhej strane hľadať koloniálne a postkoloniálne prvky aj v štátoch, akými sú štáty strednej Európy, ktoré prima facie
s kolonizáciou nič spoločné nemajú.326
Ak sme teda doteraz uviedli isté prepojenia postkoloniálneho myslenia
s marxizmom a postmodernou filozofiou, zostáva nám už iba uviesť spoločný
prvok s feminizmom. Za ten sa pokladá porovnanie koloniálnej dominancie
s konceptom „patriarchátu“ mužov v transatlantickej spoločnosti, a teda prvkov nerovnosti a nadvlády327 v jej najrôznejších podobách, ako na ne poukazuje práve feministická kritika spoločnosti a práva na príklade vzťahu mužov
a žien.328 Podobne ako feministické snahy, aj dekolonizácia pritom viedla a vedie k zmene nielen postavenia žien, utláčaných, ale aj mužov – a obdobné platí
aj pre bývalé kolónie a koloniálne metropoly (v naznačenom širokom význame
kolonializmu).
Uvedené sa však vskutku netýka iba bývalých koloniálnych mocností a ich
zámorských kolónií. Prvky postkoloniálneho či dokonca neokoloniálneho
323
324
325
326
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myslenia v práve sa totiž objavujú aj v strednej a východnej Európe, aj keď sa
tvrdí, že táto časť Európy predstavuje napriek svojmu centristickému názvu
v skutočnosti iba perifériu Európy (práve preto sa pre tieto štáty v západnej
Európe používa radšej označenie „východná Európa“).329 Do roku 1989 vraj
navyše platilo, že táto časť Európy, kde má svoje miesto aj Slovenská a Česká
republika, bola zároveň dvojitou perifériou (peripheria duplex), keďže predstavovala aj najzápadnejšiu okrajovú oblasť tzv. sovietskeho, východného bloku.330
Bola teda až dvojitou „kolóniou“ v širšom zmysle kolonializmu, používanom
týmto prúdom myslenia.
Štáty vrátane predchodcu dnešnej Slovenskej republiky tak do roku 1989
mohli „trpieť“ až dvojitým symbolickým násilím, a to aj vo vzťahu k právu
a právnej vede, tak ako dnes podľa niektorých názorov331 trpia takýmto násilím východoeurópski vedci zo strany západoeurópskych, či aj priamo východoeurópske „nové“ členské štáty Európskej únie zo strany „starších“ členských
štátov – či už ide o najrezonujúcejšie otázky kvality potravín, rozmiestnenia
európskych agentúr, alebo aj z hľadiska umožnenia prístupu na pracovný trh, či
odsúvania Rómov do ich vlastí.
Zástancovia týchto náhľadov však logicky nemôžu jednoducho prebrať argumentáciu kritickej školy postkolonializmu s pôvodom v USA, veď to by len
dokazovalo ďalšiu symboliku dominancie a útlaku východu západom. Preto
sa prihovárajú skôr za originálny výskum a prístup ku skúmaniu špecifického
postavenia strednej a východnej Európy (a jej práva) v tomto svete, na pomedzí
Európskej únie a organizácie NATO na jednej strane a záujmov Ruskej federácie
329

330

331

MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. Introduction: Law and Critique in Central Europe: Laying the Cornerstone. In MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. (eds.). Law and
Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present. Oxford : Counterpress,
2016, s. 3.
Tamže. Porovnaj KELERTAS, V. Baltic Postcolonialism and its Critics. In KELERTAS, V. (ed.).
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Delhi : Tulika Press, 2014, s. 41; zdôrazňuje aj rasový prvok nemeckej expanzie.
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na strane druhej, navyše tiež vo svete delenom na bohatší sever a chudobnejší
juh či na svet transatlantickej kultúry a moslimskej kultúry.
Navrhujú sa tak skúmať práve špecifiká a osobitosti tejto časti Európy a dotknutých štátov, osobitne napríklad v rámci skupiny štátov V4, ktoré toho historicky skutočne majú spoločného viac ako dosť, a aj ich súčasný politický
a právny vývoj sa vyznačuje veľmi podobnými črtami. Prvé kroky ku skúmaniu
týchto východoeurópskych špecifík už prebiehajú – najmä s dôrazom na ich
spoločnú právnu kultúru a spoločné právnohistorické skúsenosti, osobitne tie
z druhej polovice 20. storočia.332
Navrhuje sa pritom klásť dôraz práve na skúsenosti s „tranzitom“ od jedného
režimu k druhému, skúmanie špecifík „právneho štátu“ v tejto geografickej oblasti či otázok dekomunizácie, lustrácií, privatizácií a ich ideových základov.333
Odmieta sa však doteraz často zdôrazňovaná myšlienka, že by akýmsi špecifickým znakom tejto časti Európy mal byť sudcovský formalizmus, ktorému sa
vedecky venovala pozornosť najmä v 90-tych rokoch334, v skutočnosti je totiž
vraj sudcovský formalizmus všeobecným znakom kontinentálneho fungovania
súdnictva, a ak v tejto oblasti existujú nejaké osobitné črty formalizmu v porovnaní so západnou Európou, má sa najnovšie za to, že ide iba o prirodzený
dôsledok toho, že stredovýchodná Európa predstavuje perifériu kontinentálnej
právnej kultúry.335
332

333

334
335

106

Pozri odkazy na plné texty príspevkov zaoberajúcich sa touto problematikou: http://ceenels.
org/info/publications/. Porovnaj najmä MAŃKO, R. Is the Socialist Legal Tradition „Dead and
Buried”? The Continuity of Certain Elements of Socialist Legal Culture in Polish Civil Procedure. In WILHELMSSON, T. et al. Private Law and the Many Cultures of Europe. Alphen an den
Rijn : Kluwer Law International, 2007; UZELAC, A. Survival of the Third Legal Tradition? In
Supreme Court Law Review. 2010, č. 49, s. 377 – 396; MAŃKO, R. Survival of the Socialist Legal
Tradition? A Polish Perspective. In Comparative Law Review. 2013, roč. 4, č. 2; MAŃKO, R. We
Do Not Recognize Anything Private: Public Interest and Private Law Under the Socialist Legal
Tradition and Beyond. In SITEK, B. et al. Private Interest and Public Interest in European Legal
Tradition. Olsztyn : WPiA UWM, 2015.
MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. Introduction: Law and Critique in Central Europe: Laying the Cornerstone. In MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. (eds.). Law and
Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present. Oxford : Counterpress,
2016, s. 5 – 6.
KÜHN, Z. The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation? Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. Introduction: Law and Critique in Central Europe: Laying the Cornerstone. In MAŃKO, R., CERCEL, C., SULIKOWSKI, A. (eds.). Law and

I. KRITICKÉ POHĽADY NA PRÁVO

Všetky uvedené výskumné otázky a úlohy možno nepochybne vzťahovať aj
na situáciu v Slovenskej či Českej republike. Tak možno v slovenských podmienkach pristupovať napríklad ku skúmaniu dominancie a hegemónie v maďarsko-slovenských vzťahoch pred rokom 1918, československo-podkarpatoruských
vzťahoch v medzivojnovom období, sovietsko-československých vzťahoch do
roku 1989, česko-slovenských vzťahoch pred rokom 1993, ale prípadne aj súčasných slovensko-rómskych či slovensko-menšinových vzťahoch, alebo vo vzťahoch Európskej únie a Slovenska, či Slovenska a imigrantov a pod.336
Z uvedeného vyplýva, že aj tento kritický prístup k spoločnosti a k právu nepochybne má čo ponúknuť aj právnej vede štátov strednej a východnej Európy,
a nemožno ho teda považovať iba za špecifikum bývalých koloniálnych veľmocí.

Ďalšie možné zdroje implicitných predsudkov?
Zastaví sa hľadanie skrytých zaujatostí a predsudkov v práve pri uvedených základných zdrojoch a dôvodoch nerovnosti? Alebo nás čakajú stále nové
a nové odhalenia skrytých nespravodlivostí v zdanlivo neutrálnom práve? Ako
ďalších kandidátov na takéto zdroje si nepochybne možno predstaviť napríklad
vek či technologickú zaujatosť (nedostatok technologickej neutrality) v podobe
akýchsi „Critical Age Theory“ či „Critical Tech Theory“.
Vskutku, špecifiká právneho postavenia starších obyvateľov sú v pozornosti
právnikov už dlhší čas, hoci zatiaľ opäť primárne v zahraničí, v západnej Európe a v USA.337 Zahraničná právna úprava, literatúra aj právnické vzdelávanie
si tak už desaťročia uvedomujú, že po tom, ako sa venovala pozornosť analýze
a kritike súčasného právneho poriadku z hľadiska zvýhodňovania a znevýhodňovania určitej spoločenskej triedy (v prípade marxistickej či marxisticko-leninskej kritiky práva), resp. pohlavia a rodu (v prípade feministickej, genderovej
a queer kritiky práva), či rasy, etnika a kultúry (rasová kritika práva, postkoloniálna kritika práva), aktuálnou výzvou je kritika právnych poriadkov z hľadiska
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ich zohľadnenia potrieb a záujmov všetkých vekových vrstiev populácie vrátane doteraz zanedbávanej staršej populačnej vrstvy. Napriek tomu, že starnutie
populácie je aj v Slovenskej republike neodškriepiteľným a asi aj nezvratným
trendom, ktorý sa má negatívne prejaviť už v najbližších desaťročiach, tejto
problematike doteraz spoločenské vedy vrátane práva na Slovensku nevenovali
a nevenujú náležitú pozornosť.
Štáty západnej Európy a USA, ktoré sa s problémom starnutia obyvateľstva
stretávajú už dlhšie, na tento problém otvorene reagujú tak v rovine právnej
vedy (teórie), ako aj v rovine právnej praxe. Kým totiž občianske, obchodné, ale
aj ústavné a medzinárodné či európske právo hovoria primárne o práve na slobodu pohybu, pobytu, práve na prácu, prípravu na povolanie a pod., zohľadňujú
sa tým osobitne potreby, záujmy a hodnoty tzv. produktívnych populačných
ročníkov a do pozadia sa dostávajú špecifické potreby a záujmy postproduktívnych vrstiev obyvateľstva. Toto opomínanie je ešte výraznejšie, ak zoberieme do
úvahy pozornosť, ktorá sa vo všeobecnosti venuje predproduktívnej populácii,
teda deťom a mládeži. Je pritom nepochybné, že osobitnú pozornosť, ktorú im
spoločnosť a aj právo, právna veda, teória a právna prax venujú, sú namieste,
rovnako však možno vzniesť otázku a námietku aj vo vzťahu k podobne významnej, svojím spôsobom tiež slabšej, a napriek tomu osobitne nezdôrazňovanej skupine obyvateľstva v postproduktívnom veku.
Otázka starnutia obyvateľstva tak so sebou prináša množstvo právnych výziev, pričom je zároveň multi- a trans-odvetvovou problematikou, ktorá si vyžaduje bližšiu a hlbšiu pozornosť všetkých právnych odvetví. Ide najmä o nasledujúce otázky:
Počnúc od ústavného práva, v tejto oblasti je vhodné venovať pozornosť
doteraz opomínaným základným právam starších populačných ročníkov,
ako napríklad právu na výslovné uznanie tejto skupiny obyvateľstva v ústave
a v ústavnom práve, právu na dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie, právu na (rodinný) život, informácie, sociálne zabezpečenie či právu
na zdravotnú starostlivosť a právu na ochranu pred násilím a zneužívaním dôverčivosti a fyzického aj mentálneho oslabenia spôsobeného vekom, čo už má
presah aj do ďalších základných právnych odvetví – trestného práva, v ktorom
staršie osoby predstavujú chránený subjekt, občianskeho práva, v ktorom staršie osoby často predstavujú obete úžery, nekalých či agresívnych obchodných
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praktík, a to často bez dostatočného zohľadnenia ich špecifických potrieb a špecifickej situácie v procesnom práve, či už trestnom alebo civilnom.
Rovnako nemožno prejsť mlčaním ani problematiku diskriminácie na základe veku v pracovnom práve či nedoriešené otázky „medicínskeho“ a „zdravotníckeho“ práva v rovine tzv. živých závetov a vopred vyslovených želaní
a pokynov pre prípad straty vedomia alebo straty plnej právnej spôsobilosti
v dôsledku stareckej demencie.338
Podobne aj v rovine finančného práva a komerčných produktov bankového
práva chýbajú a pozornosť sa ani nevenuje inštitútom, ako sú napríklad tzv.
reverzné hypotéky, pomocou ktorých by si starší občania mohli refinancovať
svoje životné náklady „odpredajom“ svojej nehnuteľnosti bankovej inštitúcii.
V rodinnom práve zase možno spomenúť nedoriešenie niektorých otázok
styku s vnúčatami či vzájomnej vyživovacej povinnosti a vyživovacích práv, či
iných vzťahov medzi staršími občanmi a ich vnukmi a vnúčatami.
Už iba pre úplnosť tiež možno spomenúť niektoré otázky práva sociálneho zabezpečenia, týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia či sociálnej pomoci,
alebo správneho práva, týkajúce sa pohrebného práva a nakladania s ľudskými
pozostatkami a ostatkami, čo je otázka, ktorej sa v slovenskej právnej vede ani
praxi doteraz osobitná pozornosť nevenovala,339 pričom v tejto oblasti ešte stále platí, že nie je dostatočne zohľadnená sloboda osobnej dispozície pre prípad
smrti.
Iba naznačené problémy samé osobe predstavujú pomerne bohatý výpočet
otázok, ktorým sa v tvorbe práva, ale ani v odbornej a vedeckej spisbe Slovenskej republiky doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. A to sme pritom
uviedli iba „prvoplánové“ príklady, ako spraviť právo bližšie a „ergonomickejšie“ potrebám starších populačných ročníkov. Okrem toho však nepochybne
právo ukrýva množstvo skrytých, implicitných prípadov zaujatosti v prospech
či neprospech rôznych vekových skupín, nielen starších obyvateľov. „Veková
kritika práva“ v naznačenom zmysle by tak nepochybne mohla aj na Slovensku
prispieť k tomu, aby slovenská legislatíva, právna veda aj právna prax dostatočne reflektovali špecifiká potrieb jednotlivých vekových skupín obyvateľstva, ale
tiež špecifický negatívny demografický vývoj v Európe a v Slovenskej republike.
338
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Na záver ešte stručne k druhej z predznačených „najaktuálnejších“ tém
možnej ďalšej „kritiky“ práva – technologickej kritike práva. Táto už presahuje
len číro ľavicovú kritiku práva, keďže sa týka aj problematiky efektívnosti práva a jeho schopnosti reagovať na rýchlo sa meniace a vyvíjajúce technologické
prostredie (a na potreby užívateľov využívajúcich príslušné technológie). Jeho
„ľavicová“ stránka sa však stále ukrýva napríklad v ochrane občanov nedisponujúcich najnovšími technologickými zručnosťami, ale tiež sa napríklad prejavuje aj v záujme o predídenie monopolizácii určitých technologických postupov,
navrhovaných technologickými gigantmi súčasnosti. V tomto zmysle sa ako
o ideále hovorí o tzv. technologickej neutralite práva.340
Kým samotná „technologická neutralita“341 (bez spojenia s právom) je známou a dobre rozpracovanou témou najmä v záujme transparentnosti a nediskriminácie v rámci verejného obstarávania alebo všeobecne v záujme zabrániť
negatívnym externalitám (napr. inkompatibilite) pri využívaní technológií pochádzajúcich od rôznych výrobcov/dodávateľov, otázka „technologickej neutrality práva“ či právnych noriem nebola doteraz v našom prostredí podrobnejšie
skúmaná.
Právo pritom nikdy nie je technologicky neutrálne („technologically neutral
law“), keďže samo osebe má aj v súčasnosti „technologicky vzaté“ prevažne písomnú formu. Podobne, iné technologické nároky sa naň kládli v časoch ústneho tradovania obyčajového práva, iné v časoch prevažne listinného tradovania písaného práva a napokon, iným výzvam právo čelí v súčasnej digitálnej
dobe svojho tradovania. Právo by však malo byť istým spôsobom technologicky
neutrálne – konkrétne v zmysle „technology neutral law“, zabezpečujúc, že právo
nebude mať iné účinky v závislosti od toho, aké technologické postupy a zariadenia používa adresát (subjekt) práva.
Tento druhý typ technologickej neutrality práva sa dosahuje napríklad tým,
že právo by vo svojich formuláciách nemalo hovoriť o listinnej, ale o písomnej forme právnych úkonov, čo zahŕňa aj elektronickú komunikáciu, alebo tiež
tým, že pri regulácii technologicky špecifických tém, akými sú napríklad elektronický podpis či realizácia e-governmentu, sa právo (text predpisu) vyhne
340
341
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fixácii konkrétnych technologických postupov dostupných v čase tvorby predpisu. Ako negatívny príklad tu možno zo slovenských reálií uviesť ustanovenia
o zaručenej konverzii, ktorých špecifikácia sa považuje za príliš technologicky
podrobnú, a tým nedostatočne neutrálnu, čo obmedzuje výber dodávateľov potrebných služieb a produktov.
Na druhej strane však niekedy technologická neutralita vedie k natoľko abstraktným a všeobecným normám, že subjekt práva, osobitne ak ide o adresáta vyškoleného „tradičným“ typom právnych noriem, nedokáže takúto právnu
normu jednoznačne vyložiť, realizovať či ako aplikačný orgán aplikovať.
Je teda zrejmé, že je potrebné na tento stav reagovať, a to v rovine legislatívy –
tvorby právnych predpisov, ale tiež v rovine vedeckej a pedagogickej, najmä
v podobe rozpracovania teórie a praxe technologicky neutrálnych, t. j. svojou
povahou skôr teleologických (finálnych, účelových) noriem, ktoré namiesto
konkrétnej špecifikácie postupu sledujú skôr dosiahnutie cieľa bez ohľadu na
konkrétny (technologický) postup jeho dosiahnutia. Práve teleologické normy
a technologicky neutrálne normy majú byť zárukou a návodom pre to, aby sa do
budúcnosti právne normy dali vhodne vykladať a aplikovať aj vo svete rýchlych
technologických zmien, ale tiež zárukou toho, aby sa nerobili neodôvodnené
rozdiely medzi adresátmi, resp. subjektmi práva, v závislosti od technológie,
ktorú využívajú.
Pred presadzovaním a zavedením takto formulovaných právnych noriem je
potrebné spraviť ešte jeden skorší krok, a to konkrétne analyzovať súčasnú platnú právnu úpravu práve s ohľadom na to, do akej miery je formulácia právnej
úpravy technologicky špecifická, resp. nedostatočne neutrálna, a do akej miery
a ktoré konkrétne inštitúty a úpravy by bolo vhodné novelizovať v duchu teleologickom (finálnom, účelovom) a technologicky neutrálnom. Ich novelizáciou sa potom môže preventívne predísť potenciálnym budúcim problémom
realizátorov a aplikátorov práva v prípade zmeny doterajších technologických
nástrojov. Tým sa predíde monopolizácii trhu s ponúkanými technickými riešeniami, ale tiež exklúzii niektorých skupín obyvateľstva na základe ich dispozície
či zručnosti zaobchádzať s príslušnými technológiami. Identifikovanie technologicky príliš špecifických, resp. málo neutrálnych noriem v právnom poriadku
a ich vylepšenie tak predstavuje jeden z prostriedkov zabezpečovania právnej
rovnosti.
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Zahraničná právna teória tiež upozorňuje na skutočnosť, že aj v prípade
technologickej neutrality je potrebný istý kompromis a proporcionalita medzi
situáciami, keď je technologická neutralita prínosom, a keď je, naopak, na škodu.342 Prínosom je vo všeobecnosti vtedy, keď sa právny predpis nelimituje (neobmedzuje) na jeden konkrétny druh technológie pri snahe o dosiahnutie určitého sledovaného právneho cieľa (zamýšľaného účinku), kam patrí napríklad
zabezpečenie ekvivalencie medzi digitálnym (online, elektronickým) a analógovým (offline) právnym úkonom. Podobne je prínosom aj taká regulácia, ktorá
je dostatočne neutrálna na to, aby v budúcnosti umožnila svoje interpretačné
rozšírenie na nové technologické skutočnosti a reálie bez potreby novelizácie
právnych predpisov. Na druhej strane existujú situácie, ktoré technologickú
neutralitu v určitých aspektoch spochybňujú ako nežiaducu, napríklad vo vzťahu k plošnému monitorovaniu populácie, keď práve špecifikácia technologických postupov, ktoré majú štát alebo iné monitorovacie subjekty podľa zákona
k dispozícii, má byť zárukou pred zneužívaním monitorovania nad rámec toho,
čo ochrana základných ľudských práv a slobôd pripúšťa.343 Podobne by neutralita noriem nemala viesť ani k takým negatívnym javom, akým by napríklad
bola úplná rovnosť pred zákonom v situáciách, v ktorých právo uznáva nutnosť
prihliadnuť na špecifické postavenie subjektov práva. Tak ako justícia nemôže byť slepou v prípadoch slabších strán – zamestnancov, spotrebiteľov a pod.,
takisto aj v digitálnom (online, elektronickom) svete a jeho právnej regulácii
niektoré situácie môžu vyžadovať namiesto technologickej neutrality, naopak,
technologickú špecifickosť.
Táto problematika si teda nepochybne vyžaduje ďalšiu detailnú pozornosť
právnych teoretikov aj praktikov s cieľom sformulovať nové vedúce princípy
a limity, a to s cieľom zabezpečiť skutočne efektívnu, ale zároveň aj spravodlivú
právnu úpravu.
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8.

SPOR O POVAHU VZTAHU MEZI EKONOMIÍ A PRÁVEM

Úvod
Právo i ekonomie patřily po staletí mezi disciplíny, které se snažily objevovat
pravidla uspořádání lidské společnosti, jež by lidem dala prostor pro harmonické soužití a plnohodnotný život. Ekonomové proto přirozeně zkoumají důležitost panství práva při svých debatách a mechanismech vzniku bohatství národů,
právní teoretici i legislativci chápali, že různé právní úpravy mají různé dopady
a že reálné efekty se mohou značně lišit od dopadů očekávaných či zamýšlených.
Ve 20. století se však jak ekonomie, tak právo dostaly do situace, kdy se
z mnoha důvodů nejen zpřetrhaly vazby mezi oběma disciplínami, ale i každá
z disciplín se ze značné části v důsledku přílišné specializace přestala zabývat
velkými otázkami o povaze základních metapravidel společenské organizace.
Profesor M. Rothbard, jehož kniha „Man, Economy, and State“ je svou formou a zaměřením patrně posledním velkým pojednáním o ekonomii v tradici
velkých politických ekonomů 18. a 19. století, situaci popsal takto: „...ekonomie
se stala děsivě fragmentovanou. Změnila se tak, že se dnes již ani o ekonomii
nejedná. Nalézáme jen ohromné množství kousků nesourodé analýzy. Ekonomie
byla nejprve fragmentována do ,aplikovaných‘ oborů – ,ekonomie měst‘, ,ekonomie
zemědělství‘, ,ekonomie práce‘, ,ekonomie veřejných financí‘ atd., z nichž jedna na
druhou nijak nenavazuje... [Navíc] empiricismus rozvrátil ekonomii do takové
míry, že se nikdo ani nesnaží hledat komplexní pohled na ekonomii a paradoxně
překroutil ekonomii, jelikož přiměl ekonomy, zavádět záměrně mylné a zkratkovité předpoklady, aby se jejich teorie staly lépe ,testovatelné‘. ...Verbální logika ekonomické teorie byla... nahrazena matematikou, jež je zdánlivě přesnější a vyhřívá
se v odrazu lesku fyzikálních věd.“344
Profesor Harold Berman ve své monumentální knize „Law and Revolution“
odkazuje na obdobný vývoj v právu. „S právem se ve dvacátém století – v teorii i praxi – zacházelo stále méně a méně jako s uceleným kompaktním systémem, corpus juris, a stále více a více je právo považováno za víceméně náhodný,
fragmentovaný seznam ad hoc rozhodnutí a protikladných pravidel, jež spojují
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pouze společné ,techniky‘. Staré meta-právo se rozpadlo a bylo nahrazeno jakýmsi
cynismem.“345
Právo a ekonomie, disciplíny, jež se každá významně proměnila, se zároveň na čas a i v důsledku těchto změn rozešly (minimálně z pohledů určitých
myšlenkových směrů). Naštěstí však časem k sobě obě disciplíny začaly postupně hledat znovu cestu.346 Na různé podoby vztahu mezi ekonomií poukáže
tento text.

Mainstream Law and Economics
Vědí-li studenti o existenci oboru na pomezí práva a ekonomie, znají obvykle koncepty dvou autorů, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1991
R. Coase; a autora nejúspěšnější učebnice práva a ekonomie „Economic Analysis
of Law“ (první vydání z roku 1973) Richarda Posnera.
Je poněkud nešťastné, že přínos obou autorů je bohužel často redukován do
dvou konceptů, jimiž by měla ekonomie obohatit právo, které však při redukcionistickém chápání často nevyvolávají velké sympatie mezi klasickými právníky.
Podívejme se na ně proto postupně a pokusme se ukázat, v čem spočívají mýty
o jejich učení.
R. Coase je totiž především znám „svým“ teorémem o irelevantnosti prvotního rozdělení práv ve světě nulových transakčních nákladů. Jakkoli se tento
myšlenkový experiment o světě, který neexistuje, stal základem pro stovky dalších odborných prací a dal vzniknout posnerovské Ekonomické analýza práva.
Sám R. Coase byl ovšem velmi nespokojen s tím, jaké myšlenky se staly jádrem
odkazu jeho příspěvku. Při pohledu zpět na vývoj disciplíny, kterou založil,
říká následující: „,The Problem of Social Cost‘...byl široce citován a diskutován
v ekonomické literatuře. Jeho dopad na způsob ekonomické analýzy je ovšem méně
přínosný, než jsem doufal. Většinou se diskutují pouze části II a IV článku (které
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analyzují svět nulových transakčních nákladů)... a zapomíná se na další aspekty
analýzy.“347
Kdyby neexistovaly transakční náklady, alokace práv by z velké části opravdu
ztratila na důležitosti, ovšem existují-li transakční náklady (a ony existují), stává
se otázka konkrétní podoby institucionálního uspořádání zcela klíčovou. A právě takovéto úvahy o nutnosti znát dopady různých institucionálních uspořádání
jsou jádrem Coasova učení a základem Coasovského přístupu nejen ke vztahu
mezi právem a ekonomií, ale též jeho obecným metodologickým přístupem.348
Jak praví sám Ronald Coase: „Měli bychom zkoumat dopady alternativních institucionálních uspořádání akademických studií na teorie, jež jsou vytvářeny, a na
volby, jež jsou činěny. Doufejme, že z tohoto zkoumání vzejde poznání ohledně
toho, jaký způsob konkurence mezi teoriemi může nejlépe dovést ekonomy k činění
lepších voleb.“349
Pro R. Posnera, jenž se stal tvůrcem moderního mainstreamu v law-and-economics, byly takovéto ambice malé. Chtěl přijít s velkou teorií. Nestačilo mu
jen zkoumat varianty a určovat dopady, nepřesvědčovaly ho pouhé případové
studie konkrétních dopadů různých zákonných úprav. Z Coase cítil „žurnalistické metody“ a „nepřátelství k teorii“.350 A tak přichází se svou efektivnostní
teorií práv, jež má být jeho velkou teorií, jež je základem pro alternativní pohled
na vztah mezi ekonomií a právem, totiž že efektivnostní kalkul má být právě
oním vstupem, kterým má ekonomie obohatit právo. Nemá pouze pomoci chápat dopady různých právních úprav, jak požadoval Coase, ale má přímo nabízet
nástroj, jak rozhodovat spory či manipulovat hranicemi vlastnických práv ve
jménu vyšší efektivnosti (kterážto je ovšem považována za hodntově neutrální
kritérium, jelikož umožní aktérům pouze dosáhnout výsledku, který by nastal
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díky coasovskému vyjednávání, kdyby ho nákladové okolnosti reálného světa
bývaly umožnily).
Jelikož ze středu pozornosti Posnerovy teorie mizí člověk, aktér, když tvrdí,
že „Ekonomie se zabývá vysvětlením a předvídáním tendencí a agregátů, a nikoli
chováním jednotlivých lidí“, v principu tak Posnerův přístup připomíná snahu
J. M. Keynese o „opravení“ (údajného) tržního selhání, díky čemuž by společnost mohla (a měla!) fungovat efektivněji. Jak se vyjádřil sám Posner: „Problém, o kterém hovoříme, je zřídkakdy úplná vlastnická práva nebo žádná vlastnická práva, ale spíše... omezená vlastnická práva nebo neomezená vlastnická
práva, kdy by jejich omezení bylo zkonstruováno proto, aby umožnilo správnou
(nikoli nedostatečnou či nadměrnou) úroveň investic při získávání hodnotných
zdrojů.“351
Navzdory řadě užitečných aplikací posnerovského přístupu v konkrétních
případech,352 není překvapivé, že se apel na efektivnost, jako základní (a jediné)
kritérium při řešení otázek práva nesetkal mezi klasickými právníky s přílišným
pochopením. Posnerovská důsledná logika vede ke značně dramatickým závěrům. Posner, jenž ze své teorie zcela vytěsnil jakékoli stopy přirozeného práva
například logicky vyvozuje toto: „Méně vítanou implikací přístupu maximalizace
bohatství je, že velmi chudí lidé... se počítají pouze tehdy, jsou-li součástí užitkové
funkce někoho, kdo má bohatství.“353 Navzdory Posnerově neohrožené snaze
rozpracovat detailně implikace efektivnostní teorii práva, ani on sám netrval na
jejím plném uplatnění ve všech situacích, což – patrně – mnohým, kterým tento
přístup příliš neučaroval, mohlo uniknout. Podobně jako Coase, kterého lákala
pestrost okolního světa více než svět nulových transakčních nákladů, i Posner
časem stále více a více psal o každodenním pragmatismu, spíše než aby sázel
vše na efektivnostní kalkul.
Lze proto snad oprávněně tvrdit, že navzdory kritice Posnerovy efektivnostní teorie z pozic mnoha právních teoretiků či ekonomů, lze z jeho přínosu snad
spíše vyzdvihnout jeho schopnost využití ekonomických nástrojů a poznatků
351
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k lepšímu rozhodování při tvorbě či aplikaci práva, navzdory mnoha sporným
normativním vyústěním.354
Jestli se někomu podařilo narušit dominanci chicagského mainstreamu práva a ekonomie, tak snad jen G. Calabresimu, který na Yale University vybudoval
samostatný směr v rámci práva a ekonomie. Sice také vycházel z coaseovských
základů, ovšem programově se nevyhýbal vnášení hodnotových soudů o žádoucí podobě rozdělení příjmů ve společnosti do prováděné analýzy.
„Myslím si, že stoupenci práva a ekonomie mají mnohé co říci, jako vědci,
ohledně toho, jaké rozdělení je žádoucí... Můžeme přijít s vědeckými definicemi
spravedlivého rozdělení, ať již to budou definice teoretické, nebo založené na empirických studiích konkrétních společností.“355
Přidáním Yaleské školy k autorům z University of Chicago však přehled
přístupů k právu a ekonomii však zdaleka nekončí. Naopak.

„Ekonomie a právo“ je více než chicagský mainstream
Již od počátku vzniku chicagského law-and-economics byly slyšet názory, že
je chybou ignorovat širší tradici ekonomie a práva a upínat se k myšlence, že
vazby mezi právem a ekonomií se začaly rozvíjet až v důsledku průlomových
poznatků R. Coase a R. Posnera. Tradice vazeb mezi právem a ekonomií je starší
a manifestace vazeb mezi právem a ekonomií je též pestřejší. Jak před lety poznamenal profesor Backaus: „Existuje konsensus na americké straně ekonomické
profese, že law and economics... je fenoménem, který vznikl na právnických fakultách University of Chicago a Yale University po 2. světové válce... Takové tvrzení
je k smíchu.“356
Dnes existuje značná literatura mapující tyto přístupy – například přehledová publikace N. Mercura a S. Medemy „Ekonomie a právo: Od Posnera
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předních světových autorů oboru práva a ekonomie. Viz „Law and Economics: The Legacy of
Guido Calabresi“. In Law and Contemporary Problems. 2014, roč. 77, č. 2.
BACKHAUS, J. Book Review: Origins of Law and Economics: The Economist’s New Science of
Law, 1830 - 1930. In European Journal of Law and Economics. 1998, sv. 5, s. 283.
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k post-modernismu a za něj“357 či celé vydavatelské řady pokrývající toto téma –
například „Economic Approaches to Law“, mnohaletá řada vydavatelství Edward
Elgar, jež pokrývá i zásadní příspěvky nových přístupů, například Experimental
Law and Economics, ale i znovuobjevovaných klasických přístupů, například
Austrian Law and Economics. Tomuto přístupu chceme věnovat poslední část
tohoto textu.

Rakouský přístup k ekonomii a právu
V poslední části tohoto text se podíváme na nosné myšlenky proudu v rámci ekonomie a práva, který má (minimálně geograficky) k nám nejblíže, jelikož
vznikl a vyvíjel se i na území, dnešní České republiky. Autoři, kteří stáli u zrodu tzv. Rakouské školy v čele s C. Mengerem po více než století rozpracovávají
přístup, který je nejen unikátní svým obsahem,358 ale i rakouská podoba výkladu, jež se opírá o přirozený jazyk, může být pro právní komunitu mnohem
srozumitelnější než jazyk matematiky a formálních modelů.359
Jelikož se ekonomické vzdělání získávalo na právnických fakultách, není
nikterak překvapivé, že C. Menger, který se zapsal do učebnic jako jeden ze
strůjců moderní (marginalistické) ekonomické vědy a byl samozřejmě též právníkem, položil základy vztahu mezi právem a ekonomií. Ve svých Zásadách
praví: „Lidská ekonomika a vlastnictví mají tedy společný ekonomický původ,
jelikož obě disciplíny mají jako konečný důvod své existence skutečnost, že statky
existují v množství, jež je menší než požadavky lidí. Vlastnictví, tedy, stejně jako
lidská ekonomika, není arbitrárním konceptem, ale spíše jediným možným řešení
problému, který je z podstaty věcí na nás uvalen nesouladem mezi dostupným
množstvím všech ekonomických statků a lidskými potřebami.“360
357
358
359
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MERCURO, N., MEDEMA, S. G. Economics and the Law. From Posner to Postmodernism and
Beyond. 2. vyd. Princeton : Princeton University Press, 2006.
Autor tohto textu v minulosti argumentoval, že rakouská praxeologie je de facto svébytným
přístupem k ekonomii a právu. Viz ŠÍMA, J. Praxeology as Law-and-Economics. In The Journal
of Libertarian Studies. 2004, roč. 18, č. 2, s. 73 – 89.
Mnohdy se tvrdí, že používání přirozeného jazyka rakouskými autory je výsledkem toho, že
se dostatečně nevěnují matematice. Skutečnost je však odlišná. Již zakladatel školy C. Menger
ve své roli tutora korunního prince Rudolfa jej vyučoval politické ekonomii a statistice. Mises
založil institut pro studium hospodářského cyklu a například M. Rothbard vystudoval matematiku na Columbia University. Výhrady vůči matematice tak jsou výhradně výsledkem uvažování
o vhodnosti jejího využití při formulování teorie o lidském jednání.
MENGER, C. Principles of Economics. New York : New York University Press, 1976, s. 97.
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Menger nám tedy předkládá nexus ekonomie a práva jako proces hledání
odpovědí na dvě klíčové otázky, jež nutně vyvstávají v reálném světě charakterizovaném vzácností. Jak smysluplně rozhodnout mezi alternativními užitími vzácných zdrojů, abychom zbytečně neplýtvali? Jaká pravidla hry eliminují
konflikt o vzácné zdroje a umožní harmonické soužití lidské společnosti? Zodpovězení první otázky („tvorby prosperity“) je úkolem ekonomie, zodpovězení druhé („eliminace konfliktu“) je hlavním smyslem práva. Obě otázky navíc
nejsou zcela nezávislé, čímž se otevírá prostor pro subtilnější analýzu souvislostí
práva a ekonomie.361
Stejně tak jako se čistá rakouská ekonomie odlišuje od ekonomického mainstreamu svým akcentem na nejistotu a permanentní změnu, subjektivitu užitku,
člověka jako základního aktéra společenských procesů, mechanismus procesu
změny, roli podnikatele a pod., má i rakouské právo a ekonomie akcenty, jež nabízejí unikátní porozumění fungování tržního řádu, t. j. jednání jedinců v rámci
společenských institucí.
Zde je stručné shrnutí hlavních jeho charakteristik:
Jedná se o vědecký přístup, který zachovává hodnotovou neutralitu a nesnaží
se do analýzy vnášet hodnotové soudy autora. Jedná se o „pouhý“ nástroj porozumění zkoumanému problému, který nemá ideologický rozměr. Rakouský
přístup se soustřeďuje na vysvětlení a pochopení spontánní povahy systému
právních a společenských institucí (spontánní řád); ukazuje na klíčový význam
spontánních společenských procesů jako generátorů znalostí a informací na
několika úrovních (rozptýlené znalosti). Rakouský přístup je tedy v sobě schopen obsáhnout poznatky ohledně dopadů aktivit v rámci institucí existujících
(t. j. poskytuje alternativní pohled na „coasovské law-and-economics“), tak pomoci při analýze vzniku nových právních a společenských institucí (tj. nabídnout alternativní vhled do„posnerovské economic analysis of law“).
Rakouský přístup je přístupem realistickým, jelikož nestaví na předpokladu
dokonalosti aktérů, jejich vševědoucnosti či benevolenci a nehovoří o dokonalém přizpůsobení či logické konzistenci práva, nýbrž spíše akcentuje důraz
na fungování celého systému, na koordinaci plánů či hovoří o praxeologické
koherenci práva. V jádru zájmu rakouských právníků a ekonomů je pochopení
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Více o implikacích existence nexu ekonomie a práva: ŠÍMA, J. Ekonomie a právo. Praha : VŠE,
2004, kap. 4 – 7.
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procesu konkurenčního podnikatelského objevování a adaptivní efektivnost, jež
je třeba vztáhnout i na procesy tvorby práva nebo jeho vymáhání.
V rakouském přístupu se též samozřejmě odráží hayekovsko-leoniovský
důraz na rozdíl mezi právem a legislativou jako dílčí implikaci obsáhlé debaty
o významu společenských institucí, vznikajících zdola; institucí, které jsou nezamýšleným důsledkem snahy směňovat či vyhnout se konfliktnímu jednání
s jinými lidmi.
Není smyslem tohoto textu v detailu rozebrat rakouský přístup k ekonomii
a právu, ale upozornit na klíčové koncepty, na nichž tento přístup stojí, a ukázat, že v poslední době byla sepsána díla, jež tyto koncepty detailně objasňují
a ukazují nejen na širokou aplikovatelnost tohoto přístupu, ale především na
jeho přednosti vůči vysvětlením alternativním. Více o specifikách rakouského
přístupu je možné se dočíst například v kapitole „Austrian Law and Economics“
v nedávno publikované Oxford Handbook of Law and Economics362 a stěžejní
texty lze nalézt na více než 1 500 stranách dvojsvazkové „Austrian Law and
Economics“ a v čerstvě publikované "Research Handbook on Austrian Law and
Economics".363

Závěr
Skromným cílem tohoto krátkého textu bylo poukázat na dvě skutečnosti,
které, dle našeho názoru, řada právních teoretiků – minimálně v České Republice a na Slovensku – nedoceňuje: (1) že dva hlavní směry v rámci mainstreamu
práva a ekonomie, nestojí na „obecně známých“ východiscích, t. j. že coasovské law-and-economics nastojí na nulových transakčních nákladech a posnerovská economic analysis of law není nutně (či pouze) o efektivnostní teorii práv;
a (2) že vedle moderních přístupů k právu a ekonomii – jako je třeba experimentální právo a ekonomie aj. – existují „před-chicagské“ proudy, obzvláště
nám geograficky (i jinak) blízký Austrian Law and Economics, který po více než
jedno a půl století propracovává vazby mezi ekonomií a právem a nabízí rámec
či nexus, jehož využití umožňuje autorům vyhnout se mnoha zjednodušením,
ke kterým se uchylují konkurenční přístupy, a tedy umožňuje mnohem realističtější vhled na problémy, jež se právníci a ekonomové pokoušejí řešit.
362
363

RAJAGOPALAN, S., RIZZO, M. Austrian Law and Economics. In PARISI, F. (ed.). Oxford
Handbook of Law and Economics, sv.1. Oxford : Oxford University Press, 2017, s. 268 – 287.
RIZZO, M. (ed.). Austrian Law and Economics. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2011; ZYWICKI, T., BOETTKE, P.(eds.). Research Handbook on Austrian Law and Economics. Cheltenham,
UK : Edward Elgar, 2017.
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9.

EKONOMICKÁ ANALÝZA RÍMSKEHO VECNÉHO PRÁVA

Úvod
Ekonomická analýza práva (angl. law and economics) predstavuje interdisciplinárny prístup k analýze práva, ktorý využíva niektoré z metód a kategórií
ekonomických vied. Svoj pôvod má v Spojených štátoch amerických, kde sa až
do 60. rokov vyvíjala v úzkej súvislosti s tzv. antitrustovým zákonodarstvom.
Od 60. rokov sa však aplikácia začína v USA rozširovať aj na analýzu právnych
odvetví a pododvetví, ktoré by sme v kontinentálnej právnej rodine zaradili medzi občianske právo (zmluvné a civilné deliktuálne právo, bezdôvodné obohatenie, vecné práva, právo duševného vlastníctva), právo obchodných spoločností,
finančné právo, správne právo, právo životného prostredia, právo sociálneho
zabezpečenia, trestné právo, občianske, trestné a správne právo procesné a ďalšie odvetvia. Tento kvalitatívny a kvantitatívny skok bol začatý štúdiou Guida
Calabresiho o civilných deliktoch a Ronalda Coasa o probléme spoločenských
nákladov, ktorí aplikovali ekonomickú analýzu práva aj na oblasti, ktoré priamo
neregulovali ekonomické vzťahy. Gary Becker následne aplikoval túto metódu aj
na analýzu trestných činov, rasovej diskriminácie, manželstva a rozvodu, za čo
ho pravdepodobne najvýznamnejší súčasný predstaviteľ ekonomickej analýzy
práva Richard Posner nazval moderným Jeremym Benthamom.364 Ekonomická
analýza sa rozšírila aj do kontinentálnej Európy, no pre potreby tohto príspevku budeme vychádzať z prístupu, ktorý vytvorila práve americká tzv. chicagská
škola.
Cieľom ekonomickej analýzy práva v ponímaní chicagskej školy je analyzovať právo prostredníctvom aplikácie metód ekonomických vied dvoma spôsobmi – deskriptívneho, ktorý analyzuje právne normy z pohľadu ekonomickej
efektívnosti, a normatívneho, ktorý analyzuje právo z pohľadu spoločenského
blahobytu (resp. úžitku).365 Axiomatickým východiskom deskriptívnej analýzy,
ktorá sa zameriava na pôsobenie právnych noriem na adresátov týchto noriem,
je racionálne správanie sa subjektov, t. j. že každý subjekt sa správa tak, aby
maximalizoval svoj osobný úžitok (marginálny úžitok, resp. utilitu).366 Úžitok
364
365
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POSNER, R. Economic Analysis of Law. 8. vyd. New York : Aspen, 2010, s. 31.
SHAVELL, S. Foundations of Economic Analysis of Law. Cambridge : Belknap, 2004, s. 1.
Tamže, s. 1 – 2.
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pritom môže byť chápaný alternatívne ako očakávaný náklad alebo výhoda,
resp. hodnota očakávaného nákladu alebo výhody pre jednotlivca, alebo obdobne ako v utilitaristickej filozofii šťastie.367 Pokiaľ sa subjekt správa racionálne,
tak právna norma, ktorá umožňuje subjektu zaobstarať si také množstvo zo
všetkých existujúcich statkov, že je dosiahnutý marginálny úžitok pre subjekt pri
zohľadnení obmedzení vyplývajúcich z jeho rozpočtu, je efektívna. Efektivita je
teda stav alokácie zdrojov, ktorý maximalizuje hodnotu,368 pričom hodnota je
predstaviteľmi chicagskej školy na rozdiel od marxistickej filozofie vnímaná nie
ako objektívna, ale subjektívna veličina (koľko je osoba ochotná zaplatiť za statok a v prípade, ak statok už má, za koľko je ho ochotná previesť na inú osobu).
Normatívna analýza práva predpokladá, že cieľom právneho systému je
maximalizácia spoločenského blahobytu, resp. spoločenského úžitku a podľa
tohto kritéria môže kategorizovať jednotlivé právne normy na základe ekonomickej (a teda spoločenskej) optimálnosti, ktorá by mala byť teoreticky kvantifikovateľná.369 Ak právna norma umožňuje správať sa adresátovi normy spôsobom, ktorý nemaximalizuje spoločenský blahobyt a, naopak, vytvára pre
spoločnosť neželané spoločenské náklady, ide z ekonomického hľadiska o negatívnu externalitu.370 Vývoj právneho systému možno z pohľadu ekonomickej
analýzy práva chápať ako vývoj smerujúci k dosiahnutiu efektivity nakladania
367
368
369
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POSNER, R. Economic Analysis of Law. 8. vyd. New York : Aspen, 2010, s. 15.
Tamže, s. 16.
Z celospoločenského hľadiska môže mať ekonomická efektívnosť právnej normy podľa zvolených kritérií podobu Paretovej alebo Kaldor-Hicksovej efektívnosti. Paretova efektívnosť (resp.
optimum) je prítomná vtedy, ak výsledkom zmeny v alokácii zdrojov je stav, v ktorom sa zvýšil
blahobyt (uspokojenosť) niektorých subjektov bez toho, aby sa znížil blahobyt iných. Kaldor-Hicksova efektivita (alebo potenciálne Paretovo kritérium) je prítomná vtedy, ak výsledkom
zmeny v alokácii zdrojov je stav, v ktorom tie osoby, ktorým sa blahobyt zvýšil, môžu aspoň
teoreticky odškodniť tých, ktorým sa znížil (t. j. agregátne zvýšenie blahobytu je relatívne vyššie
ako agregátne zníženie).
Spoločenské náklady sú podľa ekonomickej teórie tvorené súčtom jednotlivých súkromných
nákladov a nákladov spojených s negatívnymi externalitami ekonomických aktivít súkromných
osôb. Súkromné náklady majú napríklad pri vecných právach povahu buď nákladov súvisiacich
s držbou veci (napr. náklady na ochranu veci, náklady na vymáhanie odcudzenej veci a pod.),
alebo transakčných nákladov súvisiacich s prevodom alebo prechodom vecných práv (napr.
náklady spojené so získavaním informácií o veciach na predaj, náklady spojené s uzatváraním
scudzovacích zmlúv, kontrolou ich plnenia a eventuálnym núteným výkonom a pod.). Náklady
negatívnych externalít sú pri vecných právach také náklady súvisiace s výkonom vecných práv,
ktoré nie sú v celosti znášané súkromnou osobou, ale celou spoločnosťou (ako napr. znečistenie
životného prostredia).
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so zdrojmi dostupnými danému právotvornému spoločenstvu, ktoré sú inherentne obmedzené.
Väčšina autorov chicagskej školy vychádza z presvedčenia, že angloamerický
systém práva (common law) charakterizovaný primárne vytváraním práva „zdola“ súdnymi precedensmi a až sekundárne legislatívou smeroval nevedomky
k ekonomickej efektivite. Richard Posner to nazval implicitnou ekonomickou
logikou angloamerického právneho systému (implicit economic logic of common
law).371 Keďže kontinentálne právne systémy nevyvinuli na pôde súkromného
práva rovnaké právne inštitúty ako angloamerické právo a sú charakterizované
kodifikáciami, ktoré obmedzujú diskrečnú moc sudcov, prirodzene sa predostiera argument, že kontinentálne právne poriadky sú z hľadiska ekonomickej
analýzy práva menej efektívne ako angloamerické. Tento argument však nie
je v skutočnosti často predostretý jednak z dôvodu, že znalosti predstaviteľov
chicagskej školy o rímskom práve ako základe kontinentálnych právnych poriadkov sú obmedzené a ani makroekonomické dáta z jednotlivých štátov nevykazujú jasný trend v prospech angloamerických štátov. V tomto príspevku
sa pokúsime preukázať na príklade vecných práv, že aj vývoj rímskeho práva
možno vysvetliť prostredníctvom ekonomickej analýzy, vyvracajúc možné úvahy o jeho ekonomickej inferiorite.

Coasova teoréma
Jedna z východiskových úvah ekonomickej analýzy práva je tzv. Coasova
teoréma, ktorá bola formulovaná jedným zo zakladateľov moderného prúdu
chicagskej školy Ronaldom Coasom v článku Problem of Social Cost,372 za ktorý
dostal v roku 1991 spolu so starším článkom o povahe obchodnej spoločnosti
The Nature of the Firm373 Nobelovu cenu za ekonómiu. Coase svoju teorému
formuloval na príklade licencovania rádiových frekvencií, ale je ju možné reformulovať aj na iné skutkové okolnosti.374 Pre účely tohto príspevku reformulujeme Coasovu teorému na pomerne známy príklad práva odvádzať dym
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Napríklad R. Posner formuluje Coasovu teorému v súvislosti s prechodom železničných
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zo syrárne, ktorý sa nachádza v Justiniánskych Digestách, a s ktorým sa stretla
väčšina študentov rímskeho práva.
Podľa D. 8.5.8.5. Arito odpovedal Cerelliovi Vitalisovi, že si nemyslí, že je
namieste odvádzať z nejakej syrárne do vyššie položených budov paru, ak nebola zriadená služobnosť. Ten istý hovorí: z vyššie položeného pozemku sa nesmie
odvádzať na nižšie položený pozemok ani voda, ani nič iné.375 Hneď v nasledujúcom fragmente však Pomponius v 44. knihe svojich Lekcií vznáša pochybnosť,
či muž môže žalovať, že má právo, alebo iný, že nemá právo vytvárať nie veľké
množstvo dymu na svojom pozemku (agere licere fumum non gravem).376 V raných recepčných školách rímskeho práva existovali značné spory o tom, ako zosúladiť tieto dva fragmenty,377 pričom nakoniec moderné pravidlo formuloval
375
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D.8.5.8.5. Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in superiora
aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. Idemque ait: et ex superiore in
inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus
nihil in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igitur superiorem cum
inferiore agere ius illi non esse id ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non
esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur aristo eum, qui
tabernam casiariam a minturnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse fumum immittere,
sed minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat,
ius ei non esse fumum immittere. Ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod
et ipsum videtur aristo probare. Sed et interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis
prohibeatur, qualiter velit, suo uti.
D. 8.5.8.6. Apud pomponium dubitatur libro quadragensimo primo lectionum, an quis possit ita
agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere aut non licere. et ait magis non posse
agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare.
Otázka pred glosátormi teda bola, aké všeobecné pravidlo možno formulovať, ktoré by vysvetlilo, prečo v prvom prípade možno žalovať z imisie dymu zo syrárne a v druhom prípade
nemôžeme žalovať z imisie dymu z pahreby. Accursius je pomerne úspešný pri rozlíšení imisie
vody a dymu poukázaním na skutočnosť, že dym sa prirodzene rozplynie, ale nebol schopný
rozlíšiť, prečo je v prvom fragmente imisia dymu protiprávna a v druhom fragmente nie. Jeho
záver bol, že prvý fragment nemôže znamenať to, čo tvrdí, a že imisia dymu musí byť prípustná
vždy, čo podľa Accursia znamená, že majiteľ vyššie položenej budovy nemôže mať na budove
okná (Glossa ordinaria ad D. 8.5.8.5. sv ad iure.). Tento názor je v priamom rozpore s gramatickým výkladom prvého fragmentu, na čo bolo poukázané už jeho kritikmi (Jacques de Révigny). Podľa Odofreda (Lectura super digesto veteri ad D. 8.5.8.5.) bolo konanie majiteľa syrárne
protiprávne, keďže nikto nemôže používať pozemok spôsobom, ktorý poškodzuje ostatných
(unusquisque debet facere in suo quod non officiat alieno). Aj keď toto pravidlo je jasné a je napríklad aplikované v tradičnom anglosaskom práve, nevysvetľuje, prečo v druhom fragmente
osoba vypúšťajúca dym nekonala protiprávne. Jacques de Révigny dospieva k rovnakému záveru, keď tvrdí, že nikto nemôže nič vypustiť na iného pozemok (Albericus, Commentarii ad
D. 8.5.8.5 n. 5.).
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známy komentátor Bartolus de Saxoferrato.378 Zjednodušene možno konštatovať, že vlastník je povinný znášať prenikanie zápachu, dymu, vody, pary, hluku, prachu a pevných látok zo susedného pozemku len vtedy, ak neprekračuje
obvyklú mieru.379 Ak obvyklú mieru prekračuje, je rušiteľ povinný zriadiť služobnosť, ktorá by mu umožnila odvádzať takéto imisie na susediaci pozemok.
Ak by sme obidvom spôsobom využitia pozemku priradili hodnoty – napríklad hodnota produkcie syra je pre majiteľa syrárne 100 peňažných jednotiek
a hodnota užívania susedného pozemku bez imisií je 50 peňažných jednotiek,
nie je podľa Coasovej teorémy až také podstatné na dosiahnutie efektívneho výsledku, či majiteľ syrárne má, alebo nemá oprávnenie produkovať imisie (ktoré
sú z ekonomického hľadiska externalitami). Ak by sme teoreticky uvažovali, že
imisie zo syrárne neprekračujú obvyklú mieru, potom má majiteľ syrárne priame zákonné oprávnenie odvádzať imisie na susediaci pozemok, lebo ide o zákonné obmedzenie vlastníckeho práva majiteľa susedného pozemku v súkromnom záujme (niekedy kontroverzne označované za tzv. zákonnú služobnosť).
V prípade, ak imisie prekračujú obvyklú mieru, nastane zmluvná transakcia,
pri ktorej sa zriadi služobnosť v prospech majiteľa syrárne odplatne v rozmedzí
od 50-100 peňažných jednotiek. Bez ohľadu na to, či vlastník syrárne má, alebo
nemá priame zákonné oprávnenie produkovať imisie, výroba syru bude vždy
pokračovať.
Za týchto okolností by sme mohli konštatovať, že pre účely ekonomickej
efektivity, t. j. užívania pozemku osobou, ktorá priraďuje pozemku najväčšiu
hodnotu, nie je podstatné, či táto osoba má, alebo nemá priamo zo zákona vyplývajúce oprávnenie využívať tento pozemok, lebo v prípade, ak ho nemá, dôjde
k optimalizačnej transakcii medzi držiteľom oprávnenia a touto osobou. V reálnom svete však táto primárna alokácia oprávnení nie je celkom bez významu.
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Podľa Bartola ak vlastník nižšie položeného pozemku založí oheň obvyklým spôsobom pre
potreby svojej rodiny, nebude pri absencii úmyslu poškodiť majiteľa druhého pozemku zodpovedný za imisie rovnako, ako nebude zodpovedný za imisie majiteľ vyššie položeného pozemku, ak na nižší odvádza vodu spôsobom, ktorý je obvyklý, napríklad na vodné hodiny.
Povinnosť zriadiť služobnosť vznikne až vtedy, keď majiteľ nižšie položeného pozemku chce
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Aj keď z celospoločenského hľadiska nedôjde v prípade optimalizačnej transakcie k agregátnej zmene v bohatstve, nastane zmena v bohatstve jednotlivcov. Ak
je majiteľ susedného pozemku povinný zo zákona znášať imisie, potom majiteľ
syrárne bude disponovať všetkými 100 peňažnými jednotkami. Ak by majiteľ
syrárne musel uzatvoriť optimalizačnú transakciu, napríklad zriadenie služobnosti zmluvou za 75 peňažných jednotiek, potom bude mať majiteľ syrárne po
optimalizačnej transakcii 25 peňažných jednotiek a majiteľ susedného pozemku 75 peňažných jednotiek. Transakcia je Pareto efektívna a tým výhodná pre
obe strany – majiteľ susediaceho pozemku má 75 peňažných jednotiek (je na
tom v čistom o 25 jednotiek lepšie, lebo hodnota užívania pozemku bez imisií
bola 50 peňažných jednotiek) a majiteľ syrárne má 25 peňažných jednotiek,
ktoré by nemal, ak by nemohol produkovať syr. Nastala však zmena v bohatstve jednotlivcov – majiteľ syrárne má len 25 jednotiek namiesto pôvodných
100 jednotiek, čo môže mať širšie spoločenské súvislosti.
Okrem tohto obmedzenia je primárna alokácia oprávnení podstatná aj z dôvodu, že k optimalizačnej transakcii v reálnom svete nedôjde za každých okolností, aj keby bola inak Pareto efektívna. K optimalizačnej transakcii nedôjde, ak
je cena tak vysoká, že zahŕňa podstatnú časť bohatstva jednej z kontrahujúcich
strán, lebo racionálne konajúci subjekt by sa vystavil príliš veľkému riziku (napr.
komerčnému neúspechu produkovaného syru). Transakcia taktiež nenastane,
ak nie je jasná primárna alokácia oprávnení, t. j. ak by v našom prípade bol spor
o to, či konkrétne imisie prekračujú obvyklú mieru, alebo nie. Nakoniec k optimalizačnej transakcii nedôjde ani v prípade vysokých transakčných nákladov.
Tieto by mohli spočívať napríklad v prípade vysokého počtu majiteľov susedných pozemkov v nákladoch na zistenie identity majiteľov týchto pozemkov
(náklady vyplývajúce z informačnej asymetrie) a v nákladoch na uzatvorenie
samotných zmlúv. Coasova teoréma, zohľadňujúc tieto obmedzenia, by teda
mohla znieť, že za podmienok, že je možné o externalite kontrahovať, oprávnenia súvisiace s externalitou sú jasné vymedzené a transakčné náklady sú nízke,
dôjde k Pareto efektívnemu výsledku bez ohľadu na primárnu alokáciu majetkových oprávnení.
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Pojmové znaky vecných práv a ekonomické zdôvodnenie
ich existencie
Vecné práva, t. j. práva zabezpečujúce neobmedzené alebo obmedzené
panstvo určitej osoby nad vecou, sa vyvinuli vo všetkých rozvinutejších právotvorných spoločenstvách. Rímske klasické právo nepoznalo výraz vecné právo
(ius in re) a samotný pojem bol vytvorený až stredovekou školou rímskeho práva
glosátorov. Glosátori vychádzali z toho, že ak hmotnoprávny korelát k pojmu
actiones in personam sú záväzky (obligationes), hmotnoprávny korelát k actiones
in rem sú vecné práva (iura in rem), ktoré prislúchali každému, kto mal vecnú
žalobu.380 Ak je vecná žaloba viazaná na vec, kdekoľvek sa nachádza, potom
aj vecné práva musia mať takýto absolútny charakter a na rozdiel od záväzkových práv musia mať podľa glosy priamy vzťah k veci. Priame právo k veci
označovali glosátori výrazom dominium, teda každý oprávnený z vecného práva
k hmotnej veci mal dominium k takejto veci, zatiaľ čo oprávnený k nehmotnej veci mali ius in re aliena.381 Glosátori týmto zotreli klasický rozdiel medzi
vlastníctvom a právami k cudzej veci a pokladali aj vecné práva ako emphyteusis
a ususfructus za druh domínia, teda vlastníctva. Samotné dominium bolo na
základe existencie žalôb rei vindicatio a rei vindicatio utilis rozdelené na dominium directum a dominium utile, ktoré glosátori priznali manželke vo vzťahu
k venu, superficiárovi, emphyteutovi a držiteľovi feuda.382 Výraz dominium začal byť používaný výlučne na označenie vlastníckeho práva až školou usus modernu pandectarum,383 pričom definitívna konceptualizácia vecných práv do
dichotomickej dvojice vlastníctva ako absolútneho neobmedzeného právneho
panstva nad vecou a práv k cudzím veciam ako absolútne obmedzených právnych panstiev nad vecou bol výtvorom nemeckej pandektistiky 19. storočia.
380
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Išlo teda podľa civilného práva o aktívne legitimovaného z rei vindicatio, actio confessoria
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Spoločným znakom je okrem panstva nad vecou ich absolútny charakter, uzatvorený výpočet (numerus clausus) a typová fixácia ich obsahu.
Angloamerické právo podobne ako rímske právo rozoznávalo žaloby in personam a žaloby in rem. Dodnes neexistuje úplne jasná zhoda, čo sa chápe pod
výrazom vecné práva (rights in rem) v common law. Jedna názorová škola predpokladá, že jediným pojmovým znakom je vymáhateľnosť práva voči všetkým
(exigibility of right), druhá škola práva ich vymedzuje prostredníctvom ich obsahu ako práva k určitej veci alebo na určitú vec. Ak by sme skombinovali oba
prístupy, t. j. vymedzili by sme vecné práva ako absolútne práva k určitej veci
alebo na vec, potom by sme dosiahli obdobné vymedzenie ako v kontinentálnych systémoch.384 Princíp uzatvoreného výpočtu vecných práv bol potvrdený
v Anglicku a Walese v staršom prípade Keppel v. Bailey385 a Snemovňou lordov
v prípade Hill v. Tupper386 a King v. David Allen (Billposting) Ltd,387 aj keď sa
ojedinele vyskytujú názory, že pri vecných právach nejde o uzatvorený výpočet
samotných práv, ale len o uzatvorený výpočet kritérií na priznanie určitému
subjektívnemu právu vecnoprávny charakter.388 Vplyv tejto druhej mienky je
dodnes prevažne akademický, lebo nie je známe, že by anglické súdy vytvorili
na základe týchto kritérií nové vecné práva.
Z uvedeného vidíme, že vecné práva sa vyvinuli ako absolútne práva k veci,
ktorých výpočet je obmedzený v kontinentálnej aj angloamerickej právnej rodine. Ekonomická analýza práva ich existenciu vysvetľuje na základe viacerých ekonomicky významných faktorov. Tieto zahŕňajú motiváciu pracovať,
motiváciu udržiavať a zlepšovať veci, motiváciu prevádzať veci, zníženie nákladov elimináciou sporov o využitie veci, ochranu jednotlivca pred rizikom
vo všeobecnosti a dosiahnutie požadovaného rozdelenia spoločenského bohatstva.389 Obidva systémy zároveň preferujú pri úprave vlastníckeho práva individuálne vlastníctvo pred kolektívnymi formami. Ekonomická analýza túto
skutočnosť vysvetľuje tým, že rovnaké oprávnenie viacerých osôb k tej istej veci
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(t. j. užívanie veci rovnakým spôsobom viacerými ľuďmi napríklad vo forme
spoluvlastníctva) má viaceré nevýhody. Tieto nevýhody zahŕňajú riziko, že vec
nebude efektívne využitá kvôli príliš nízkej utilite v porovnaní s vynaloženými
nákladmi, lebo určité minimálne náklady sú vždy potrebné na udržiavanie veci.
Ak sú tieto náklady v porovnaní s úžitkom, ktorý poskytuje vec, príliš nízke
(lebo vec môže užívať rovnakým spôsobom iná osoba), ekonomicky racionálny
vlastník ich nevynaloží. Ďalšiu nevýhodu predstavuje riziko, že viac ako jedna
osoba bude chcieť využiť vec rovnakým spôsobom a v prípade takéhoto skutočného využitia existuje riziko vzájomného rušenia (negatívnej externality).
Identifikovaný bol aj nedostatok motivácie udržiavať a zlepšovať vec, keďže spoluvlastník nemá ekonomickú motiváciu vykonávať činnosti, ktoré zvýhodnia
iného, ak sám nebude mať z takejto činnosti výhody. Vo vzťahu k prevodu práva
na tretiu osobu pluralita oprávnených z vecného práva ako absolútneho práva
zvyšuje transakčné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na získanie informácií
o povahe obmedzenia.390 Na rozdiel od užívania veci viacerými osobami rovnakým spôsobom, rozdelenie oprávnení k veci môže byť spoločensky hodnotné,
ak rozdielne osoby využívajú tú istú vec rozdielnym spôsobom.

Vecné práva v rímskom práve
Ilustrácia Coasovej teorémy na príklade syrárne ukázala, že nie je až tak
dôležité pre agregátnu ekonomickú efektivitu práva to, komu konkrétne právny
poriadok alokuje právne panstvo nad určitou vecou, pokiaľ bude môcť prebehnúť optimalizačná transakcia. Jej hlavné prekážky, ako sme už videli, spočívajú
v nejednoznačnom vymedzení oprávnení k veci a vo výške transakčných nákladov vyplývajúcich do značnej miery z nákladov na odstránenie informačnej
asymetrie. V oblasti vecných práv rímske právo vychádzalo pri vecných právach
ako absolútnych právach z princípu uzatvoreného výpočtu. V rímskom predklasickom a klasickom práve existovalo viacero druhov vlastníckeho práva, ktoré
existovali popri sebe až do Justiniánskej kodifikácie. Bolo to kviritské vlastníctvo (t. j. vlastníctvo podľa ius civile), bonitárne vlastníctvo (t. j. vlastníctvo
podľa prétorského práva), provinčné vlastníctvo (trvalé užívacie práva k agris
publicis ako verejným pozemkom, ktorým prétor poskytol ochranu analogickú ku kviritskému vlastníctvu) a vlastníctvo cudzincov (t. j. vlastníctvo podľa
domovského štátu cudzinca alebo podľa rímskeho ius gentium). Celý systém
sa postupne zjednodušoval, keď v roku 212 bola Caracallom promulgovaná
390
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constitutio Antoniana, ktorá udelila rímske občianstvo takmer všetkým slobodným obyvateľom Rímskej ríše, čím vlastníctvo cudzincov zaniklo, a keď ku
koncu 3. storočia cisár Dioklecián nariadil zdaniť aj pozemky v Itálii, čím zase
provinčné vlastníctvo stratilo na význame. V dobe Justiniánskej kodifikácie sa
teda uplatňovalo len kviritské vlastníctvo, lebo bonitárne vlastníctvo bolo chápané ako oprávnená držba smerujúca k vydržaniu veci, a išlo teda len o dočasný stav. Pojem bonitárneho vlastníctva bol vytvorený následne až v priebehu
stredoveku.391
Ako sme už videli, spoluvlastníctvo ako stav, v ktorom viac ako jedna osoba
má tie isté užívacie práva k veci, je spôsobilé viesť k ekonomickej neefektívnosti. Rímske právo sa vo svojej implicitnej ekonomickej logike snažilo odstrániť možnosti vzniku spoluvlastníctva, aj keď by teoreticky prichádzalo do
úvahy. Pri spojení dvoch vecí, ktoré nemali totožného vlastníka, nevznikalo
spoluvlastníctvo k veci vzniknutej spojením. Pri spojení hnuteľnej veci s pozemkom platilo pravidlo, že vlastnícke právo k hnuteľnosti pripadlo vlastníkovi
pozemku (superficies solo cedit), a pri spojení dvoch hnuteľných vecí navzájom
zase pravidlo, že vlastník vedľajšej veci strácal vlastníctvo v prospech vlastníka
hlavnej veci.392 Pri spracovaní veci (specificatio) síce existovala názorová rôznosť
klasických rímskych škôl prokuliánov a sabiniánov, ale ani podľa jednej mienky
nevznikalo v tomto prípade spoluvlastníctvo. Podľa sabiniánov sa vlastník látky stal vlastníkom výrobku, ktorý vznikol zo spracovanej látky, zatiaľ čo podľa
prokuliánov sa ním stal spracovateľ. To sa uchovalo aj podľa tzv. strednej mienky formulovanej v neskoroklasickom práve, podľa ktorej ak bolo možné vec
vrátiť do pôvodného stavu, stal sa majiteľom výrobku vlastník pôvodnej látky,
v opačnom prípade sa ním stal spracovateľ. Pri splynutí (confusio) a zmiešaní (commixtio) dvoch vecí spoluvlastníctvo vznikalo, len ak k splynutiu došlo
z vôle vlastníkov pôvodných vecí, inak sa spracovanie a zmiešanie posudzovalo
podľa právneho režimu spracovania veci.
Rímske právo vylučovalo spoluvlastníctvo aj pri nadobudnutí plodov, ktoré
na základe oddelenia (separatio) od materskej veci získal vlastník, dobromyseľný držiteľ a dedičný nájomca a na základe zberu (perceptio) ususfruktuár a árendátor. Pri vydržaní vlastníckeho práva k veci (usucapio) zaniká predchádzajúce
vlastnícke právo a vzniká nové. Aj majetok rímskej rodiny prislúchal v plnej
391
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miere hlave rodiny (pater familias), čo znamenalo, že majetok všetkých členov
rodiny bol v individuálnom vlastníctve hlavy rodiny a nie v kolektívnom vlastníctve rodiny ako celku. Ak už rímske právo uznalo spoluvlastníctvo ako v prípade spoločenstva dedičov (consortium) alebo podielového spoluvlastníctva
(communio pro indiviso), bolo v obidvoch prípadoch spoluvlastníctvo pomerne ľahko rozlučiteľné, a to prostredníctvom actio familiae eriscundae v prípade spoluvlastníctva dedičov a actio communi dividundo v prípade podielových
spoluvlastníkov.
Oproti unitárne konštruovanému vlastníctvu ako neobmedzenému, resp.
úplnému panstvu nad vecou rímske právo poznalo aj obmedzený počet obmedzených vecných práv v podobe tzv. práv k cudzej veci (iure in re aliena). Pod
tento pojem sa v klasickom a poklasickom práve v romanistickej jurisprudencii
obyčajne podraďujú služobnosti (servitutes), superficies, emphyteusis (ius in agro
vectigali) a záložné právo (pignus, hypotheca). Tieto práva boli potom nemeckou
pandektistikou delené buď na práva k cudzím veciam podľa ius civile (služobnosti) a podľa prétorského práva (superficies, emphyteusis, pignus, hypotheca),
teda chronologicky,393 alebo napríklad podľa stupňa obmedzenia vlastníckeho
práva (superficies a emphyteusis ako najpodobnejšie vlastníctvu, t. j. najviac ho
obmedzujúce, nasledované záložným právom a nakoniec služobnosťami ako
najmenej obmedzujúcimi vlastníctvo).394 Ručný a zmluvný záloh sú príkladmi
garančného a nie užívacieho práva k cudzej veci, zaisťujúc pohľadávku, a dedičný nájom je inštitútom až poklasického práva od 3. storočia. Najdôležitejšími užívacími právami boli teda v klasickom práve služobnosti a dedičné právo
stavby.
Existencia viacerých užívacích práv k jednej veci má potenciál viesť k ekonomicky neefektívnemu nakladaniu s vecou. Obidve hlavné kategórie služobností –
pozemkové a osobné boli právnym poriadkom výrazne obmedzené. Pozemkové služobnosti (servitutes praediorum) predstavovali síce trvalé obmedzenie
vlastníckeho práva, lebo boli scudziteľné a prevoditeľné, ale nie nezávisle od
pozemku. Ich obsahom mohlo byť len to, čo je trvalo užitočné pre panujúci
393
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pozemok (perpetua cause et utilitas), mohli vznikať len medzi susednými pozemkami (vincinitas), boli nedeliteľné a rímske ius civile nepripúšťalo ich zriaďovanie pod výnimkami alebo s uložením času.395 Tým bola pri pozemkových
služobnostiach dosiahnutá typová fixácia. Osobné služobnosti (servitutes personae) síce poskytovali oprávnenej osobe oveľa rozsiahlejšie užívacie a/alebo
požívacie práva k veci (usus a ususfructus), príp. právo bývať v cudzom dome
(habitatio) alebo užívať pracovnú silu cudzích otrokov alebo zvierat (operare),
tieto však neboli scudziteľné ani zdediteľné a zanikali najneskôr smrťou oprávneného. Najrozsiahlejšie z týchto služobností – ususfructus vyžadoval od oprávneného, aby užíval a požíval vec ako riadny a obozretný hospodár a zachovával
vec v dobrom stave. Na zabezpečenie tejto povinnosti slúžila peňažná zábezpeka
vo forme cautio usufructuaria.396 Dedičné právo stavby, ako aj dedičný nájom
síce predstavovali rozsiahlejšie obmedzenia užívacieho práva ako ususfructus,
oba inštitúty však boli podobné nájomnej zmluve, keďže dedičný staviteľ bol
povinný platiť vlastníkovi pôdy úročnú peňažnú dávku (solarium) rovnako ako
dedičný nájomca (canon, vectigal).
Ak bolo možné pri určitých činnostiach dosiahnuť efektívne využitie tej istej
veci trvalou alokáciou rôznych užívacích oprávnení, rímske právo ustanovovalo
tzv. obmedzenia vlastníckeho práva v súkromnom záujme na susediacich pozemkoch. Zákonné obmedzenia, ktoré ukladali povinnosť vlastníkovi strpieť
výkon určitého presne vymedzeného práva na svojej veci, nachádzame už v Zákonoch XII tabúľ. Tieto zahŕňali odstránenie konárov za účelom presvetlenia
pozemku, právo každý druhý deň pozbierať plody, ktoré prepadli na susedov
pozemok, právo núdzovej cesty, odrážanie dažďovej vody atď.397 Okrem toho
existovali aj obmedzenia vo verejnom záujme ako povinnosť udržiavať cesty
v dobrom stave pod sankciou práva prechodu cez susediaci pozemok, minimálny rozostup medzi budovami v meste atď. Na tieto činnosti nebolo potrebné
zriaďovať osobitné služobnosti alebo vstupovať do obligačných vzťahov, keďže vyplývali priamo zo zákona, a sú preto často neprávom nazývané zákonné
služobnosti.
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Presným vymedzením vecných práv (numerus clausus) v podobe vlastníckeho práva obmedzeného buď zákonnými obmedzeniami vo verejnom alebo súkromnom záujme, alebo právami k cudzím veciam a typovou fixáciou ich obsahu
rímske právo obmedzilo a štandardizovalo práva k veci, ktoré zaväzujú aj tretie
osoby bez toho, aby tieto osoby vyjadrili s tým súhlas. Ak by rozsah alebo obsah
týchto práv bol sporný alebo nejasný, náklady na odstránenie informačnej asymetrie by mohli byť prohibitívne do tej miery, že by optimalizačná transakcia
nemusela prebehnúť. K ďalšiemu znižovaniu transakčných nákladov prispelo
rímske právo požiadavkou na verejný prevod vlastníctva k hodnotným veciam
vo forme mancipácie (mancipatio) alebo in iure cessionis. Mancipačné veci tvorili pôvodne podstatné a trvalé časti majetku starorímskeho roľníka a tvorili ich
italské pozemky, niektoré štvornohé ťažné zvieratá (voly, kone, osly, mulice),
otroci a poľné pozemkové služobnosti. Na ich prevod sa vyžadovala osobitná
verejná ceremónia za celkovej účasti ôsmich osôb (vrátane scudziteľa a nadobúdateľa) alebo fiktívny spor pred magistrátom (in iure cessio). Takéto verejné
spôsoby prevodu vlastníckeho práva k veciam slúžili na zabezpečenie publicity
pri absencii verejnej evidencie nehnuteľností, ktorej zriadenie by pomer nákladov a úžitkov v antickom rímskom štáte pravdepodobne neodôvodňoval. Pri
menej významných veciach (res nec mancipi) stačilo jednoduché odovzdanie na
prevod vlastníckeho práva, čím sa znižovali transakčné náklady.398

Záver
Vecné práva predstavujú v systéme súkromného práva určitú anomáliu. Jednou zo základných zásad súkromného práva je totiž autonómia vôle a zákaz
uzatvárania zmlúv na ťarchu tretích osôb. Vo vzťahu k tretím osobám sú však
presne tieto princípy prelomené, keďže tretím osobám vznikajú z vecných práv
povinnosti bez toho, aby na vznik alebo trvanie týchto povinností dali súhlas.
Vecné práva však napriek tomu plnia dôležité ekonomické funkcie vzťahujúce
sa na efektívne nakladanie so zdrojmi, ktoré sú zo zásady obmedzené. Coasova
teoréma preukázala, že dôležitejšie ako primárna alokácia vecných práv na konkrétne subjekty je zabezpečenie možnosti optimalizačnej transakcie. Táto prebehne len za podmienok, ak sú vecné práva jasne stanovené a ak sú transakčné
398
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náklady nízke. Ekonomicky efektívny právny poriadok by mal preto jasne upraviť rozsah a obsah vecných práv a minimalizovať transakčné náklady.
Rímske vecné právo oba tieto predpoklady spĺňalo. Jasné ohraničenie vecných práv bolo uskutočnené aplikáciou princípu uzatvoreného výpočtu a typovej fixácie jednotlivých vecnoprávnych inštitútov. Užívanie tej istej veci rovnakým spôsobom viacerými osobami je ekonomicky neefektívne, na čo rímske
právo reagovalo obmedzením možností vzniku spoluvlastníctva, a ak už vzniklo, ustanovením žalôb na jeho pomerne flexibilné zrušenie. Pokiaľ išlo o užívanie tej istej veci rôznymi spôsobmi, ktoré sa vzájomne nevylučovali, rímske právo ustanovilo zákonné obmedzenia vlastníctva v súkromnom, ako aj vo
verejnom záujme. Na zabezpečenie právnej formy optimalizačných transakcií
slúžili okrem obligačných práv aj práva k cudzím veciam, ktoré boli síce absolútne, ale jasne rozsahovo a obsahovo ohraničené. Na ochranu týchto práv slúžila
okrem petitórnej ochrany aj rýchla posesórna ochrana, ktorej ekonomickým
účelom bolo zníženie nákladov na stráženie veci.
Minimalizácia transakčných nákladov bola umožnená cez flexibilné nástroje, ktoré predstavovala konsenzuálne koncipovaná kúpna zmluva neviažuca sa
ani na osobitnú formu, a ani na reálne odovzdanie veci. Pre atypické prípady
bola k dispozícii stipulácia, ktorá bola síce naviazaná na špecifickú verbálnu
formu, ale mala len minimálne obsahové obmedzenia. Zníženie transakčných
nákladov v takejto forme by však bolo spôsobilé pri absencii publicity o tom, kto
má aké práva k veci, vyvolať naopak zvýšenie transakčných nákladov u tretích
osôb, ktoré by mali záujem v rámci optimalizačnej transakcie zriadiť si k veci
vecné právo. Z tohto dôvodu bola pri tradične ponímaných významnejších veciach funkcia publicity napĺňaná prostredníctvom osobitných verejných foriem
prevodu vlastníckeho práva k týmto veciam (mancipatio, in iure cessio). Pri menej významných veciach, pri ktorých sa predpokladalo, že absencia publicity
nezvýši agregátne náklady transakcie, sa pripúšťal prevod vlastníckeho práva
na základe jednoduchého odovzdania veci (traditio).
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10.

EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA: AFIRMATIVNÍ AKCE

Úvod
Vztah ekonomie a práva je hlouběji analyzován a teoreticky precizován
prakticky od doby, kdy R. Coase formulací svého teorému ukázal, že ekonomická efektivnost je závislá na právním systému, resp. právní systém, může být
za určitých okolností určujícím faktorem ekonomické efektivnosti.399 I když
J. S. Mill už v roce 1848 napsal: „Kdo bude opomíjet právo, nepronikne do politické ekonomie, a kdo bude přehlížet politickou ekonomii, nebude schopen vystopovat smysl práva.“400 Ekonomická analýza práva je právníky rozvíjena a diskutována jakožto jeden z možných přístupů k právu. Ekonomové tento směr
analýzy chápou jako další rozšíření Beckerovy imperiality ekonomické vědy,
kdy ekonomie svými nástroji proniká do oblasti jiných věd a rozšiřuje svoje pole
působnosti a obohacuje svoje analýzy o nová témata. Využití aparátu ekonomie
může být prospěšné jak při tvorbě, interpretaci a aplikaci právních norem, tak
při hodnocení účinků existujících či zamýšlených právních norem na lidské
jednání. Právo, naopak, může napomáhat ekonomické efektivnosti.

Hayekův individuální záměr vs. Posnerovo společenské bohatství
Právo, které by mělo manifestovat pravidla chování ve společnosti, která
tato jako taková akceptovala, dává společnosti řád. Skutečnost, že lidé respektují
a dodržují toto právo, ho přirozeně uvádí v život, a je zároveň potvrzením jeho
správnosti, resp. spravedlnosti. Tato pravidla chování ve společnosti se neobejdou bez zásadních principů ekonomického chování lidí v tržní konkurenci,
jíž jsou nepřetržitě vystaveni. Pro řádné fungování společnosti je tudíž důležitý soulad mezi právem, tím, co je zapsáno v právních normách, a obecným
povědomím lidí, které je determinováno zejména každodenní lidskou zkušeností v chápání toho, co je respektabilní a správné. Právo by proto vždy mělo
respektovat konkrétní společnost, její ekonomické vztahy, její historii, tradice
i současné přesvědčení jejích členů o tom, co je prospěšné. Potom dodržování
práva nečiní subjektům žádné zvláštní potíže. Přijmeme-li tuto premisu, pak je
zřejmé, že právo by nemělo zavádět umělé právní instituty, se kterými mají lidé
problém se ztotožnit.
399
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Vztahu mezi právem a řádem v lidském jednání a lidské společnosti přisuzuje Hayek zásadní význam, a to zejména pro zachování její svobody.401 Hayek chápe právo jako společenský institut, který vznikl spontánně, a má sloužit
společnosti ke koordinaci různých účelů jednotlivých členů společnosti. Roli
práva spatřuje ve vytváření podmínek pro koordinaci individuálních záměrů
jednotlivých členů společnosti tak, aby mohli vlastními silami dosahovat uspokojování svých vlastních potřeb. I když má právo sloužit společnosti, Hayek tuto
službu definuje výhradně z pozic metodologického individualismu. Jednotlivci
jsou heterogenní, každý zná jen svůj vlastní zájem a nikdo nemůže znát zájmy
všech. Jinými slovy řečeno, zájem celé společnosti, resp. společenskou funkci
blahobytu, nelze definovat (Arrowův teorém nemožnosti402). Podle Hayeka jde
ve skutečnosti o zájem skupiny osob, která jej za veřejný pouze vydává. Dohody lze dosáhnout pouze ohledně obecných pravidel, v jejichž rámci jednotlivci
sledují svoje vlastní cíle.403
Za úhelné kameny vztahu ekonomie a práva považuje Hayek koncept sou
kromého vlastnictví a institut svobody smlouvy. Existence soukromého vlastnictví a respekt k němu je základem pro uspořádání života ve společnosti,
a tedy rovněž ekonomických vztahů v ní. Svoboda smlouvy umožňuje vykonávání vlastnických práv a potvrzuje dobrovolnost tržních transakcí při uplatnění
principu svobody volby. Zatímco ekonomie studuje fungování trhu a rozhodování ekonomických subjektů na něm v souladu s pravidly ekonomické efektivnosti, právníci často utvářejí pravidla chování lidí ve společnosti, aniž by se
zajímali o ekonomický smysl a účel těchto pravidel, domnívá se Hayek404. Chápe
právo jako soubor pravidel správného chování, který lidé spontánně dodržují
a který dává řád svobodné společnosti. Tento spontánní řád je založen na fungování trhu. A zdůrazňuje, že pochopení tržních pravidel je nezbytné pro tvorbu
práva: „…bez …pochopení toho, co posměváčkové stále zlehčují jako ,neviditelnou ruku‘, je fungování pravidel správného chování vskutku nesrozumitelné…“405
S rozvojem veřejného práva se však právo jako takové vzdalovalo osvědčeným
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zvykům a tradicím a ustanovovalo ve stále větší míře normy vyplývající z cílů
ustanovovaných autoritou státu. Čím méně bylo právo souborem pravidel
správného chování, tím více se stávalo souborem předpisů a norem vymezujících činnost státního aparátu.
R. Posner, který bývá označován za právního pozitivistu, orientuje ekonomickou analýzu práva na maximalizaci společenského bohatství. Podle R. Pos
nera lze doktríny a instituce právního systému lépe chápat a vysvětlovat, pokud
usilují o podporu efektivní alokace vzácných zdrojů a pokud napomáhají maximalizovat bohatství společnosti. Právní pravidla, resp. alokace práv, jsou potom
hodnocena podle toho, do jaké míry umožňují (a podněcují) pareto-efektivní řešení, kdy pouze pareto-superiorní transakce zvyšují blahobyt a bohatství.
Právní pravidla jsou podrobována cost-benefit analýzám, která musí splňovat
Kaldorův-Hicksův kompenzační test. Podle něho se společenský užitek zvyšuje,
pokud je ten, jehož užitky se zvýší, schopen poskytnout odškodnění tomu, jehož
užitky klesly, a ještě na tom bude v nové situaci lépe.
Posner406 formuloval „tezi efektivnosti práva“ (efficiency thesis of law), podle
které by obecné právo (common law) mělo reflektovat logiku ekonomické efektivnosti a vyvíjet se ve směru přijímání ekonomicky efektivních právních pravidel. Rovněž soudci by měli využívat svých znalostí ekonomických principů
a obecných poznatků a optimalizovat právní řád tak, aby maximalizoval společenské bohatství. Tvůrci práva by měli tvořit efektivní právní normy, vedoucí
k předem definovanému společenskému cíli.
Jakkoli může být tento přístup pro právní tradicionalisty příliš troufalý, pro
liberálně smýšlející ekonomy je zase příliš aktivistický a intervencionistický.407
Soudce zde funguje jako maximalizátor ekonomické efektivnosti, který fakticky
nahrazuje trh. Měl by nařídit takový výsledek, ke kterému by trh sám dospěl,
pokud by se transakce uskutečnila. Hledisko efektivnosti umožňuje uplatnit
teleologický výklad práva. Je založen na pochopení účelu normy (komu slouží)
a účinků normy (k čemu vede), je chápán jako korektní, pokud účel normy a její
předpokládané účinky jsou ve vzájemném souladu.
406
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Podívejme se z tohoto úhlu pohledu na antidiskriminační zákon,408 resp. na
jedno konkrétní ustanovení, jehož interpretace by mohla být zdrojem vynucování takového chování, které je ve svém důsledku v rozporu s ekonomickými
pravidly tržní ekonomiky.

Antidiskriminační zákon: afirmativní akce
Požadavky práva Evropské unie iniciovaly vznik tzv. antidiskriminačního
zákona (dále „AZ“), resp. zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, jehož smysl a obsah byl v době
jeho schvalování vnímán jako kontroverzní.
Podle § 1 odst. 3 AZ má člověk „právo na rovné zacházení a na to, aby nebyl
diskriminován.“ Ustanovení § 5 odst. 2 AZ zakotvuje zajišťování rovného zacházení v tomto znění: „Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření,
která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možné s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho,
kdo má povinnost takové zacházení zajišťovat, za zajišťování rovného zacházení
se považuje také zajišťování rovných příležitostí.“
Zákon tedy ustanovuje nárok na rovné zacházení a na zajišťování rovných
příležitostí. Zajišťováním rovného zacházení a rovných příležitostí se rozumí
přijetí opatření; je tedy za tím účelem vyžadována nějaká další pozitivní akce.409
Pozitivní akce ve smyslu vědomého a záměrného zvýhodnění určité skupiny
oproti ostatním. Pozitivní opatření sama o sobě porušují princip rovného zacházení a diskriminují ty, kterých se netýkají.410
Afirmativní (pozitivní) opatření představují poměrně agresivní formu intervence do volného trhu. Mají podobu různých pobídek a zvýhodnění, obvykle
dočasného charakteru, například pro ženy v přístupu do profesí a na jednotlivá
pracovní místa. Může jít o uplatnění jakési preferenční výhody, kdy jsou ženy-uchazečky o zaměstnání upřednostňovány oproti mužům, a to i v případě, že
408
409
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Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon).
„Rovnost příležitostí tak již na rozdíl od materiální rovnosti a přirozeně též rovnosti formální,
implikuje aktivitu, typicky ze strany vlády či veřejné moci… Aktivně hledá možnosti, jak odlišnost setřít a dát všem stejné startovní šance…“ BOBEK, M. et al. Rovnost a diskriminace. Praha :
C. H. Beck, 2007, s. 19.
Pojetí pozitivních opatření jako dočasné derogace z jinak platného principu rovného zacházení
je výslovně ustanoveno v různých mezinárodně právních dokumentech, mimo jine, v evropském kontextu v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví. In Tamtéž, s. 23.
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žena dosáhla v přijímacím řízení stejného či dokonce horšího výsledku, může jít
o zavádění kvót či rezervací pro ženy. Za nejsilnější pozitivní opatření bychom
mohli v této oblasti považovat například redefinování kritérií výběru či jejich
nové nastavení tak, aby vyhovovaly vybranému uchazeči či skupině. Konkrétní
formy takové politiky se mohou lišit silou intervence veřejné moci do trhů a mírou deformace tržního řešení v oblasti najímání pracovníků nejen ve veřejném,
ale i v soukromém sektoru.
Rovnost v podobě rovných příležitostí, znamená „všichni na stejnou startovní čáru….“ Ale lidé jsou různí, mají odlišné schopnosti, nadání, žijí v různých
rodinných a sociálních prostředích, na různých geografických místech. K dosažení rovných příležitostí by v tomto případě bylo zapotřebí, naopak, diferencovaného přístupu právě s ohledem na konkrétní schopnosti každého z nich
a konkrétní prostředí, v němž žije. Nejenom, že představa postavení různých
jedinců na stejnou startovní čáru může být ve skutečnosti jen iluzí, vynucování
rovnosti si ve skutečnosti žádá nikoli rovný, nýbrž diferencovaný přístup k různým jednotlivcům. Pozitivní opatření zaměřená na určité skupiny se snahou po
jejich zvýhodnění představují z hlediska liberální ekonomie vnější intervenci do
ekonomických vztahů, která deformuje trh a signály z něj přicházející a která
se realizuje na náklady celé společnosti, čímž snižuje její celkový blahobyt. Lze
se rovněž domnívat, že pokud se firmě zakáže využívat tržních příležitostí ve
jménu rovného zacházení, například méně elastickou nabídku práce žen na trhu
práce, pak to sníží její zisky.
Lidé jsou jedinečné osobnosti, nejen s odlišnými schopnostmi, ale rovněž
s odlišnými preferencemi a cíli. Každý je ochoten a chce vynakládat například
na trhu práce jiné úsilí, trávit tam odlišný čas, což ve výsledku znamená, že
míra výkonnosti, efektivnosti a úspěšnosti je u každého jiná. To souvisí s ochotou hledat, nacházet a využívat příležitosti: tam, kde někdo příležitost vidí a je
připraven ji využít, pro jiného neexistuje. Sama přirozená různorodost talentů,
schopností a preferencí pak determinuje i odlišné volby jednotlivců, t. j. využité
a nevyužité příležitosti.411 Různorodost talentů je zároveň přirozeným bohatstvím společnosti, které, naopak, její produktivitu zvyšuje.
411
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Píše o tom například Rothbard: „Je-li každý jedinec jedinečný, jak jinak může být učiněn ,rovným‘
ve vztahu k ostatním než zničením většiny toho, co je v něm lidské“ (ROTHBARD, M. Ekonomie
státních zásahů. Praha : Megaprint, 2001, s. 341, oddíl II, kap. 6.5); nebo Hayek: „…existencí
tržního řádu jsou nejen výsledky, ale i počáteční šance různých jednotlivců často velmi různé, jsou
ovlivněny okolnostmi jejich fyzického a společenského prostředí… K dosažení rovnosti příležitosti
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Rovnost ve výsledku, dosažení shodné finální pozice, neboli všem stejně
v cíli, má už co dělat s redistribucí, ať už zboží, služeb, v našem případě například pracovních příležitostí, pozic ve veřejné správě, v politickém životě,
nebo třeba důchodů. Distribuce trhem je zde deformována či úplně nahrazena
distribucí na základě jiných, netržních, například sociálních nebo politických
hledisek. Logickým důsledkem politického cíle redistribuce je pak uplatňování
afirmativních opatření ve smyslu úmyslného zvýhodnění určité skupiny, které
není poskytováno zbytkové populaci.412 Prosazovaná redistribuce je nejen nákladná, otupující motivace těch, kteří jsou negativně diskriminováni, a jako každá vnější intervence je neefektivní a co je hlavní, neřeší a neodstraňuje příčiny
znevýhodnění a nerovného výsledku určitých skupin. Je to však řešení rychlé,
je dobře vidět, může tedy nakrátko uspokojit poptávku po rovnosti, ale je to řešení povrchní, pod povrchem pozici znevýhodněných skupin jenom prolonguje
a z dlouhodobého hlediska tuto pozici nezlepšuje.
Taková redistribuce pracovních příležitostí ve prospěch určité skupiny, například žen, však nemá žádné ekonomické opodstatnění. Pokud by se tato redistribuce chtěla opírat o argumentaci společenskou, muselo by dojít ke společenskému konsensu a deklarování vůle a ochoty celé společnosti nést náklady
takového řešení v podobě nižšího produktu a nižšího blahobytu pro všechny.
Ztráty by vyplývaly jednak z výsledné společensky neefektivní alokace práce,
jednak z implementačních procedur, které jsou náročné na byrokratické zpracování a představují vysoké transakční náklady, a rovněž vytvářejí živnou půdu
pro lobbing a hru zájmových skupin.
Zavádění pozitivních opatření znehodnocuje výkon žen a v podstatě utvrzuje v přesvědčení, že za jiných podmínek, bez podpory, by ženy nebyly schopné
příslušná pracovní místa získat. Je to faktická institucionalizace diskriminace.
Takové stigma škodí zejména těm nejschopnějším a schopným ženám, které
žádná podobná opatření nepotřebují a jsou schopné prosadit se samy. Jsme blízko efektu bumerangu. Čím více budou ženy podporovány byrokratickými direktivami, tím vyšší bude nedůvěra zaměstnavatelů k jejich pracovnímu výkonu,
a tím nižší bude i jejich ochota ženy zaměstnávat. Tak se mohou původně dobře
míněná doporučení obrátit proti ženám samotným. Rovnosti ve výsledku totiž

412

by vláda musela řídit celé toto fyzické a lidské prostředí všech osob…“ (HAYEK, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha : Academia, 1991, s. 212). Vláda by pak musela řídit doslova každou
okolnost, která by se mohla týkat blahobytu kohokoli.
BOBEK, M. et al. Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 22.
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nelze dosáhnout, pokud vklady lidského kapitálu, času, úsilí a dalších osobnostních charakteristik budou u jednotlivců odlišné, a tudíž zůstane vždy jen uměle
implementovaným cílem. Jak píše Loužek: „…kdo chce dosáhnout rovnosti ve
výsledku (nikoli pouhé rovnosti v právech) pod záminkou genderové rovnosti, zač
ne dříve či později omezovat lidskou svobodu.“ 413
Nájem služby práce je ze své podstaty dobrovolnou transakcí mezi smluvními partnery, kteří oba mají svobodu volby. Potenciální zaměstnavatel nebo
zaměstnanec mohou buď přijmout nebo nepřijmout podmínky, které se nabízejí: „Pokud existuje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli konkurence, zdá se mi,
že není žádný důvod, proč by nemohli zaměstnavatelé nabízet svým zaměstnancům, takové podmínky, jaké chtějí“414, píše M. Friedman. Tedy záleží jen na zaměstnavateli, kterého pracovníka najme, a na zaměstnanci, které pracovní místo
přijme. Trhy práce trpí nedostatkem konkurence a jsou protkány omezujícími
intervencemi; jejich další vrstvení se může dít jenom na úkor dalšího snižování
ekonomické efektivnosti jejich fungování.

Afirmativní akce a náklady firmy
Jsou afirmativní akce efektivní? Diskutujme tuto otázku z pohledu nákladů
firmy; ke znázornění použijeme izokvanto-izokostovou analýzu. Budeme předpokládat dvě firmy: první (a), která diskriminuje ženy, resp. vyplácí jim nižší mzdovou sazbu než mužům, a druhou (b), která nediskriminuje, mužům
i ženám vyplácí mzdovou sazbu stejnou. Izokvanty použijeme ve standardním
tvaru (t. j. konvexní), což znamená, že muže a ženy lze vzájemně substituovat.

413
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LOUŽEK, M. Feminismus – záchrana nebo zkáza? In MACH, P. (ed.). Antidiskriminační zákon,
pomoc slabším nebo převrácení práva? Praha : CEP, 2006, s. 47 – 56.
FRIEDMAN, M. Svoboda volby. Praha : Liberální institut, 1992, kap. 8.
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Obr.: Afirmativní akce a náklady firmy
(a)
(b)
L – ženy

L – muži

L – ženy

L – muži

Firma, která diskriminuje, bude vyrábět objem produkce Q v bodě P1: bude
najímat více mužů než žen a bude jim vyplácet vyšší mzdu (wM /wF = 2) a nebude se primárně řídit pravidlem minimálních nákladů (t. j. bodem, kde je
izokosta tečnou k příslušné izokvantě Q). Předpokládejme, že afirmativní akce
zaměřená na ženy donutí firmu zaměstnat relativně více žen než mužů, a tím se
dostane například do bodu R1 na nižší izokostě. V případě diskriminující firmy
afirmativní akce snižují její náklady a vedou k efektivnější alokaci práce.
Jiná situace ovšem nastává v případě firmy, která nediskriminuje. V tomto
případě budou wM = wF. Ta bude vyrábět objem produkce Q v bodě P2, v němž
minimalizuje náklady na produkci (kde izokosta se sklonem rovným 1 tečuje
příslušnou izokvantu Q). Afirmativní akce ji donutí zvýšit nájem žen, může se
dostat například do bodu R2. Bude ovšem na vyšší izokvantě, a to znamená,
že bude mít vyšší náklady. Afirmativní akce jsou pro nediskriminující firmy,
kterých je většina, neefektivní. Nedovolí firmě vyrábět v bodě minimalizujícím její náklady a nedovolují ji tudíž maximalizovat zisk. Z toho je zřejmé, že
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uplatňování takovéhoto zvýhodnění plošně, i vůči firmám, které nediskriminují, je neefektivní a jde proti přirozenému chování firmy.

Závěr
Někteří právníci uznávají, že: „…v některých situacích může působení tržních sil zajistit efektivnější (a současně spravedlivější) uspořádání daných vztahů
než působení práva.“415 Připouštějí ekonomické argumenty a vnímají je jako
korektor právního pozitivizmu, který vrací právo zpět do prostoru reálných
mezilidských vztahů. Na straně druhé zaznívají legitimní hlasy, které se opírají
o princip spravedlnosti, a poukazují na větší či menší „nebezpečí“ absolutizace
ekonomické efektivity, která sama osobě nemůže odůvodňovat a legalizovat určité typy nebo způsoby chování.416
V nastíněném kontextu se ukazuje, že právo samotné je k pochopení
a tvorbě právních norem ve prospěch občanů a jejich každodenního well-being
podmínkou nutnou, ale nikoli dostačující. Ekonomické souvislosti obohacují
právo o širší pohled a uvádějí ho do souladu s ekonomickými principy. Naše
ilustrativní aplikace důsledků pozitivního opatření na náklady nediskriminující firmy, která by byla pozitivním opatřením donucena najímat více žen, vedla
k růstu jejich nákladů a tudíž pro ni k horší situaci než před uplatněním pozitivního opatření. V těchto souvislostech lze považovat příslušné ustanovení
antidiskriminačního zákona právě za samoúčelnou normu, nerespektující pravidla chování ekonomických subjektů v reálných ekonomických vztazích. Není
přirozenou součástí trhu, nenapomáhá individuálním záměrům tržních agentů
a posílá je do pareto-subefektivních situací. To snižuje blahobyt celé společnosti.
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COHN, S. Race, Gender and Discrimination at Work. Colorado : Westview, 2000, s. 70.
Viz BOBEK, M. et al. Rovnost a diskriminace. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 112.
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11.

EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA RAKOUSKÉ ŠKOLY
S PŘIHLÉDNUTÍM K PRÁVU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE417

Úvod
Po poslední ekonomické krizi z let 2008 – 2009 začal v akademickém diskurzu narůstat zájem o alternativní koncepce ekonomické analýzy práva. Ekonomickou analýzou práva rozumíme analýzu právních jevů pomocí ekonomické
metodologie. Většina diskuzí, ať již mezi právníky či ekonomy, o ekonomické
analýze práva se týká rozsahu a omezení její aplikace již v konkrétní podobě
modelu, případně kontroverzí, které mohou vznikat v některých situacích. Zřídkakdy dochází k rozboru samotného nástroje analýzy – tj. aplikované ekonomické metodologie.

Základy metodologie Rakouské školy
Jednou ze škol, které jinak než tzv. ekonomie hlavního proudu, osvětlují fungování ekonomiky a jejích lidských aktérů, je Rakouská škola. Je to směr ekonomického myšlení, který vychází z díla C. Mengera (1840 – 1921) „Grundsatze
der Volkswirtschaftslehre a Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere“, E. Böhm-Bawerka (1851 –
1914) a F. von Wiesera (1851 – 1926) a rozvíjí jejich pojetí ekonomie jako ryze
subjektivistické vědy, která se v mnohém odlišuje od ekonomie hlavního proudu a bývá označována za školu tzv. heterodoxní. „Rakušané“ jsou typickými obhájci klasického liberalismu a kritiky státních intervencí. Jejich odlišný
přístup k chápání ekonomické reality vyplývá zejména z vlastní metodologie,
která využívá důsledný metodologický individualismus a subjektivismus. Ucelenou koncepci rakouské metodologie zformuloval až L. von Mises (1881 – 1973).
Mises tvrdil, že ekonomie je vědou o účelovém lidském jednání a jako taková je
proto součástí širší vědy o lidském jednání, kterou nazval praxeologie. Poukázal
na skutečnost, že lidské jednání nelze vysvětlit v termínech přírodních věd, ale
je nutné použít odlišný přístup, který se zabývá účelem jednání, nikoliv jeho fyzikálními souvislostmi. Ekonomie je tak v pojetí myslitelů Rakouské školy čistě
417

Tato kapitola byla zpracovnána s přispěním grantu GA ČR 17-07252S - „Analýza právní úpravy
hospodářské soutěže v ČR v právně-historickém kontextu a mezinárodním teoretickém srovnání“.
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logickou vědou, která nepoužívá empirické metody. Slovy samotného Misese:
„Praxeologie, a v důsledku toho rovněž ekonomie, je deduktivní systém. Sílu čerpá
z výchozího bodu svých dedukcí, z kategorie lidského jednání.“418
Nutnost odlišného přístupu ke společenským jevům od metod užívaných
přírodními vědami zdůrazňoval opakovaně i další představitel Rakouské školy
F. A. von Hayek (1899 – 1992). Ve svém pojednání „Facts of Social Sciences“ poukazuje na zásadně odlišnou povahu dat společenských věd. Zatímco v přírodních vědách je vhodné používat klasifikační aparát, který rozlišuje prvky a jevy
dle jejich optických, fyzikálních či chemických vlastností a důsledně využívá
při tvorbě svých hypotéz indukce, v oblasti společenských věd je třeba aplikovat
teleologický postup a dedukci. Hayek tvrdil, že „pokud chceme, můžeme říci, že
tyto objekty nejsou definovány prostřednictvím jejich ,skutečných‘ vlastností, ale
prostřednictvím názorů, které o nich lidé mají. Stručně řečeno, ve společenských
vědách jsou věci tím, co si lidé myslí, že jsou. Peníze jsou peníze, slovo je slovo
a kosmetika je kosmetika, pokud a protože si někdo myslí, že jimi jsou.“419 Na
rozdíl od Misese, ale Hayek nechápal praxeologickou koncepci ekonomie jako
zcela výhradní. Ryzí logiku volby, jak praxeologii nazývá, považuje za vhodný způsob, jak uvažovat nad účelovým jednáním izolovaného jednotlivce –
tzv. model Robinsona Crusoa na pustém ostrově. No realita společenské interakce a slaďování subjektivních vědomostí různých jednotlivců vedoucí k rovnovážným stavům, dle něj empirické verifikaci, resp. falsifikaci, podléhá. Hayek
zdůraznil: „Ve zkratce – budu tvrdit, že empirický element v ekonomické analýze –
jediná část, která se nezabývá pouze implikacemi, ale příčinami a následky a která
tudíž vede k závěrům, jež jsou principielně schopné verifikace – se skládá z výroků
o nabývání vědomostí.“420
Aktuálněji se odlišností rakouské metodologie zabývá i soudobý „evropský“ představitel J. H. De Soto (*1956). Ekonomický systém chápe společně
s ostatními mysliteli Rakouské školy jako ze své podstaty dynamický řád, který
nelze adekvátně vyjádřit nástroji matematické analýzy. Navazujíce na subjektivistickou tradici Rakušanů proto matematický formalismus označuje za nástroj vhodný zejména pro vyjádření nejrůznějších stavů rovnováhy, které studují
neoklasičtí ekonomové, no nepovažuje jej za vhodný pro aplikaci na dynamické
418
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VON MISES, L. Lidské jednání. Praha : Liberální institut, 2006, s. 61.
VON HAYEK, F. A. Individualism and Economic Order. (Paperback edition 1980). Chicago :
University of Chicago Press, 1948, s. 60.
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jevy, jakými jsou například podnikatelská tvořivost či subjektivní vnímání času,
které tvoří podstatné znaky rakouské ekonomické analýzy.421
S teleologickým a subjektivistickým pojetím ekonomické metodologie souvisí i nevole k užívání agregátních veličin a předpokladů dokonalých informací
či lidské racionality. Užívání agregátních veličin v sobě nutně přináší abstrahování od konkrétního jednání jednotlivce a ztrátu zřetele z účelu ve prospěch určité generalizace, která umožňuje jednodušší konstrukci modelů nejrůznějších
ekonomických situací. Rozdělení na mikro- a makro- ekonomii se v Rakouské
teorii neuplatňuje.
Nejvlivnější soudobý zástupce Rakouské školy byl bezesporu M. N. Rothbard (1926 – 1997). Pro Rothbarda a jeho následovníky je charakteristický
důraz na propojení ekonomie s celým zbytkem společenskovědní oblasti do
svého druhu integrované vědy o lidském jednání, která v sobě zahrnuje to, co
dnes chápeme, mimo jiné, pod pojmy ekonomie, sociologie a práva.

Pojetí práva
Právo představuje společenský jev, který je dle dualismu poznání v rámci
koncepce metodologie Rakouské školy (přírodní vědy – empirie, společenské
vědy – praxeologie) třeba chápat též praxeologicky. Jinými slovy, právo je pevně dáno lidskou povahou a je seznatelné pomocí rozumu všem lidem.422 Toto
chápání práva převzala řada soudobých autorů Rakouské školy, například Rothbardův následovník J. H. De Soto: „Právo je obsaženo v lidské povaze, ačkoliv je
objevováno a konsolidováno evolučním způsobem, v pojmech precedentu a zejména doktríny.“ A tamtéž pak „právo je evoluční jev a tudíž státu předchází a je na
něm nezávislé. Pro své objevení ani fungování nevyžaduje agenturu s monopolem
na násilí.“ 423
Právo je ale vždy projevem vůle a jako takové není „objevováno“ lidským
rozumem, nýbrž utvářeno lidskou vůlí. Nelze jej odvodit z toho, jak věci „jsou“.
To s sebou přináší nutnost primárního normotvorného subjektu – v pojmech
normativní právní teorie „státu“, což je pravděpodobně prvotní příčina, proč se
současná rakouská ekonomická analýza (nebo alespoň její dominantní autoři)
práva vydala směrem přirozenoprávní nauky. Moderní autoři se, vzhledem ke
421
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svému přesvědčení, snáze našli v právních teoriích přirozeného práva, které
výhledově alespoň zdánlivě umožňují existenci práva i bez primárního normotvorného subjektu – jelikož je jedno přirozené (rozuměj skutečné) právo
seznatelné rozumem každému člověku, není zapotřebí jednotícího normotvůrce, který založí primární normativní rámec. Stát je proto zbytečný a nežádoucí
a lidé mohou fungovat buďto v režimu „every man his own lawyer“, nebo v režimu konkurence právních/bezpečnostních agentur, které nabízí vymáhání (téhož) práva jakožto naprosto standardní službu. Elegantním způsobem tak byla
otázka „co je po právu“ těmito autory odsunuta jejich následovníkům a osobám
z těchto agentur, kteří se ocitnou před týmž neřešitelným úkolem, jak z věcí, tak
„jak jsou“, utvořit deduktivně pomocí logiky soubor norem toho, „co má být“.

Pojetí tržního mechanismu a konkurence
Pro vymezení podoby práva ochrany hospodářské soutěže v pojetí Rakouské
školy je nutné nejprve stručně vyložit její pojetí trhu, podnikatele a samotné
konkurence. Tyto pojmy mají v Rakouské škole poněkud odlišný význam, než
jaký jim přisuzuje neoklasická ekonomie hlavního proudu, což vyplývá z výše
uvedeného odlišného metodologického přístupu, který se daleko více než statickými modely rovnováhy zabývá ekonomickými jevy v jejich dynamické podobě.
Trh je v pojetí Rakouské školy společenským fenoménem, procesem, který umožňuje koordinaci jednání nesčetného množství jednotlivců za absence
jediné řídící autority. Mises o trhu napsal: „Trh není místo, věc ani kolektivní
entita. Trh je proces, který je uváděn do chodu jednáním různých jednotlivců,
jež spolupracují v rámci dělby práce.“424 Tržní proces vede jednotlivce k přizpůsobování jejich jednání požadavkům vzájemné spolupráce pomocí vodítek,
které jim poskytují tržní ceny. Obdobně popisoval trh Hayek, který jej chápe
jako mimořádně rozsáhlý spontánní řád, který pomáhá jednotlivcům směřovat
své produktivní úsilí tam, kde je to pro ostatní členy společnosti nejhodnotnější. Tržní proces pomáhá jednotlivcům překonat přirozenou fragmentaci vědomostí v lidské společnosti tím, že umožňuje prostřednictvím růstu a poklesu cen komunikovat v podobě jednoduchých informací vědomosti relevantní
pro danou činnost. „Popisovat cenový systém jako svého druhu mechanismus
pro registraci změn, nebo jako telekomunikační systém, který umožňuje jednotlivým výrobcům sledovat pohyb pouze několika ukazatelů, stejně jako by inženýr
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sledoval ručičky několika ciferníků, za účelem přizpůsobení svých aktivit změnám,
o kterých nemusí vědět nic víc, než co se odráží v cenovém pohybu, není pouhou
metaforou.“425 Tyto informace však nemají vždy jednoduše sdělitelnou povahu.
Hayek i De Soto jasně uvádí, že naopak velká část informací pro ekonomické
jednání zcela nepostradatelných je ze své podstaty verbálně nesdělitelná, a tak
je pro jejich využití nezbytná existence co nejlépe fungujícího trhu.
S tím bezprostředně souvisí vymezení tržní rovnováhy. Hayek ve své eseji
„Economics and Knowledge“ vymezil pojem „rovnováhy“ jako situaci, kdy jsou
plány a předjímání různých členů společnosti správné. To znamená, že jsou jednotlivé plány založeny na očekávání takového jednání ostatních osob, které tyto
osoby skutečně zamýšlí provést a veškeré dílčí plány jsou pak založeny na totožném souboru externích skutečností. Výsledkem splnění těchto podmínek je situace, kdy žádná osoba nemá důvod měnit své plány a nedochází tak k plýtvání
ekonomickými zdroji.426 Na tyto myšlenky Misese a Hayeka navazuje I. Kirzner (*1930), který obdobně definuje tržní proces jako „proces objevování, který
je poháněn dynamickou konkurencí, jež je umožněna existencí institucionálního
rámce, který dovoluje volný vstup podnikatelů jak na staré, tak i na nové trhy.“427
Pod pojmem podnikatele chápe Rakouská škola spíše specifickou společenskou funkci než osobu či povolání. Mises uvádí, že „tato funkce není zvláštním
rysem konkrétní skupiny nebo třídy lidí... Pojem podnikatel, jak ho používá katalaktická teorie, znamená: jednající člověk, na něhož se díváme výhradně z pohledu
nejistoty obsažené v každém jednání.“428 V tomto pojetí je tak podnikatelem
každý, který zamýšlí zvýšit svůj blahobyt ve světě vždy přítomné nejistoty –
manažer, zemědělec, burzovní spekulant atd. V kombinaci s už vyloženým chápáním trhu dochází k vytvoření tzv. teorie podnikatelského objevování, kterou
formuloval právě Kirzner.
Dle Kirznera jednotlivec při svém jednání vytváří akt objevu, tj. dochází
k vytváření rámce, který nebylo možné předvídat a který směřuje k využití doposud nerozpoznané ziskové příležitosti. Hlavním společenským přínosem
podnikání v tomto významu slova je odhalování doposud neznámých způsobů,
425
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jak provádět příslušnou hospodářskou činnost. Podnikatele na trhu pohání to,
co Kirzner nazývá „podnikatelskou ostražitostí“ – schopnost využít ziskových
příležitostí na trhu. Důsledky podnikatelského jednání pak shrnuje De Soto
jako trojího druhu: „Za prvé podnikání vytváří novou informaci, za druhé, tato
informace je přenášena prostřednictvím trhu. A za třetí, podnikatelský čin učí
ekonomické subjekty přizpůsobit své chování potřebám ostatních.“429
Pro rakouské pojetí konkurence je typická kritika tzv. modelu dokonalé konkurence. Hayek dokonce ve své eseji „The Meaning of the Competition“ explicitně
tvrdil, že stav, který teorie dokonalé konkurence popisuje, ve skutečnosti nelze
vůbec označovat za konkurenční a že teorie dokonalé konkurence neposkytuje
vhodná vodítka pro reálnou politiku. Příčinou je v tomto případě nepochopení
kauzality věci. Stavu, který teorie dokonalé konkurence pro své fungování předpokládá, totiž lze dosáhnout pouze působením samotného konkurenčního mechanismu. Působení tohoto mechanismu navíc doprovází i jevy, které mohou
být dle teorie dokonalé konkurence nežádoucí.430
Již některé samotné základní předpoklady teorie dokonalé konkurence,
tj. předpoklad homogenního statku s velkým množstvím nabízejících a poptávajících a předpoklad dokonalých informací o relevantních faktorech na
trhu u každého účastníka, ukazují na neporozumění konkurenci jakožto ekonomickému jevu. Hayek poukázal na skutečnost, že „vědomosti, které mají dle
předpokladu mít ve stavu konkurenční rovnováhy, jim nelze legitimně přisuzovat
dříve, než začne proces konkurence. Jejich vědomosti o dostupných alternativách
jsou výsledkem toho, co se děje na trhu, aktivit jako jsou reklama atd.; a celé
uspořádání trhu slouží zejména k šíření informací, na základě kterých kupující
jedná.“431 Informace, které tak teorie dokonalé konkurence u tržních subjektů
předpokládá, jsou dle rakouského pojetí ve skutečnosti předmětem jejího fungování. Toto se vztahuje i na vyloučení osobních vztahů mezi tržními subjekty
v teorii dokonalé konkurence – Hayek, naopak, vyzdvihoval podstatnou úlohu,
kterou hraje zkušenost při volbě prodejce či kupujícího. Goodwill a zkušenost
zde pomáhají překonat nedokonalé informace tržních subjektů a dosáhnout pro
ně žádoucího stavu.
429
430
431
150

DE SOTO, J. H. Rakouská škola. Praha : CEVRO Institut a Dokořán, 2012, s. 26.
VON HAYEK, F. A. Individualism and Economic Order. (Paperback edition 1980). Chicago :
University of Chicago Press, 1948, s. 92.
Tamtéž, s. 96.

II. EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA

Na příkladech služeb lékaře či právníka Hayek ukazoval, že „nedokonalost“ konkurence ve smyslu teorie dokonalé konkurence nebývá zapříčiněna
defektem samotného konkurenčního mechanismu, ale heterogenitou samotných statků či služeb, která je v mnoha případech nanejvýše žádoucí, a varuje
před závěry, které by z takového neporozumění mohly vyplývat pro praktickou politiku ochrany hospodářské soutěže. Samotná povaha celé řady statků
a především pak služeb proto znemožňuje dosažení stavu dokonalé konkurence, zatímco naopak v případě statků a služeb, kde ve skutečném světě dochází
k přiblížení se situaci dokonalé konkurence, je tomu tak právě díky objektivní
povaze daných statků a služeb. V jejich případě jsou vědomosti o jejich výrobě
a poskytování široce rozšířeny a nezbývá tak příliš prostoru pro konkurenční
aktivity. Podmínky, které by tyto aktivity měly vytvořit, jsou tak již přítomny.
Z tohoto vyplývají i Hayekovy závěry o testu efektivity konkurence: „Zá
kladem pro porovnávání výsledků konkurence nemůže být situace, která se liší od
objektivních faktů a která nemůže být vytvořena žádnými známými prostředky.
Měla by jím být situace, jaká by nastala, kdyby bylo konkurenci zabráněno ve fungování. Testem by nemělo být přiblížení se k nedosažitelnému a bezvýznamnému
ideálu, ale zlepšení podmínek, které by existovaly bez konkurence.“432 Nelze tak
jednoduše určit samotnou monopolní cenu, jelikož k tomu by bylo třeba znát
úroveň cen konkurenčních, které ale v situaci monopolu nutně chybí.
Toto chápání konkurence jako dynamického jevu, který umožňuje tvorbu
a komunikování informací relevantních pro tržní aktéry, tvoří jádro teorie konkurence Rakouské školy obecně a lze jej nalézt ve všech dílech autorů navazujících na autory 3. generace, tj. Misese a Hayeka, bez ohledu na podobu jejich
konkrétního postoje k antimonopolnímu zákonodárství. Tito autoři se však liší
v závěrech, které z této teorie vyvozují a jakým způsobem jí samotnou rozvíjejí.

Pojetí monopolu a kartelu
Výše vyloženou teorii dynamické konkurence doplňuje i specifické chápání
monopolu a tzv. monopolistické konkurence. Monopol obecně může být dle
Rakouské školy dvojího druhu. Buď se jedná o zákonnou výsadu, institucionální monopol vytvořený státní mocí, anebo se jedná o monopol ekonomický,
který je vytvořen soukromými osobami. V rámci Rakouské školy však nepanuje shoda o vlastním obsahu pojmů monopolu a monopolních cen. Například
432

Tamtéž, s 100.

151

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

Mises v zásadě přijal neoklasickou teorii monopolu a popisuje monopolní ceny
jako ceny, „při nichž je pro monopolistu výhodnější omezit celkové prodávané
množství než zvyšovat prodej až na hranici, kam by to konkurenční trh umožnil.
Jsou výsledkem záměrného plánu směřujícího k omezení obchodu.“433 Monopoly
a kartely nicméně chápal jako neobvyklý defekt trhu, který by se za absence rušivých státních intervencí omezil pouze na několik málo místních a prostorových
monopolů v případě některých nerostů. Obdobně by čistě tržní kartel byl jen
přechodným narušením konkurence. V obou případech se ale jedná o narušení
konkurence, čímž se toto starší pojetí, ke kterému lze přiřadit Misese a Hayeka,
liší od pozdějších koncepcí autorů, které na ně navazují.
Například B. Leoni (1913 – 1967) poukazoval na skutečnost, že neoklasická
teorie monopolu, která chápe monopol jako situaci, kdy má prodávající absolutní kontrolu nad statkem a využívá jí ve svůj prospěch omezováním nabídky,
stojí na chybném předpokladu, že je monopolistovi známa výše rovnovážné
ceny v konkurenčním prostředí. Leoni napsal: „ve skutečnosti není tato teorie
reálně použitelná z pohledu monopolisty, protože ten není v situaci, kdy by znal
výchozí data (rovnovážnou cenu v konkurenčním prostředí), která potřebuje pro
spočítání minimální vhodné ceny, vzhledem k určitému množství zboží, určující
slavný přebytek monopolu.“434 Jak konkurenční prodejce, tak monopolista dle
Leoniho neustále určují ceny za kus a množství zboží tak, aby získali maximální
tržbu při rovnosti prodaného zboží, či prodali co nejmenší množství zboží za
stejnou tržbu. Teorii monopolistické konkurence pak vytýkal užívání předpokladu dokonalé elasticity pro rozlišování mezi dokonalou a monopolistickou
konkurencí, kterého nelze ve skutečném světě nikdy dosáhnout. Obdobně považoval faktor reklamy a goodwill, které slouží k odlišení produktu a následkem
čehož i narušení elasticity poptávky, za principiálně žádoucí, jelikož poskytují
spotřebiteli vodítko pro snazší a kvalitnější uspokojení jeho potřeb.
S podobně radikálním přístupem k monopolu a monopolní ceně pak přišel
Misesův žák a teoretik M. Rothbard. Obdobně jako Leoni odmítl neoklasickou teorii monopolu a monopolní ceny a uvádí, že „na svobodném trhu nelze
zásadně odlišit ,monopolní cenu‘ od ,konkurenční‘. Všechny ceny na svobodném
trhu jsou konkurenční.“435 Na rozdíl od Leoniho však zašel ještě dále a chápal
433
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monopol i kartel jako definičně v souladu s „konkurencí na svobodném trhu“,
tj. trhem bez existence státu, jelikož obojí dle něj představuje realizaci svobody
jednotlivce při stanovení nejvýhodnější podoby tržní aktivity.

Doporučení Rakouské školy pro antimonopolní zákonodárství
Převládajícím názorem je odmítnutí antimonopolního zákonodárství jako
celku. Tento postoj lze najít v dílech L. Misese, I. Kirznera, B. Leoniho či například J. H. De Sota. Pravděpodobně nejucelenější výčet důvodů pro zrušení antimonopolního zákonodárství poskytuje D. T. Armentano (*1940), který uvádí
osm těchto důvodů:
1. Chybnou interpretaci konkurence a monopolu v antimonopolních zákonech. Armentano v této souvislosti výslovně píše: „monopolní síla je vždy výsledkem právního omezení třetí strany ...nikoli výsledkem ryze tržních aktivit
účastníků svobodného trhu.“436
2. Sklony antimonopolní regulace chránit neefektivní soutěžitele.
3. Tlak zákonů v některých případech na zvýšení koncových cen, zejména
v případě cenové diskriminace a predátorských cen.
4. Narušení konkurenčního mechanismu a tržní alokace výroby pomocí kontroly fúzí a jejich zakazováním.
5. Celkové omezení efektivity, které provází antimonopolní zákonodárství jako
důsledek státních zásahů.
6. Omezenost vědomostí regulátorů a soudů při uplatňování těchto zákonů.
7. Arbitrabilitu uplatňování těchto zákonů.
8. Vadné teoretické podložení celé teorie antimonopolního zákonodárství.437
V souladu s vyloženou teorií podnikatelského objevování uvádí I. Kirzner, že „činnosti spojené s potíráním monopolů se ukazují jako dobře myšlené,
ale neobratné zasahování do činnosti trhu, které je na překážku konkurenci.“438
Podobně navrhuje J. H. De Soto jiný přístup k antitrustové legislativě a uvádí, že kvůli dynamické povaze konkurence a jejímu objevitelskému charakteru „restriktivní legislativa navržená k ,ochraně‘ hospodářské soutěže může vést
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z hlediska dynamické efektivnosti k vysokým nákladům.439 Tyto náklady jsou
důsledkem odlišného chápání samotné konkurence, protože ačkoliv se mohou
ze statického pohledu jevit některá opatření jako restriktivní, z pohledu dynamické efektivnosti, jež tvoří jádro rakouského pojetí tržních procesů, dávají
smysl a vedou k ekonomicky efektivnímu uspořádání. Konečně B. Leoni, poté
co podrobil kritice neoklasickou teorii monopolu a teorie dokonalé a monopolistické konkurence, napsal: „Na těchto planých teoriích o konkurenci a monopolu
je ve skutečnosti postavena veškerá tzv. ,antimonopolní‘ a ,antirestriktivní‘ legislativa, v současnosti tak moderní ve všech zemích. Ale je zřejmé, že takové zákony
postrádají smysl, protože se zakládají na teorii, která sama postrádá základy.“440
Tuto koncepci tak lze shrnout následujícím způsobem. Ačkoliv může na
volném trhu docházet působením jevů, které mainstreamová ekonomie považuje za protisoutěžní, k negativně chápanému snížení tržní alokační efektivity a společnosti tak vznikají dodatečné náklady, antimonopolní zákonodárství
se přesto odmítá z toho důvodu, že jeho existence přináší ještě vyšší náklady pro společnost, než jsou uvedené náklady, jež doprovází absenci takového
zákonodárství.

Pojetí M. Rothbarda
Dalším přístupem v rámci Rakouské školy je pojetí M. Rothbarda, založené
na absolutistické koncepci přirozeného práva a jím rozpracované ekonomické
teorii. Rothbard odmítal neoklasickou teorii monopolní ceny a monopolu obecně. Stejně tak odmítal koncepci takzvané „spotřebitelské suverenity“ a přichází
s vlastním pojmem „individuální samovláda“.
Dle jeho pojetí nelze rozlišit mezi cenou monopolní a konkurenční, pokud
se jedná o výsledek aktivity a interakce tržních subjektům pohybujících se na
svobodném trhu, tj. trhu bez existence státu. Rothbard tvrdí,441 že není možné
rozlišit konkurenční a nekonkurenční jednání jednotlivé firmy, stejně jako ne
lze mluvit o stanovení monopolní ceny v případě kartelových dohod. Kartel dle
tohoto názoru totiž nepředstavuje antikonkurenční jev, protože určuje rozsah
své výroby totožným způsobem, jakým tak činí jednotlivá firma. Tedy tak, aby
rozsah výroby dosáhl bodu, kdy dojde k maximalizaci jejích peněžitých příjmů.
439
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Navíc, chybí jasné měřítko pro určení hranice mezi konkurenční a monopolní
cenou, protože skutečnou konkurenční cenu může určit jen svobodný trh, který
dle Rothbarda ze své podstaty existenci koluzních praktik připouští. Totéž platí
i pro jevy, které bývají označovány jako „přirozený monopol“, či problematiku
síťových odvětví. I v těchto případech se podle této teorie nejedná o monopolní
situaci či defekt konkurenčního mechanismu, neexistují-li institucionální překážky vstupu do odvětví.
Tento neortodoxní přístup ke kartelovým dohodám M. Rothbard shrnul
následovně: „Ve stanovení ‚monopolní ceny‘ ani na jednání kartelu není nic obzvláště odsouzeníhodného ani omezujícího svobodu spotřebitelů. Založení kartelu,
je-li dobrovolné, nemůže ohrozit svobodu konkurence a v případě, že je ziskové,
je ku prospěchu, a nikoli ke škodě spotřebitelů. Je zcela v souladu se svobodnou
společností, s vládou jednotlivce a s principem získávání peněz prostřednictvím
služby spotřebitelům.“442 De facto je tak jedná se o svého druhu projev a realizaci
svobody sdružování jednotlivců.
Obdobně radikálně vyznívá i kritika existujícího antimonopolního zákonodárství a s ní spojená argumentace, jež srovnává antimonopolní zákonodárství se zákony nařizujícími práci a zakazujícími odpočinek. Tuto kritiku uzavřel
M. Rothbard tvrzením: „Zúžíme-li ale definici omezování obchodu na omezování
obchodu druhých, pak je již jasně vidět, že na svobodném trhu nemůže docházet
k žádným omezením obchodu a že je to pouze stát (nebo nějaká instituce využívající násilí), který může obchod omezit. A jednou významnou formou tohoto
omezení je samotné protimonopolní zákonodárství!“443
Je tedy možné říci, že toto pojetí díky svému odlišnému pohledu na svobodu trhu považuje za protisoutěžní pouze taková jednání a uspořádání, která
jsou výsledkem státní regulace. Jakékoliv svobodné jednání soutěžitelů, ať již je
dle mainstreamové ekonomie sebevíce koluzní či monopolistické, je definičně
v souladu se svobodným trhem a lze jej považovat za konkurenční.

Hayekova volnější koncepce práva ochrany hospodářské soutěže
Odlišný a složitější postoj k problematice monopolu a kartelu ve své teorii
představil F. A. von Hayek. Na rozdíl od předešlých dvou přístupů odmítl jednoduchá pravidla typu laissez-faire či absolutní smluvní svobody a daleko více
442
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se zabýval okolnostmi konkrétních případů. Zároveň je patrný důraz na mimoekonomické aspekty monopolu a kartelu, jelikož, jak již bylo uvedeno výše, byl
Hayek skeptický k možnosti jasného určení hranice monopolní a konkurenční
ceny. Odmítal také používat jako pomůcku pro posuzování kvality konkurence
modely dokonalé či monopolistické konkurence. Podobně jako ordoliberálové
však bere v potaz politické a společenské aspekty ekonomické moci.
Problém monopolního postavení spočívá dle Hayeka v možnosti vykonávat
donucení na ostatní účastníky trhu. K takové situaci však nedochází u každého
monopolisty, ale je třeba rozlišovat mezi statky a službami, kde odmítnutí dodávat způsobuje existenční potíže a situacemi, kdy se jedná pouze o nepříjemnost.
Hayek typizoval tyto dvě situace na příkladech slavného malíře, který odmítne
někomu poskytnout své služby, a vlastníka oázy, který odepře ostatním osobám
přístup k vodě. Zatímco v prvním případě zjevně chybí možnost vykonávat
donucení, druhá situace poskytuje vlastníkovi prostor pro využívání takto nabyté moci. Jako řešení navrhl Hayek povinnost zdržet se diskriminace ze strany
prodejce. „Kdykoliv existuje nebezpečí, že monopolista získá donucovací moc,
bude nejprospěšnější a nejefektivnější metodou, jak tomuto zabránit, vyžadovat,
aby se všemi zákazníky jednal stejně, tj. trvat na tom, aby jeho ceny byly stejné
pro všechny a zakázat jakoukoliv diskriminaci z jeho strany. Jedná se o tutéž zásadu, pomocí které jsme se naučili omezit donucovací moc státu.“444 Monopolní
postavení, kterého bylo dosaženo kvalitou poskytovaných služeb či statků, nemá
být nijak postihováno. Obecně pak navrhuje pravidlo, které zakazuje každou
diskriminaci, která má za účel vnutit určité tržní chování. Do této kategorie lze
podřadit nejrůznější druhy vázaných prodejů, které zakazuje i současná legislativa. Hayek však vyjádřil pochyby o vědomostech dozorčí autority a preferoval
soukromoprávní charakter takových sporů. Dokonce schválil vznik specializovaných právních kanceláří, které by se zabývaly pouze spory tohoto druhu. Stranou uvedeného případu diskriminace pak Hayek přiznává státní moci úlohu při
řešení situací, kdy monopolista zneužívá své moci, aby zabránil vstupu na trhu
potencionálním konkurentům.
Co se týče samotné velikost firmy a tržního podílu, poukázal Hayek na skutečnost, že dokud není konkurenčnímu mechanismu umožněno v tomto ohledu
volně fungovat, není možné určit vhodnou výrobní a organizační strukturu.
Proto Hayek volí možnost, že moc určovat takovou strukturu nemá mít žádný
444
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orgán veřejné moci. Kontrola fúzí ve smyslu soudobého práva ochrany hospodářské soutěže tak není vhodná.
V případě kartelových dohod Hayek zmínil úspěšnost, se kterou zformoval
Shermanův zákon podnikatelské klima, kdy jsou výslovné dohody na omezení
konkurence považovány za nemístné. Vyslovil však obavu ohledně existence
obecného zákazu kartelů a potažmo mnoha nutných výjimek z tohoto zákazu,
přičemž uznal, že v některých případech může být taková dohoda pro spotřebitele neškodná či dokonce prospěšná. Jako řešení proto navrhl „prohlásit
za neplatnou a právně nevymahatelnou každou dohodu o omezení obchodu bez
jakýchkoliv výjimek a zabránit všem pokusům prosadit je záměrnou diskriminací
nebo podobně tím, že by se těm, na které se tento nátlak vykonává, dalo právo na
všestranné odškodnění, jak jsme již naznačili.“445
Hayek tak na rozdíl od ostatních představitelů Rakouské školy určitou podobu antimonopolního zákonodárství připouštěl, byť tak činil velmi opatrně
a s velkými brzdami státní moci. V duchu Rakouské školy svou koncepci práva
ochrany hospodářské soutěže doplnil úvahou: „Ačkoliv si myslím, že by jedním
ze záměrů rozvoje práva mělo být omezení soukromé moci nad tržním chováním
ostatních a že by z toho plynuly určité prospěšné výsledky, nezdá se mi, že je to
významem srovnatelné s tím, čeho by se dalo dosáhnout, kdyby se vláda zdržela
toho, aby monopolům pomáhala diskriminačními pravidly nebo opatřeními hospodářské politiky.“446

Závěr
Rakouská škola vypracovala vlastní logicko-deduktivní přístup, někdy nazývaný praxeologií či ryzí logikou volby, který se vyhýbá užívání matematických modelů a lidské jednání analyzuje skrze jeho účel. Moderní soutěžní právo
vychází z liberální teorie právního státu a jako takové reguluje hospodářskou
soutěž zejména negativním způsobem pomocí zákazů, tedy určením toho „co
býti nemá“, spíše než afirmativními příkazy typu „co býti má“. V kapitole jsme
analyzovali koncepce práva ochrany hospodářské soutěže podle Rakouské školy
a jejích jednotlivých představitelů. Nenavrhují regulaci nebo omezování svobody jednání monopolního tržního subjektu. Výjimku z tohoto pravidla představuje
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velmi umírněný požadavek nediskriminace, se kterým přichází F. A. Hayek,
v rámci Rakouské školy se však jedná o výjimku.
Mezi všemi autory panuje shoda u náhledu na právo státních podpor. Všichni obhajují naprostý zákaz selektivního zvýhodňování jednotlivých soutěžitelů
pomocí dotací, subvencí či daňových úlev a považují takové podpory za neslučitelné s fungujícím soutěžním řádem. Tato shoda pramení z obecného odporu
liberalismu k využívání státní moci ve prospěch partikulárních zájmů, který je
součástí liberální filosofie již od jejího samotného počátku a který prostupuje
veškerá politická, ekonomická či právní odvětví tohoto směru. Stejně tak odmítají kontrolu spojování podnikatelských subjektů a jakoukoli regulaci oligopolního tržního uspořádání.
Na druhou stranu, kartelové dohody začaly být z pohledu dominantních
autorů čtvrté a současné páté generace viděny jako realizace svobody podnikání a výkonu svobody sdružování a pro danou situaci nejvhodnější tržní
uspořádání.

158

III. BEHAVIORÁLNA EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA

III. BEHAVIORÁLNA EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA

159

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

12.

BEHAVIORÁLNA ANALÝZA V EKONÓMII,
POLITOLÓGII A PRÁVE447

Úvod
Ekonomickú analýzu práva, resp. teoretický prístup „Law & Economics“,
sprevádza v našich končinách aura neznámeho. Ide o osobitný smer právnej teórie reprezentovaný tzv. chicagskou školou. Samotná metodológia a potenciálne
využitie ekonomického prístupu k právu a politológii však u nás zostávajú zväčša opomínané. Pritom vytvoriť model posudzovania ekonomickej efektívnosti
právnej úpravy má význam v podobe naznačenia spôsobu využívania ekonómie
v práve vo forme ekonomického hodnotenia dopadov legislatívy. Zároveň to
metodologicky naznačuje druhý spôsob využitia ekonomickej analýzy práva do
budúcnosti, a to využitie ekonomickej argumentácie v súdnych rozhodnutiach.
Existujú dva základné druhy prístupov k ekonomickej analýze práva – viac
právnický a viac ekonomický. My využívame oba prístupy. Cieľom výskumu
je však postupne integrovať psychologické fenomény do ekonomických modelov tak, aby modely presnejšie a spoľahlivejšie predpovedali ľudské správanie.
Kapitola sa usiluje o úvod do behaviorálnej analýzy v ekonómii, práve a politológii prostredníctvom analýzy domácej a zahraničnej literatúry. Teoreticky
vysvetľuje, načo je dobré spájať ekonómiu s psychológiou, resp. ďalej s právom
a politológiou. Na čo je teda behaviorálna ekonómia naozaj dobrá a aké sú jej
obmedzenia? Aj v našich končinách je stále častejšie skloňovaným pojmom.

Behavioralizmus a postbehavioralizmus v ekonómii
Odbor behaviorálnej ekonómie vychádza zo súčasných ekonomických teórií. Stojí na rozhraní medzi neoklasickou ekonómiou a psychológiou.448 Jeho
cieľom nie je priniesť úplne novú teóriu, ale len aktualizovať predpoklady, ktoré
doteraz používala o ľudskom správaní a myslení (odtiaľ ten prívlastok behaviorálna). Poznatky z výskumu o ľudskom usudzovaní a rozhodovaní sa snažia
447
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aplikovať do praxe mnohé firmy. Bežne používaný model homo economicus
o človeku hovorí, že je racionálne uvažujúcim a konajúcim tvorom, ktorý sleduje maximalizáciu vlastného úžitku. Behaviorálna ekonómia tvrdí, že človek
sa často správa, naopak, iracionálne a že takéto správanie nie je možno považovať za nejaký exces či chybu, lebo je realizované systematicky a opakovane.
Dá sa teda predvídať a v nadväznosti na to je možné určité prvky a mieru iracionality zahrnúť už do plánovania. Ďalšou zmenou v dovtedajšom chápaní
ekonómie je aktualizácia, resp. zmena, pojmu „úžitok“ na zdanlivo abstraktný
pojem „šťastie“. Vo všeobecnosti sa definuje predovšetkým subjektívne pociťované šťastie. Jedným zo základných používaných pojmov je „kognitívna ilúzia“.
Optické ilúzie klamú náš zrak, kognitívne ilúzie klamú náš rozum. Ide o určité
vnemy a podnety, ktoré v nás vyvolávajú reakciu či dojem nezodpovedajúci
realite. Podobnosť s optickými ilúziami je v tom, že ich nevieme prekonať len
tým, že o nich vieme. O kognitívnych ilúziách síce môžeme vedieť, ale nie sme
väčšinou schopní sa na veci pozerať bez nich.449
Pre komplexnosť skúmania je, podľa nášho názoru, potrebné zaoberať sa
stručnou históriou tejto disciplíny, ako aj tým, odkiaľ prišla a aké je jej spojenie s históriou samotnej ekonómie. Vo svojej podstate by bolo možné označiť
behaviorálnu ekonómiu ako návrat ku koreňom ekonomickej teórie. Ako sami
behavioristi uvádzajú, tento odbor bol na začiatku súčasťou bežnej ekonomickej
teórie spojenej so psychológiou. Napríklad už A. Smith sa zaoberal aj otázkami,
akým spôsobom ľudia uvažujú, a ako tieto úvahy ovplyvňujú to, čo robia. Publikoval napríklad tvrdenie, že viac pociťujeme, keď klesneme z lepšej situácie
do horšej, ako oceníme postup z horšieho do lepšieho.450 V diele „The Wealth
of Nations“ vysvetľuje individuálne ekonomické správanie pomocou psychologických princípov.
K istým pokusom postaviť ekonómiu na psychologických aspektoch dochádzalo na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1880 ekonóm F. Y. Edgeworth navrhol vytvoriť prístroj hedonimeter, ktorý by kontinuálne meral „utilitu“, resp. pocit šťastia, s podobným nápadom prišiel na začiatku 20. storočia F. Ramsey, ktorý
skonštruoval psychogalvanometer. Podľa D. Colandera si neoklasickí ekonómovia uvedomovali, že vtedajšia veda disponovala len minimálnym množstvom
449
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technológií a takými metodologickými postupmi, ktoré neumožňovali opísať,
prípadne predpovedať správanie človeka s jeho rozmanitými psychologickými
a biologickými aspektmi.451 Postupne sa však tento rozmer z ekonómie vytratil
a pristúpilo sa k zjednodušujúcemu modelu homo economicus, ktorý sa zdal byť
dostatočne presný pre potreby predpovedania ľudského správania s niekoľkými
univerzálnymi premisami:
–– Človek sa vždy rozhoduje tak, aby minimalizoval straty a maximalizoval
zisky, a to na základe subjektívne vnímanej užitočnosti.
–– Pri svojich voľbách a rozhodovaní sa ľudia snažia byť informovaní o všetkých možných alternatívach.
–– Človek sa správa logicky, teda má konzistentné a stabilné preferencie.
V 30-tych rokoch minulého storočia neoklasickí ekonómovia všetky pokusy o spájanie ekonómie s psychologickými aspektmi človeka definitívne stopli,
videli nádej skôr v matematike a fyzike. Tieto premisy im umožnili pomocou
logiky, matematických vzorcov a formúl odvodzovať, modelovať a predpovedať
správanie ľudí na základe princípov deduktívnej vedy. Takýto prístup priblížil
ekonómiu exaktným vedám. Na začiatku 20. storočia sa ekonómovia usilovali
urobiť z ich odboru prírodnú vedu a chceli ju tak od ešte nie príliš uznávanej
psychológie oslobodiť. K zlepšeniu situácie došlo až v 60-tych rokoch rozvojom
kognitívnej psychológie. Prispelo k tomu skvalitnenie metodológie psychológie. Na overovanie hypotéz začali psychológovia používať výskumné vzorky
respondentov, štatistické metódy, replikovať výskumy či využívať ich nezávislú
kontrolu. Vďaka tomu sa aj psychológia začala vnímať ako vedná disciplína zaoberajúca sa systematickým výskumom, opäť začal narastať tlak na prepojenie
ekonomiky a psychológie. V rôznych experimentoch behaviorálni psychológovia a ekonómovia (ako si oni sami začali hovoriť) zistili, že ľudia sa neustále
dopúšťajú množstva kognitívnych skreslení a tieto skreslenia či chyby myslenia
majú predvídateľný charakter. V rámci svojho rozhodovania používajú skratky
a mnohé rozhodnutia ovplyvňuje kontext a okolité prostredie. Tým do procesov
rozhodovania jednotlivca vniesli realistickejší pohľad. Podľa nich nie je dôvod
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predvídateľné chyby ignorovať, ale, naopak, snažiť sa ich implementovať do ekonomickej teórie.452
Na rozdiel od teórie neoklasických ekonómov, behaviorálni psychológovia
preukázali, že v mnohých životných situáciách sa nedokážeme rozhodovať presne, rozvážne a sebakriticky. Naopak, neustále podliehame množstvu sebailúzií
a veríme, že sme múdrejší, šikovnejší atraktívnejší a morálnejší, ako to v skutočnosti je. Ďalšou bežnou ľudskou chybou je sebapreceňovanie, čo znamená prílišnú vieru ohľadom vlastných schopností, znalostí a úsudkov. Na limity klasických racionálnych teórií rozhodovania poukázal ako jeden z prvých H. Simon
v roku 1945 vo svojej knihe „Administrative Behavior“. V nej sa venuje analýze
ľudského rozhodovania. Uvádza, že existujú praktické limity ľudskej racionality
a že nie sú statické, ale závisia od organizačného prostredia, v ktorom jednotlivec prijíma rozhodnutia. Zdôrazňuje teda organizačný kontext rozhodovania.
Simon tak zamieta predstavu o konzistentnej, hodnotu maximalizujúcej kalkulácii v správaní človeka.453 V knihe „Models of Man“ z roku 1957 predstavil
koncept obmedzenej racionality (bounded rationality). Kapacita ľudskej mysle
formulovať a riešiť zložité problémy je veľmi malá v porovnaní s veľkosťou problémov, ktorých riešenie si vyžaduje objektívne racionálne správanie v reálnom
svete. Podľa Simona iracionálne správanie je účinne manažovateľné cez rôzne
organizácie (od firiem až po štát), čo nebolo v súlade s učením neoliberálnej
školy. Preto je považovaný za zakladateľa súčasnej behaviorálnej ekonómie.454
V diele „Human Nature in Politics“ z roku 1985 upresnil, že odchýlky od racionálneho správania je čiastočne zavádzajúce označovať ako iracionalitu. Používa
pojem „bounded rationality“, ktorý je, podľa jeho názoru, presnejší. Nastupuje
tam, kde človek naráža na hranice svojich vedomých možností. Tento nositeľ
Nobelovej ceny za ekonómiu namiesto maximalizácie zisku a minimalizácie
strát definoval rozhodovací postup, ktorý nazval uspokojovaním. Zistil, že ľudia
nezvažujú precízne všetky alternatívy a nedospejú k výberu maximálneho zisku
a minimálnych strát, ale pri porovnaní niektorých alternatív im k výberu stačí
alternatíva uspokojujúca, teda dostatočne dobrá na to, aby splnila minimálnu
úroveň ich požiadaviek.
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Baláž poznamenáva, že predstavitelia klasickej ekonómie vedeli, že ľudia sa
správajú aj iracionálne a vo svojich rozhodnutiach robia chyby.455 Individuálne
chyby však chápali skôr ako náhodné a nie systematické odchýlky od racionálneho správania. V 70-tych a 80-tych rokoch vznikla tzv. nová behaviorálna
škola, ktorej hlavnými protagonistami sa stali A. Tversky a D. Kahneman. Venovali sa výskumu sklonov ľudí k chybám, ktoré vniesli do ekonomických štúdií
rozhodovacieho procesu jednotlivca. Snažili sa odkryť konkrétne procesy, ktoré
limitujú jeho racionálnu kapacitu a určiť, či išlo o schémy spojené s obmedzenou racionalitou. Pokračovali na základoch položených Simonom a v roku 1974
publikovali článok, ktorý sa venoval kognitívnym základom procesov, prostredníctvom ktorých sklony k chybám a nesprávne predpoklady vstupujú do ľudského rozhodovania. Chyby vznikajú v ľudskom rozhodovaní na základe heuristik
alebo skratiek, ktoré ľudia používajú v rôznych situáciách. Príkladom je snaha
dať zmysel zložitým, neistým situáciám, ktoré ľudia v realite zažívajú.456 Behaviorálna ekonómia spochybňuje racionálny predpoklad klasickej ekonómie
a jej štandardného ekonomického modelu a poukazuje na inherentnú iracionalitu ľudského rozhodovania. Pri iracionalite ide napríklad o tendenciu ľudí
robiť sociálno-ekonomické rozhodnutia, ktoré nie sú postavené na všetkých
dostupných informáciách (tzv. obmedzená racionalita), tendenciu uprednostňovať okamžité potreby a ich uspokojenie nad dlhodobým plánovaním (sklon
k preferovaniu prítomnosti) alebo tendenciu robiť rozhodnutia na základe náhodne vzniknutých zvykov správania (tzv. imprinting).457 V tomto kontexte
D. Ariely pojednáva o tom, že tieto schémy/vzorce správania sú iracionálne, no
sú predvídateľné – predvídateľná iracionalita.458 Podobne aj Kahneman a Tversky našli v ľudskom správaní a rozhodovaní istú novú „racionalitu“.459 Označujú
ju ako súbor pravidiel, heuristik a sklonov k chybám, na základe ktorých možno
455
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modelovať iracionálne tendencie. Naznačujú zložitejší model rozhodovania
v porovnaní s tým, ktorý nám poskytla klasická ekonomická škola. V rámci behaviorálnej školy sa zdôrazňuje úloha emócií či intuície.460 Tiež minimálna úroveň toho, čo je uspokojivé, sa môže u jedinca vplyvom porovnávania s ostatnými
alternatívami meniť. Najmä keď s nákupom v danej oblasti nemá skúsenosť,
je na začiatku značne ovplyvnený svojimi subjektívnymi predstavami. Tversky
nadviazal na Simonovu myšlienku obmedzenej racionality. Zaoberal sa prípadmi, keď si ľudia vyberajú z väčšieho počtu alternatív, ako sú schopní zvážiť
a popísal vylučovaciu metódu. Je pri nej zvolený jeden aspekt, podľa ktorého je
vytvorené minimálne kritérium, na základe ktorého sú potom vylúčené všetky
alternatívy nespĺňajúce toto konkrétne kritérium. Tento postup sa opakuje do
vylúčenia dostatočného množstva alternatív. Zďaleka nie vždy však podľa neho
ľudia postupujú, a to aj v prípade, keď sa to týka životne dôležitých rozhodnutí.
Tversky v spolupráci s Kahnemanom meral medzi ľuďmi rozšírené rozhodovanie na základe predsudkov a heuristik, pričom upozornil na to, kedy je rizikové. Spoločne vytvorili prospektovú teóriu (prospect theory), ktorá pojednáva
o odchýlkach od tradičnej ekonomickej teórie úžitku. A. Tversky, D. Kahneman,
D. Ariely, R. H. Thaler od 70-tych rokov minulého storočia pomocou mnohých výskumov ukázali, že teórie neoklasických ekonómov sú príliš všeobecné
a ponúkajú veľmi zjednodušený pohlaď na človeka. Popularita behaviorálnych
ekonómov neustále narastala, dnes zažíva búrlivý rozvoj a získava si množstvo
priaznivcov. Zlaté obdobie prežila, keď D. Kahneman v roku 2002 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu a v roku 2008 sa kniha „Nudge“ (Štuch) od C. S. Sunsteina a R. H. Thalera stala svetovým bestsellerom.461 Sčasti je to možné vysvetliť
tým, že metódy, ktoré používali, boli pomerne názorné praktické experimenty,
jednoduché na pochopenie a ľahko presvedčivé. Bounded rationality však nie je
zďaleka jediným aspektom ľudského myslenia, ktorým sa behaviorálna ekonómia zaoberá. Môžeme naraziť napríklad na bounded will-power (obmedzená sila
vôle) či bounded self-interest (obmedzená sebeckosť, vypočítavosť).
Behaviorálna ekonómia nepredstavuje len alternatívu k neoklasickej
ekonomickej teórii. Neoklasická ekonómia ponúkala robustné a v podstate
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matematicky nespochybniteľné normatívne modely správania, popisovala ideálne čiernobiele stavy, do ktorých by sme sa mali dostať, aby sme maximalizovali
vlastný úžitok, vlastné „šťastie“ plynúce z efektívnej alokácie našich zdrojov.
Naopak, psychológia pracuje s obrovským množstvom teórií, ktoré sú síce často
veľmi imponujúce, zároveň ale v mnohých prípadoch navzájom protichodné
a neschopné predpovedať správanie v pozmenenom kontexte či situácii.
Kľúčovým problémom oboch disciplín je predikcia. Psychologické teórie
často vznikajú až „ex–post“ na základe nameraných dát. Súčasné javy dokážu
popísať veľmi presne, na predikciu budúcich sú často nepostačujúce. Ekonomické teórie sú niekedy príliš abstraktné a o predikciu sa nesnažia. Teória, ktorá
nepredpovedá, je však nanič. Je jasné, že ekonómia nikdy nebude schopná predpovedať vývoj udalostí s rovnakou alebo aspoň približne rovnakou presnosťou
ako fyzika či chémia. Každá snaha vylepšiť predikciu je však dobrá. V nasledujúcom texte sa pokúsime načrtnúť niekoľko základných ekonomických princípov a tiež spôsoby, akými môžu psychologické poznatky vylepšiť kvalitu ich
predpovedí.462
Ekonomické statky neexistujú v neobmedzenom množstve a nie sú rovnako
užitočné, sú vzácne. Želania spotrebiteľov sú neobmedzené. Vo svete obmedzených zdrojov a v podstate neobmedzených potrieb je nutné čeliť kompromisom.
Každé rozhodnutie mať niečoho viac znamená mať niečoho iného menej. Spoločnosť sa musí rozhodovať ako výrobné faktory rozdelí a aké statky bude vyrábať a v akom množstve. Jednu výrobnú príležitosť musíme obetovať inej. Cenou
jedného rozhodnutia je cena alternatívneho výstupu, ďalšej najlepšej alternatívy,
ktorej sme sa zriekli. Označuje sa pojmom alternatívne náklady alebo náklady
obetovanej príležitosti (opportunity costs). Množstvo určitého statku, ktorého sa
musíme vzdať, aby sme zvýšili výrobu iného statku, je alternatívnym nákladom
na výrobu tohto statku. Alternatívne náklady pri každom rozhodnutí o spôsobe
použitia disponibilných zdrojov na určitý účel predstavujú sumu obetovaného
zisku alebo inej hodnoty, ktorú by bolo možné získať realizáciou druhého najlepšieho variantu, ktorý už nemôže byť realizovaný, keďže disponibilné zdroje
stačia len na jeden variant. Nie sú nákladmi skutočne vynaloženými na realizáciu určitej ekonomickej aktivity. Vyjadrujú sa tým, čoho sme sa museli vzdať
pre niečo iné (napr. vláda sa musí rozhodnúť: stavba elektrárne alebo stavba
462
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diaľnic?), použitie určitého zdroja pre jeden účel znemožňuje jeho použitie pre
iné účely. Vynakladanie zdrojov na realizáciu určitého zámeru vždy znamená
obetovanie iných zámerov. Táto obeť je súčasťou skutočných ekonomických nákladov vykonaného rozhodnutia, súčasťou nákladov každej činnosti je aj „strata“, ktorú sme utrpeli nerealizovaním inej žiaducej činnosti. Náklady obetovanej
príležitosti určitého rozhodnutia (nákupu, činnosti) sú dané možným prínosom
z druhého najlepšieho variantu, ktorý nebol zvolený a uskutočnený.463 Princíp
oportunitných nákladov priamo nadväzuje na princíp kompromisov, v skutočnosti však v mnohých firmách a domácnostiach dochádza k jeho extrémnemu
nepochopeniu kvôli tomu, že nie sú skutočným výdajom peňazí a neodrážajú sa
v účtovných knihách. Často sa na ne zabúda, zvyknú byť ignorované, napríklad
keď sa vo firmách zavádzajú extrémne prehnané byrokratické procesy, bezpečnostné opatrenia či šetrenie na malých a nezaujímavých položkách. Potom sa
napríklad stáva, že štedro platení manažéri namiesto dôležitejšej práce vypĺňajú
či podpisujú kopu nezmyselných papierov, alebo si dokonca kvôli úsporám na
upratovačkách vo svojom pracovnom čase vysávajú kancelárie. Takto premárnený a draho zaplatený čas je obrovským oportunitným nákladom, ktorý sa
však na výplatných páskach neprejaví a firmy ho preto často neberú do úvahy.
Behaviorálna ekonómia skúma spôsoby, akými sa ľudia rozhodujú medzi
alternatívami, ako vnímajú a vyhodnocujú zisky a straty a tiež opisuje techniky, ktoré ľudí ovplyvňujú v prospech výberu konkrétnej možnosti. Ukazuje
sa, že pri rozhodovaní často zohrávajú úlohu faktory, ktoré klasická ekonómia
považuje za irelevantné (časová či priestorová blízkosť, rozhodovacie návnady,
referenčné body atď.), ale z hľadiska psychológie sú kľúčové.464 Behaviorálna
ekonómia skúma typické situácie, v ktorých sa prejavuje klam oportunitných
nákladov (často sú to situácie, kde hrozí malé riziko s potenciálne veľkou stratou) a hľadá spôsoby, ako pracovať s príležitosťami a rizikom efektívnejšie. Porozumenie ekonomickým stimulom je v nej kľúčom k vysvetleniu a predpovedaniu správania a rozhodovania sa jednotlivých subjektov. Pokiaľ sú v hre
iba peniaze, analýza stimulov a správania je často veľmi priamočiara a poradí
si s ňou aj klasická ekonómia a teória hier. Psychologický výskum však ukazuje, že ľudia sú ochotní pracovať aj kvôli iným stimulom ako peniaze (vrátane
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negatívnych stimulov, ako napríklad hrozba straty). Behaviorálna ekonómia
tieto stimuly prostredníctvom kontrolovaných experimentov testuje a vyhodnocuje ich účinnosť. Dokáže tak prostredníctvom analýzy stimulov pochopiť
také správanie ľudí a firiem, ktoré na prvý pohľad nedáva žiadny zmysel. Ľudia
však v skutočnosti často veľmi dobre vedia, čo robia. Reagujú aj na také stimuly,
ktoré niekedy nie je na prvý pohľad vidno.465 Napríklad voľný obchod a teória
komparatívnych výhod patria k základným kameňom klasickej ekonómie. Keďže však množstvo obchodných aktivít zahŕňa transakcie, ktoré sa uskutočnia
až v dohodnutej budúcnosti, klasická ekonómia predpokladá nutnosť legislatívnej ochrany a silné vymáhacie práva. Behaviorálna ekonómia skúma možnosti,
ako posilniť a zjednodušiť obchodovanie prostredníctvom budovania dôvery,
férovosti či reciprocity.
Ekonomické statky sú vzácne, nedostatok zdrojov neumožňuje vyrábať všetky tovary, ktoré by ľudia chceli spotrebúvať.466 Pri plnom využívaní výrobných
zdrojov za zvyšovania produkcie jedného produktu musí dochádzať k znižovaniu výroby druhého produktu, substitúcia je zákonitým dôsledkom fungovania
plne využitej ekonomiky. Vzácnosť zdrojov generuje, že hospodárske subjekty
musia rozhodnúť o ich rozdelení, podmieňuje hospodárne a šetrné vynakladanie zdrojov. Človek ako spotrebiteľ, podnik či národná ekonomika musia zvážiť, ktoré z potrieb sú prvoradé, ktoré stoja na druhom a ďalšom mieste. Musia
rozdeliť zdroje medzi súčasnú a budúcu spotrebu. Proporcia medzi výrobou
kapitálových statkov (strojov, zariadení a výrobných objektov) a spotrebných
statkov (potravín, odevov) ovplyvňuje tempo ekonomického rastu. Klasická
ekonomická teória vychádza z predpokladov racionálneho správania ekonomických subjektov usilujúcich sa o minimalizáciu nákladov a maximalizáciu výnosov (úžitku, efektu). Ich cieľom je zisk, ktorý vyplýva z prevahy výnosov nad
nákladmi. Slobodná interakcia medzi predávajúcimi a nakupujúcimi prostredníctvom trhov je často najlepšou voľbou pre dosiahnutie efektívneho rozmiestnenia vzácnych zdrojov. Trhový mechanizmus je veľmi účinný, pokiaľ sa obchoduje so statkami určenými na ďalší obchod. V spotrebiteľskej doméne trhy
často až tak efektívne nefungujú. Veciam, ktoré vlastníme, pripisujeme ďaleko
väčšiu hodnotu ako identickým veciam, ktoré vlastní niekto iný. Behaviorálna
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ekonómia skúma tieto zlyhania napríklad prostredníctvom tzv. mentálneho účtovania či efektu vlastníctva.
Jednou z úloh ekonómie je ukazovať racionálne cesty k dosahovaniu požadovaných cieľov. Voľba cieľov je ale vecou samotných ekonomických subjektov (osobných záujmov, politiky, morálky).467 V niektorých prípadoch zlyhania
trhového mechanizmu (monopol, externality) je možné pomôcť k zefektívneniu trhového mechanizmu pomocou vládnych zásahov. To niekedy platí aj pre
drobné individuálne rozhodnutia (účasť vo voľbách, dôchodkové sporenie, poistenie, preventívne prehliadky atď.), ktoré sú z národohospodárskeho hľadiska veľmi významné. Pokiaľ sú záujmy jednotlivca v súlade so záujmami štátu,
je možné použiť behaviorálne prostriedky (napríklad nudging = poštuchnutie)
na to, aby jednotlivec urobil „správne“, inými slovami, „trhovo efektívnejšie“
rozhodnutie. Teda, že napríklad začne chodiť častejšie k zubárovi alebo si začne odkladať viac peňazí na dôchodok. Nudging získal v médiách v posledných
rokoch mnoho pozornosti a množstvo ľudí si termíny nudging a behaviorálna
ekonómia zamieňa. V skutočnosti je však nudging iba veľmi malou časťou behaviorálneho výskumu.468
Klasická ekonómia predpokladala, že k dosiahnutiu efektívnej alokácie
zdrojov je potrebná plná informovanosť všetkých účastníkov trhu o všetkých
jeho aspektoch. Už prvé ekonomické experimenty vedené V. Smithom pred polstoročím však dokázali, že nie je podmienkou. Aj málo informácií môže stačiť,
musia však byť presné a kvalitné. Behaviorálna ekonómia v súčasnosti skúma,
akými spôsobmi si ľudia vyberajú informácie a akými ich vyhodnocujú. Okrem
iného, testuje poradie podávaných informácií, názornosť, spôsob ich podávania
(rámcovanie) a správanie v podmienkach informačnej symetrie a asymetrie.
Pri niektorých rozhodnutiach sa v každodennom živote dostávame do situácie
„všetko alebo nič“ (napríklad rozhodnutie ísť na vysokú školu alebo otvoriť si
obchod), častejšie sa však rozhodujeme o tom, či budeme niečo robiť alebo
spotrebovávať o trochu menej alebo o trochu viac (napríklad či budeme ešte
hodinu študovať, alebo či ostaneme dlhšie v práci a pod.). Rozhodovanie „na
hrane“, resp. marginálne, je teda rozhodnutím o tom, ako naložíme s nasledujúcou hodinou, nasledujúcim eurom. Z pohľadu racionality by malo byť úplne
467
468

HÁJEK, L., KRÁLIK, J. Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR. Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012.
LORKO, M. Úvod do behaviorálnej ekonómie. In Denník N. 2017. Dostupné na internete:
https://dennikn.sk/ blog/uvod-do-behavioralnej-ekonomie/.

169

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

irelevantné, ako sme naložili s predchádzajúcimi hodinami či eurami. Vždy by
sme mali zvažovať iba prínosy a náklady budúcej spotreby. Takto však väčšina
z nás nepremýšľa. Behaviorálna ekonómia v oblasti marginálneho rozhodovania
skúma napríklad vplyv minulosti, status quo, predvolieb, štandardov a utopených nákladov. Príjmy a zdroje nie sú medzi ľudí rozdelené náhodne, sú výsledkom syntézy množstva rozhodnutí, ktoré zväčša konáme v riziku alebo neistote.
Pri väčšine rozhodnutí bežného života potrebné informácie nemáme, dostávame sa do podmienok neistoty, napríklad pri rozhodovaní o založení vlastného
podniku nemáme k dispozícii všetky možné vyústenia nášho podnikania a už
vôbec nie pravdepodobnosti jednotlivých výsledkov. Musíme sa spoľahnúť na
štatistiku alebo na vlastný úsudok. Behaviorálna ekonómia skúma stratégie,
ktorými vyhodnocuje pravdepodobnosti neistých javov a s nimi spojené výšky príjmov a strát. Zároveň testuje rozhodovanie, teda spôsob výberu medzi
jednotlivými rizikovými alternatívami. Integrácia psychologických fenoménov
do ekonómie prostredníctvom behaviorálneho výskumu prináša fantastické
poznatky o rozhodovaní v ekonomickom prostredí. Pomáha lepšie pochopiť
stimuly a reakcie na nich, a tým presnejšie predpovedať správanie. Zároveň tak
umožňuje vytvárať prostredie pre kvalitnejšie a efektívnejšie rozhodnutia.469 Poukazuje napríklad na averziu ľudí voči stratám, v zmysle ktorej sú ľudia oveľa
citlivejší na predstavu straty v negatívnom zmysle ako na predstavu zisku v pozitívnom zmysle. Prostredníctvom tzv. framing information predstavuje rôzne
pôsobenie konkrétnej informácie podľa spôsobu jej prezentácie. Zdôraznením
80 % dosiahneme väčší záujem o informáciu u poslucháčov, ako zdôraznením
druhej časti celku, teda 20 %. Zaoberá sa posudzovaním pravdepodobnosti, lebo
ľudia menšiu pravdepodobnosť niekedy nadhodnocujú, v mnohých prípadoch
ju, naopak, ignorujú. Výstižným príkladom skresľovania pravdepodobnosti nerelevantnými vonkajšími faktormi ovplyvneného myšlienkového postupu je
pravdepodobnosť pri hode mincou, ako popisuje Sunstein v knihe „Nudge“.470
Situáciu, keď pri troch po sebe idúcich hodoch mincou zakaždým padne panna
alebo orol, ľudia považujú za omnoho menej pravdepodobnejšiu. No pravdepodobnosť je stále rovnaká.
Ako sa zistilo, pri rozhodovaní ľudia často využívajú porovnávanie jednotlivých alternatív medzi sebou. Aj tu však môže v ľudskej mysli dochádzať
469
470
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k určitému skresleniu. V tejto súvislosti sa často uvádza príklad, v zmysle ktorého sa veľkosť skúmaného predmetu javí väčšia, pokiaľ ho obklopíme podobnými menšími predmetmi, ako keď ho, naopak, obklopíme predmetmi väčšími.
Človek vníma danú vec v súvislostiach a porovnáva ju. Ariely do jednoduchého
chápania relativity zavádza tzv. „návnadu“.471 Pri porovnávaní dvoch alternatív
A a B pridáme, hoci aj umelo vytvorenú alternatívu C, ktorá je veľmi podobná jednej z pôvodných alternatív (v našom príklade A), ale je menej hodnotná. Týmto pomerne ľahko docielime, že pôvodná alternatíva podobná návnade (teda A) bude oveľa častejšie zvolená. Dôjde totiž k procesu porovnávania
s „návnadou“ a v porovnaní s ňou sa stane alternatíva A tou lepšou. Návnady
sú často využívané reklamou, keď sa napríklad umelo vytvorí položka omnoho menej výhodná, ako tá, ktorá má byť propagovaná. Po porovnaní sa nám
propagovaná položka javí výhodnejšia a celkovo lepšia, ako keby k žiadnemu
porovnávaniu nedošlo. Je ale otázne, do akej miery môžeme takéto klamanie
zákazníka trpieť. Nezdá sa nám ako vhodné umelé vytváranie návnad pre účely
normotvorby. V prípade čistého porovnania reálne existujúcich alternatív bez
použitia „návnady“ či akéhokoľvek iného skreslenia, nie je takýto postup zďaleka zaujímavý. Ďalším dôležitým poznatkom o správaní ľudí, nielen pri ich
ekonomickom rozhodovaní, sú tzv. „kotvy“. Máme na mysli, že naše prvotné
rozhodnutie či skúsenosti nás do značnej miery ovplyvňujú aj naďalej, a to aj
napriek tomu, že neboli správne. V súvislosti s tým priniesol Ariely zaujímavú
myšlienku vzťahujúcu sa ku klasickému chápaniu trhovej ceny ako prieniku
dopytu a ponuky. Platí to za predpokladu, že ponuka a dopyt sú dve nezávislé
sily. V realite je to práve, naopak, do značnej miery sa ovplyvňujú. Zákazníci
(predstavujúci dopyt) môžu byť zmanipulovaní a neschopní racionálne určiť
cenu, ktorú sú ochotní za daný produkt zaplatiť. Cena je závislá viac od ponuky
a od nej sa potom odvíja, koľko je zákazník ochotný zaplatiť. Dopyt sa nedokáže
úplne oslobodiť od ponuky a netvorí samostatnú silu.472
Tendencia ľudí odkladať svoje povinnosti nezasahuje len do všedného života, ale ovplyvňuje aj životne dôležité rozhodnutia. Tými môže byť zdravotná starostlivosť, sporenie, poistenie a pod. Neracionálnou je na týchto javoch
hlavne skutočnosť, že na ich splnenie nie je často potrebná žiadna dodatočná námaha, napríklad len zriadiť si penzijné sporenie, ale, naopak, negatívny
471
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dôsledok môže byť značný (napr. nedostatok finančných prostriedkov v starobe,
strata štátneho či iného príspevku a pod.). Negatívny dôsledok môže byť podmienený aj zložitosťou výberu v dôsledku veľkého množstva alternatív. Ďalším
iracionálnym vplyvom na rozhodovanie je očakávanie, lebo už dopredu je ním
ovplyvnený pohľad na výsledok. V tejto súvislosti v spoločnosti vznikla a stále
vzniká kopa predsudkov. Ľudský úsudok je takmer vždy skreslený, a to väčšinou
takým smerom, ktorý sa človeku hodí. Tento jav je pochopiteľný v prípadoch,
keď človek nemá dostatočné množstvo informácií ani skúseností. Prekvapujúce
je, že k vytváraniu predsudkov dochádza napriek informovanosti či predchádzajúcej skúsenosti. S uvedenými javmi je spätý tzv. placebo efekt. Hovoríme
o ňom vtedy, keď je očakávanie založené iba na našej viere, keďže zatiaľ nie sme
ovplyvnení nejakou negatívnou skúsenosťou. Typickým sociologickým javom je
tzv. „stádové správanie sa“. Ľudia sa nechajú jednoducho ovplyvniť ostatnými.
Myšlienky a činy veľkej skupiny ľudí nám sprostredkúvajú informáciu o tom, že
je pravdepodobne lepšie robiť a myslieť si to isté. K tomu sa pridáva tlak okolia.
Obavy z toho, čo si o nás ostatní ľudia pomyslia, nás núti kráčať s davom. Snaha
vyhnúť sa tomu môže viesť aj k tendenciám úplne opačného charakteru. V tejto
súvislosti je zaujímavý výsledok experimentu, ktorý uskutočnil Ariely tak, že
v bare ponúkal rôzne druhy pív. Zákazníci pri jednom stole sa nerozhodovali na
základe svojich chutí, ale vybrali si variant, ktorý si pred nimi ešte nikto nezvolil,
len aby sa odlíšili.473 Tento pokus dokazuje, že sa ľudia v určitých situáciách snažia byť jedineční aj za cenu toho, že ich rozhodnutie bude deformované rozhodnutiami ostatných. Zverejňovanie je ďalším príkladom sociálneho „postrčenia“.
Máme na mysli napríklad zavedenie verejne prístupného registra tých, ktorí
sa správajú spoločensky nežiadúcim spôsobom. Prinieslo by to, podľa nášho
názoru, motiváciu jednotlivých subjektov do takého registra sa vôbec nedostať
alebo sa usilovať o to, aby ich meno bolo čo najskôr vymazané, lebo negatívna
popularita by viedla k rôznym ujmám. Fungovať by to mohlo aj v opačnom prípade pozitívneho zverejňovania, kedy by boli uvádzané mená „tých najlepších“,
čo by vo svojej podstate bolo reklamou pre dané subjekty. Iracionálnych vplyvov
existuje v našom živote veľké množstvo. Úzko spolu súvisia, často sa ovplyvňujú
či prelínajú, preto by bolo veľkým nedostatkom pozerať sa na ne jednotlivo. Iba
čo najkomplexnejšie posudzovanie môže viesť k prínosným výsledkom.
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Klasická ekonómia vychádza z predpokladu, že človek je racionálny tvor.
Podľa nej sú ľudské rozhodnutia logické a rozumné a pokiaľ tomu tak nie je
a urobíme chybu, tak sa z toho poriadne poučíme buď sami, alebo pod vplyvom
tzv. trhových síl. Behaviorálna ekonómia predpokladá u ľudí ako ekonomických
subjektov oveľa menšiu racionalitu, čo bolo potvrdené celým radom experimentov. Prínosné je najmä objasnenie skutočnosti, že ľudské správanie je síce
iracionálne, ale nie je náhodné. A práve chronické opakovanie stále rovnakých
chýb vytvára priestor pre možnosť sa chybám brániť. Behaviorálna ekonómia
nachádza odpoveď na otázku, ako sa ľudia naozaj správajú, na rozdiel od klasickej ekonómie, ktorá skôr rieši otázku, ako by sa mali správať. Pokiaľ skôr
uvedené poznatky behaviorálnej psychológie a ekonómie zhrnieme, je nespochybniteľná ich všadeprítomnosť v našom každodennom živote. Naše správanie
je určite do značnej miery ovplyvnené našimi predchádzajúcimi skúsenosťami.
Je možné nájsť podnety pre naše reakcie v podobe vonkajších faktorov okolitého
prostredia, ktoré nás ovplyvňujú. Pokiaľ do toho pridáme značnú dávku iracionality, bude tento pohľad oveľa kompletnejší a bližší samotnej realite, a teda aj
obyčajným ľuďom. Aj ekonómovia, ktorí majú vzdelanie v odbore, budú vždy
do istej miery ovplyvňovaní svojimi pudmi a nevedia ich úplne potlačiť. Aj keby
sme mali dostatok znalostí, môžeme chyby v rozhodovaní robiť vedome – či
už na základe nedostatočného posúdenia rôznych alternatív, alebo ovplyvnení
rôznymi návnadami a inými predsudkami. Predsudky, aj keď sa prejavujú v ekonomickom správaní, majú vždy svoj pôvod v psychológii človeka. Iracionalita
a obmedzenosť pri rozhodovaní tiež pramení v samotnej ľudskej podstate.

Behavioralizmus a postbehavioralizmus v politológii
Behavioralizmus sa v politológii ako všeobecný metodologický trend rozšírili predovšetkým v 50-tych rokoch 20. storočia. Kládol dôraz na štúdium
správania sa človeka vstupujúceho do kontaktu s mocenským prostredím, zaoberal sa prednostne aktivitou subjektu, ktorá sa dá zvonka pozorovať. Samotný
termín „behavior“ pochádza zo psychológie, označoval postup, ktorý pozoroval
vonkajšie reakcie jedincov na vonkajšie podnety a snažil sa ich kvantitatívne
vyjadriť a zovšeobecniť. Na psychologické aspekty v politickej činnosti ako prví
upozornili G. Wallas a A. Bentley. „Nová politická veda“, ktorá sa rozvinula po
druhej svetovej vojne, kládla dôraz na empirické výskumy správania sa jedinca,
resp. skupín, v politických väzbách a orientovala sa na získavanie takých údajov, ktoré je možné triediť a následne preverovať. Politické inštitúcie, na ktoré
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sa sústreďoval politologický výskum až do polovice 20. storočia, sa stali len
rámcom výskumu, ktorý je síce dôležitý, ale nie rozhodujúci. Do popredia záujmu politológov sa dostalo prostredie, v ktorom k politickým rozhodnutiam
dochádza, a kde sa formujú rôzne politicky aktívne a relevantné skupiny.474
Behavioristické definície chápu moc ako osobitný druh konania, pri ktorom
jedni ľudia rozkazujú a druhí poslúchajú. Typické je tu individualizujúce poňatie moci. Opakom behavioristického chápania moci je systémový prístup,
ktorý vysvetľuje moc ako prostriedok sociálnej komunikácie, umožňuje regulovať skupinové konflikty a integrovať spoločnosť.475 Tomuto novému záujmu
sa prispôsobili aj nové metódy analýzy. Nová metóda uprednostňovala exaktnosť pred etickým rozmerom politiky, dôraz sa kládol na objektívnosť a elimináciu všetkých apriórnych súdov, ktoré by mohli byť pre vedecký výskum
zavádzajúce a nevedecké. Rastúci empirizmus a pozitivizmus viedli na sklonku
50-tych rokov a v priebehu 60-tych rokov 20. storočia k výraznému odmietaniu
akýchkoľvek snáh o hodnotové súdy. Tento prístup sa udomácnil predovšetkým v USA ako typický teoretický prístup americkej politológie. Niekedy býva
označovaný ako behaviorálna revolúcia. Nóvum tejto etapy v chápaní metodologických otázok spočívalo v presvedčení, že tento smer je súčasťou širšieho
hnutia v spoločenských vedách, pričom sa vychádzalo z poznania, že metódy
skúmania spoločenských a prírodných vied sú si blízke, ak nie totožné. Vďaka
behavioralizmu získala predovšetkým americká politológia viac interdisciplinárny charakter a začala oveľa intenzívnejšie využívať poznatky a metódy iných
vedných disciplín. Koncom 60-tych rokov 20. storočia sa behavioralizmus dostáva do novej vývojovej etapy, keďže aj v súvislosti s bojom študentov proti
vojne vo Vietname sa objavila vlna jeho výraznej kritiky. Tento proces označil
D. Easton, vtedajší predseda Americkej spoločnosti pre politické vedy, na jej
zasadnutí v roku 1969 za „postbehaviorálnu revolúciu“.476 Pozície postbehavioralistov môžeme zhrnúť do týchto téz:
1. Je potrebné obnoviť status politológie ako kritickej a angažovanej vedy. Politologický výskum sa musí orientovať na konkrétne otázky života spoločnosti, na potreby praxe a doby, v ktorej politológ žije.
474
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2. Cieľ musí predchádzať metódu. Prioritu problémov je potrebné určovať
podľa spoločenskej naliehavosti a nie podľa toho, či ich môžeme spracovať
na základe určitých metód a techník výskumu.
3. Je potrebné znovu zaviesť do politologického výskumu hodnoty, lebo „bezhodnotová politická veda“ je skôr mýtom a sebaklamom. Politológia nemôže byť len vedou deskriptívnou, ale aj normatívnou.
4. Politológovia majú pred spoločnosťou rovnakú zodpovednosť ako všetci ostatní politicky aktívni občania. Ich zodpovednosť je o to väčšia, že skúmajú
politickú sféru ako špecialisti.
5. Politizácia politickej vedy je nielen nevyhnutná, ale žiaduca. Volanie po „politizácii“ neznamená rezignáciu na vedeckú poctivosť a objektivitu.477

Behavioralizmus a postbehavioralizmus v práve
Aj keď si uvedomujeme oddelenosť vedných odborov behaviorálnej psychológie a ekonómie, z dôvodu využitia ich poznatkov pri analýze v politológii či
práve sa domnievame, že je potrebné na tieto poznatky pozerať sa jednotne ako
na behaviorálne javy bez ohľadu na to, či ich pôvod je bližší ekonómii alebo psychológii. Odporúčame preto pre ďalšie účely výskumu medzi nimi nerozlišovať,
lebo ich podstata sa do značnej miery prelína. Ako vhodný spôsob prichádza
do úvahy tzv. libertariánsky paternalizmus.478 Týmto pojmom označujeme spôsob a mieru, ako sa dajú poznatky behaviorálnej psychológie a ekonómie využiť v praxi s cieľom ovplyvniť rozhodovanie ľudí správnym smerom. Využitím
v praxi máme na mysli právnu reguláciu. Libertariánsky paternalizmus používajú v knihe „Nudge“ R. H. Thaler a C. R. Sunstein. V tomto pojme spájajú dva
zdanlivo protichodné koncepty. Libertariánskym hľadiskom je trvanie na tom,
že by ľudia mali mať možnosť slobodne robiť to, čo chcú. Podľa M. Friedmana
by mali mať slobodu voľby. Paternalistické hľadisko spočíva v snahe vo všeobecnosti ovplyvniť správanie sa ľudí k lepšiemu. Libertariánsky paternalizmus
je spojením snahy ovplyvňovať ľudské správanie či rozhodovanie s dôrazom
na zachovanie slobody.479 Je akýmsi kompromisom medzi priamou reguláciou
477
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spoločenského správania sa a liberálnym prístupom. V tomto smere je nevyhnutné dať pozor na oblasti, ktoré sú späté s iracionálnym správaním vo svojej
podstate, a je veľmi zložité pozerať sa na ne objektívne či dopátrať sa k správnemu výsledku (napr. manželstvo, náboženstvo). V týchto oblastiach by bola aplikácia klasickej cesty libertariánskeho paternalizmu bez ďalšieho zohľadnenia
najmä subjektívnych, ale tiež historických faktov, nedostatočná. Libertariánsky
paternalizmus je veľmi užitočným prínosom, lebo zohľadňuje iracionálne ľudské správanie sa, stále však so značnou mierou racionality. Ľudia (aj ako ekonomické subjekty) sú síce do značnej miery subjekty racionálne, ale ich správanie sa aj napriek tomu môže byť natoľko iracionálne, že akýkoľvek rozumne
vymyslený postup (či už ekonomický, psychologický, alebo iný) nikdy nebude
postačujúci. Aké oblasti behaviorálnej ekonómie môžeme považovať za právu
prospešné? Pokiaľ sa zaoberáme možnosťami využitia behaviorálnej ekonomickej analýzy v práve, predložiť čo najviac alternatív k rozhodovaniu, predstavuje primárne pozitívum, lebo sa zvyšuje šanca, že jednotlivé alternatívy budú
zodpovedať konkrétnejším potrebám jednotlivcov. Prináša to však väčšie riziko
neprehľadnosti. Účel čo najväčšieho množstva variantov by mohol byť splnený
vtedy, pokiaľ by vyberajúci bol schopný všetky varianty posúdiť a zahrnúť ich
do procesu svojho rozhodovania. Ak by množstvo posudzovaných variantov
už prekročilo určitú hranicu, nielenže by sa tu strácal zmysel slobody voľby, ale
mohlo by to dokonca viesť k demotivácii vyberajúceho vôbec posudzovať tieto
varianty. Preto, či už sa v praxi rozhodovanie dotýka rôznych druhov sporenia,
poistenia, práva na sociálne zabezpečenie, ale aj iných oblastí, podstata problému a jeho riešenie je vždy rovnaké. Určite nie je „od veci“ vyhľadať pomoc odborníka v danej oblasti a nechať si od neho poradiť. Čiastočne môžeme tomuto
problému predchádzať nastavením vhodných východiskových parametrov pri
zachovaní slobody voľby východiskové nastavenie kedykoľvek čo najjednoduchšou cestou zmeniť.480 So zmenšením schopnosti výberu z veľkého množstva
variantov sa môže spájať tendencia k zachovaniu status quo, ale aj ďalšie spoločensko-psychologické aspekty, ako je „odďaľovanie povinností“ a tiež tendencia
pridávať sa k väčšine. Preto postup tzv. postrčenia je vhodný pre použitie najmä
namiesto kogentnej úpravy. Žiadna možnosť voľby nie je nastavená v súlade
s právom iba pre jeden vzorec správania sa. Aj tu je možné využiť libertariánsko-paternalistický prístup. Samozrejme, je množstvo oblastí, kde je kogentná
480
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úprava žiaduca, ba dokonca spoločensky nevyhnutná, najmä čo sa týka práva
verejného. Jediný, podľa práva povinný vzorec správania sa, nahradí možnosťou slobodnej voľby. No predtým nepovolený variant je podmienený tak, aby
jeho výber bol podstatne sťažený. Príkladom by mohlo byť povolenie jazdiť na
motocykli bez prilby (samozrejme, len pre tých, ktorí to budú chcieť natoľko, že
zároveň splnia podmienky ako ďalší vodičský kurz a uzatvorené životné poistenie).481 Obdobne by bolo možné postupovať napríklad u povinného pripútania
sa bezpečnostnými pásmi podľa zákona o cestnej premávke. Ako neprípustný
sa tento postup javí v prípadoch, keď už zasahuje do bezpečnosti druhých. Nie
je teda možné takto, hoci podmienečne, povoliť alkohol za volantom, vyššiu či
dokonca neobmedzenú rýchlosť a pod. V podstate každá právna úprava by mala
sledovať záujem subjektov, ku ktorým smeruje, a zároveň záujem spoločnosti
ako celku. Cieľom a účelom tvorby noriem by malo byť dosiahnuť „žiaduce
správanie sa subjektov“. Či už tak urobia normotvorné subjekty vedome alebo
nie, pokiaľ sú zámery a následné normatívne úpravy správne pre spoločnosť, sú
zároveň aj v súlade s poznatkami behaviorálnej ekonómie či psychológie.

Behavioralizmus a postbehavioralizmus a jeho súčasné smerovanie
Ako rástla popularita behaviorálnych ekonómov, celkom prirodzene prichádzali aj kritické ohlasy. Hlavná časť kritiky sa sústreďovala na oblasť metodológie. Známy je prípad primingu, ktorý popisujú D. Kahneman a A. Tversky
v knihe „Myšlení rychlé a pomalé“. Keď sa vedci pokúsili replikovať pôvodný
výskum, zistili, že k žiadnemu popísanému efektu nedochádza. K opozícii sa
pridali evoluční psychológovia, ktorí vyčítali behaviorálnym psychológom, že
nezohľadňujú evolučnú minulosť. To, že v relatívne jednoduchých úlohách, ktoré nevyžadujú špeciálne matematické schopnosti, zlyhávame, nie je podľa nich
spôsobené našou lenivosťou, ale chybnou formuláciou otázok.482
Opodstatnenosť behaviorálnych úvah, ako aj správny smer ich vývoja, potvrdzuje, podľa nášho názoru, fakt, že 9. októbra 2017 Američan R. H. Thaler
získal prestížne ocenenie, cenu Švédskej ríšskej banky za ekonómiu, za svoje
príspevky do behaviorálnej ekonómie. Thaler je podľa akadémie priekopníkom
behaviorálnej ekonomiky, teda výskumného odvetvia, v ktorom sa aplikujú
481
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výsledky psychologického výskumu na analýzu ekonomického rozhodovania.
To má za dôsledok „realistickejšiu analýzu toho, ako ľudia premýšľajú a ako sa
správajú, keď robia ekonomické rozhodnutia.“ Thaler radil nielen americkému
prezidentovi B. Obamovi, ale aj britskému premiérovi D. Cameronovi. Medzi
ekonómami je známy vďaka svojej bohatej publikačnej činnosti.483 Behaviorálna ekonómia je podľa Thalera ekonómia, ktorá tvrdí, že človek sa nespráva
ekonomicky. „Na to, aby ste robili dobrú ekonómiu, by ste mali vždy myslieť na to,
že ľudia sú ľudskí,“ povedal po prijatí Nobelovej ceny. Komisia ho ocenila za posun ekonomickej vedy smerom k realistickejšiemu chápaniu ľudského správania
a pre využitie jeho záverov v prospech zlepšenia verejných politík, napríklad pri
automatickom nastavení dôchodkového sporenia zamestnancov.
Thaler sa zaoberá ľudským správaním v oblasti financií a psychológiou rozhodovania. Jeho výskum prispel k lepšiemu pochopeniu konania ľudí pri riešení
ekonomických otázok, spojil ekonomické a psychologické analýzy rozhodovania jedinca.484 Je autorom bestselleru „Nudge“ (Štuchanec), kde analyzuje, ako
je možné ľudí nabádať k lepším rozhodnutiam.485 V knihe uvádza, ako môžu
vlády použiť behaviorálne modely na zvýšenie efektívnosti a kvality celého radu
verejných služieb. Dva roky po jej vydaní založila britská vláda samostatné oddelenie, ktoré malo využiť poznatky knihy. Nasledovali ďalšie štáty, napríklad
USA. Môžeme konštatovať, že záujem o behaviorálnu ekonómiu stúpol najmä
počas svetovej finančnej krízy, ktorá kulminovala v rokoch 2008 a 2009. Bola
v podstate interpretovaná nielen ako kríza ekonomiky, ale aj ako kríza ekonómie
ako takej. Naliehavejšie sa začal spochybňovať zásadný predpoklad mnohých
ekonomických teórií a modelov o plnej racionalite človeka pri jeho ekonomickom rozhodovaní. Niektoré zo „štuchancov“ sú relatívne jednoduché. Britská
vláda napríklad využila to, že ľudia s oveľa väčšou pravdepodobnosťou zaplatia
poplatok za registráciu auta, ak faktúra, ktorá im príde, obsahuje aj fotografiu
ich auta. Iné „štuchance“ majú ďaleko väčší zásah. Napríklad pri definovaní
zotrvačnosti v navrhnutých programoch. Thaler navrhol, aby vlády ustanovili účasť zamestnancov v dôchodkových sporiacich schémach ako defaultné
483
484
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(východiskové) nastavenie. Ľudia síce budú mať možnosť vystúpiť, no zo zotrvačnosti aj tak zostanú pri vládou želanom nastavení.486
Behaviorálna ekonómia sa často označuje ako neracionálna ekonómia. Bádanie R. Thalera sa dá aplikovať na každodenné ľudské ekonomické rozhodnutia, ako aj na správanie celého trhu. Vďaka jeho výskumu sa z behaviorálnej
ekonómie stal jeden z hlavných ekonomických smerov. Začlenil tak psychologicky realistické uvažovanie do analýz ekonomického rozhodovania. Jeho výskum dopadov obmedzenej ľudskej racionality, sociálnych priorít a nedostatku
sebakontroly ukazuje, ako tieto ľudské vlastnosti systematicky ovplyvňujú ekonomické rozhodovanie jednotlivcov. Čerstvý nobelista za svoj najväčší prínos
v ekonomickej vede považuje osvetlenie toho „že ekonomické rozhodnutia sú
ľudské a ekonómia musí túto skutočnosť brať do úvahy.“ Thaler nadviazal na
prácu psychológa D. Kahnemana, ktorý Nobelovu cenu za ekonómiu získal v
roku 2002. Obaja spochybnili celý rad predpokladov a argumentov učebnicovej
ekonómie.
Európska únia v súčasnosti len pomaly prijíma behaviorálnu ekonómiu.
Predstavitelia Európskej Komisie priznali, že zákonodarcovia len zvoľna akceptujú podobný prístup. „Máme veľký záujem o spôsob, ako sa spotrebitelia správajú, pretože tak sa dosiahnu ciele politiky. Ale v Európskej komisii je len jeden
behaviorálny ekonóm, čo je trochu depresívne,“ priznala J. Minor, riaditeľka pre
záležitosti spotrebiteľov na generálnom riaditeľstve pre zdravie a ochranu spotrebiteľov.487 Ako príklad vplyvu behaviorálnych ekonomických vied na politiku
Európskej únie uviedla poskytovanie možnosti výberu internetového prehliadača na novom počítači či zákaz vopred zaškrtnutých políčok na internetových
stránkach aerolínií. „Väčšina politikov sa rozhoduje pri ekonomických aktivitách
pravdepodobne podľa seba a predpokladu, že sú typickým spotrebiteľom. Ale naše
prieskumy ukázali, že mnoho zákazníkov nevie dešifrovať etikety a nie sú schopní
urobiť základné kalkulácie,“ uviedla Minor. Dodala tiež, že mnoho spotrebiteľov deklaruje preferencie životného štýlu ako zdravá strava alebo nákup udržateľných produktov, podľa ktorých sa však v reálnom živote nesprávajú. Minor
uviedla, že Komisia plánuje uskutočniť sériu štúdií o tom, ako môže behaviorálna ekonómia ovplyvniť rozhodovacie procesy.
486
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Niečo podobné využila aj slovenská vláda, len s nesprávnym nastavením.
V roku 2013 nepreradila všetkých sporiteľov v druhom pilieri do garantovaných
dôchodkových fondov, ale dala im možnosť prestúpiť do rizikových fondov.
Podľa očakávaní reagovalo len bezvýznamné percento sporiteľov (menej ako
5 %), čo ich však odstrihlo od budúceho zhodnotenia pri nasledujúcom vysokom raste svetových finančných trhov. Ďalším príkladom, ktorý sa dá využiť
v obchodníckej praxi, je zvyšovanie ceny tovarov s príležitostne rastúcim dopytom. Klasická ekonómia hovorí, že obchodníci zvyšujú cenu tovaru pri zvýšenom dopyte a naopak. Dokazuje to napríklad rozhodnutie zvýšiť cenu lopát na
odhrabávanie snehu po snehovej búrke. Kupujúci vyššiu cenu akceptujú a lopaty nakupujú. Čo však klasická ekonómia neskúma, je ich ďalšie správanie. Zákazníci sa totiž cítia podvedení a svoje ďalšie nákupy už realizujú u konkurencie.
V konečnom dôsledku tak teda obchodník zarobil na predaji lopát, no stratil pri
ďalších tovaroch, ktoré u neho mohli sklamaní ľudia nakúpiť.488

Záver
Klasický pohľad ekonómie na správanie sa jednotlivých subjektov nie je určite bezvýznamný, ale z praktického hľadiska značne utopický, lebo vychádza
z myšlienky maximalizácie úžitku a minimalizácie strát. Táto téza však funguje
len za predpokladu úplne racionálneho správania sa dotknutých subjektov, ku
ktorému v realite dochádza len zriedkavo. Príspevok pojednáva o tom, ako sa
čo najlepšie a najefektívnejšie ponoriť do behaviorálnej ekonómie, a stať sa odborníkom na rozhodovanie v ekonómii a politológii. V prvom rade je, podľa
nášho názoru, potrebné dostatočne pochopiť ekonómiu najmä mikroekonómiu
a až následne sa vrhnúť do psychológie rozhodovania. Ak chceme byť behaviorálnym ekonómom, musíme byť najprv dobrým klasickým ekonómom. Vtedy
dokážeme vidieť súvislosti a psychológiu a jej poznatky správne integrovať.489
V posledných desaťročiach narastala popularita behaviorálnych ekonómov. Je
teda načase nahradiť neoklasický model viac realistickejším modelom, s ktorým
prichádzajú? Áno aj nie.490 Napriek oprávnenej kritike sú chyby, ktorých sa
488
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dopustili behaviorálni ekonómovia, len malicherné a sú prirodzenou súčasťou
každého výskumu. Ak teda zdokonalia svoju metodológiu, budúcnosť mikroekonómie leží v ich vedeckej oblasti? Pravdepodobne nie. Napriek nesporným
prínosom, ktoré behaviorálni ekonómovia priniesli, v ich výskumoch takmer
úplne absentuje kľúčový problém, a to výskum ľudského mozgu. Práve tam totiž dochádza k procesom rozhodovania a vzniku našich volieb. Ich vedomosti
a poznatky o príčinách našich volieb a rozhodnutí sa veľmi nelíšia od poznatkov
o ľudskom tele, ktorými disponovali lekári ešte koncom 19. storočia. Behaviorálni ekonómovia prevádzajú svoje výskumy pomocou experimentov, a to tak,
že kladú respondentom otázky, a na základe odpovedí sa pokúšajú potvrdiť alebo vyvrátiť svoje hypotézy. No mozog, teda miesto, kde sa rodia naše rozhodnutia, je pre nich až na výnimky tajomný a neprebádaný. Je budúcnosť ekonómie
v behaviorálnej ekonómii? Na prvý pohľad áno, lebo pomáha objasniť správanie
firiem, domácností a štátu pri ich konaní a vplyve na ekonomiku krajiny a globalizovanú ekonomiku. Napriek súčasnej popularite behaviorálnych ekonómov
budúcnosť ekonómie leží podľa odborníkov v novovznikajúcej oblasti neurovedy, v neuroekonómii. Od konca 20. storočia dochádza vďaka vzniku množstva
nových technológií k prudkému rozvoju v neurobiológii. Pričinili sa o to nové
zobrazovacie, neinvazívne technológie nášho mozgu, ako napríklad MRI (magnetická rezonancia). Najnovšie technológie umožňujú vedcom dokonca kontrolovať a ovplyvňovať správanie neurónov. Rýchly pokrok v neurovede tak dáva
novú nádej aj ekonómom. Kým behaviorálni ekonómovia získavali poznatky
o povahe rozhodovania a vzniku volieb nepriamymi metódami, novovznikajúca vedná disciplína, neuroekonómia môže ísť oveľa ďalej a vysvetľovať ľudské
správanie na základe biologických procesov, ktoré vznikali v dlhom evolučnom
vývoji. Mozog s jeho obrovskou komplexnosťou je pre nás stále tvrdý oriešok
a potrvá ešte roky, kým pochopíme aspoň jeho malú časť.491
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13.

SUBJEKTIVITA A INTERSUBJEKTIVITA PRÁVA492

Úvod
Tato kapitola se zabývá právem jakožto subjektivním konstruktem lidské
mysli a intersubjektivním konstruktem společnosti. Kategorie „skutečnosti“ lze
rozdělit do tří skupin. První jsou jevy objektivní, kam lze zařadit radioaktivní
účinky polonia nebo tekutý charakter vody. Druhé jsou jevy subjektivní, mezi
něž patří imaginární kamarád pětiletého dítěte, o kterém nikdo další neví. Třetí
skupina zahrnuje fenomény intersubjektivní, kam vedle práva patří například
náboženství, národy nebo kapitalismus.493 Jedná se o sdílené představy o něčem, co existuje ve společné imaginaci více jednotlivců.494 Pojem „intersubjektivity“ s ohledem na jeho význam pro tuto kapitolu by se dal definovat také
takto: „Intersubjektivní je něco, co existuje v rámci komunikace mezi subjektivním
vědomím mnoha jednotlivců.“495
Jedná se o studii mezioborovou, pohybující se na pomezí práva, psychologie, antropologie a sociologie. Přestože je orientována převážně na právnické publikum, klade silný akcent na mimoprávní aspekty rozebíraného tématu.
Tato jiná perspektiva může být pro právníky něčím novým a obohacujícím – na
téma subjektivity a intersubjektivity čistě z pohledu práva byly totiž sepsány
doslova celé knihovny literatury. V teorii práva stojí za zmínku psychologické směry právního pozitivismu, například tzv. Anerkennungstheories (Bierling,
Laun, Merkel, Jellinek, Beling, Nawiasky) a skandinávský právní realismus. S tématem souvisí také díla psychologicky zaměřených představitelů amerického
právního realismu (zejména J. Frank); ti také zdůrazňovali význam nevědomí
v soudcovském rozhodování. V současné jurisprudenci pak můžeme sledovat
celou řadu teorií, jejichž centrálním pojmem je právě intersubjektivita, například Habermasovu diskurzivní teorii práva.
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Vědomí a nevědomí pohledem psychologie
Nejdůležitějšími pojmy psychologie mysli jsou „vědomí“ a „nevědomí“.
Podíváme-li se na vědomí detailněji, je třeba konstatovat, že jeho definice je
v podstatě stejně problematická jako definice práva. Slovy Augustina lze oba
pojmy připodobnit k času: „Když se mne nikdo neptá, vím dobře, co je čas; když
se mě někdo zeptá, nevím, co bych odpověděl.“496 Nejúčelnějším se ukázalo jej
popisovat jako soubor částí: „Je tvořeno vnitřními, kvalitativními, subjektivními
stavy a procesy vnímání a uvědomování si.“497 Typická je pro něj kontinuita, subjektivní charakteristika a proměnlivost.498 Vedle vědomí stojí nevědomí, které
například Hartl definuje takto: „Nevědomí jsou myšlenky, strachy a touhy, které
si člověk neuvědomuje, jež ale působí na jeho chování; obsah mysli, který ovlivňuje
naše jednání, aniž o něm víme.“499
Nejpodstatnějším pro pochopení daných pojmů je vymezit jejich vzájemný
vztah. Použiji k tomuto účelu tři metafory, které se vyskytují v psychologické
odborné literatuře. Každá se zaměřuje na trochu jiný aspekt předmětného vztahu. Všechny jsou přitom výstižné a jejich výhodou je názornost, díky níž může
tuto problematiku dobře pochopit i neodborná veřejnost.
Klíčovou metaforou je představa slona a jeho jezdce: „Mysl je rozdělena na
dvě části, na jezdce a slona, přičemž úkolem jezdce je sloužit slonovi.“500 Jezdec
je naším vědomým uvažováním. Slon je reprezentantem nevědomí.501 Jejich
vzájemná spolupráce představuje výsledek procesu tvorby lidských rozhodnutí.
Evoluční biologové zase připodobňují vědomí „k výpovědím tiskového tajemníka
vlády. Jeho úkolem je zprostředkovat vládní rozhodnutí veřejnosti, nicméně sám
nemá náhled do zákulisí politické scény a vládních rozhodnutí se neúčastní.“502
Vědomí bývá v neposlední řadě také přirovnáváno k úvodní stránce novin. Tato
metafora směřuje k paměťové rovině mysli, která si na úvod zaslouží několik
důležitých poznámek.
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Většina informací se nestane součástí vědomí, stejně jako se jen minimální
část informací dostane na titulní stránku novin.503 Paměťová kapacita vědomí
je oproti nevědomí značně omezená. Lze si ji představit jako špičku ledovce nad
vodní hladinou. Pod hladinou, v místech kam nevidíme, se vyskytuje mnohem
větší masa ledu. Vědomí přitom disponuje částečnou schopností atrahovat informace z nevědomí. Tak tomu bude v případě, kdy si po letech vybavíme dávnou událost, kterou nám něco aktuálního připomene.
Nejpodstatnější funkcí vědomí je vytvářet, pod silným vlivem nevědomí,
osobní projekci světa: „Naše vědomí si v tomto ohledu konstruuje svou subjektivní realitu.“504 Vědomí je, použijeme-li počítačovou metaforu, operační pamětí
mozku, která vytváří subjektivní představu o světě skrze práci s informacemi,
jež jsou zrovna uloženy v její (omezené) paměti. Jeho úkolem je například přisuzovat vnějšímu světu smysl, a to i v případě, že jej objektivně nemá. Tento jev
rezistence před nesmyslností lze dobře sledovat při obrazových iluzích. Nelze se
například podívat zevnitř do tváře jiného člověka. Lidský mozek tento pohled
vždy (pokud netrpí schizofrenií) přetočí do pohledu na tvář zvenčí.505 Evolučně
se s takovou situací totiž nikdy nesetkal, proto ji považuje za nemožnou a objektivní realitu subjektivně mění.
Podíváme-li se na věc biologicky, je lidská mysl určována genotypem a vlivem vnějšího prostředí. Genotyp je plán, dle nějž jsou jedinci postavení, projevující se v konkrétním vnějším prostředí. Je přístupný široké škále zásahů,
které utvářejí fenotyp, což je pojem pro subjekty samotné.506 Konkrétní jedinec,
včetně jeho mysli, se vyvíjí v dynamické interakci genů a tlaků vnějšího prostředí. Lze říci, že „genetické vlivy a vlivy prostředí jsou absolutně neoddělitelné.“507
Rodíme se s určitými dispozicemi, které se učíme v konkrétní kultuře uplatňovat.508 Vedle vrozené schopnosti vnímat a chápat sociální svět509 je za důležitý
považován také vliv společnosti, v jejímž rámci jsme vychováváni.
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Vlivy nevědomí a vědomí na myšlení a jednání
Iniciace vědomého chování má svůj původ v nevědomí.510 Je experimentálně prokázáno, že existují motivy, které se projevují v chování, aniž by si jich byl
subjekt vědom.511 „Vědomá kontrola se uplatňuje až před finálním motorickým
aktem jako jeho povolení, usměrnění nebo zamítnutí.“512 Jednání primárně vychází z nevědomí, přičemž může (ale nemusí) být korigováno vědomím. Většina
lidského jednání přitom korigována není, takže v tomto ohledu je představa absolutní svobodné vůle jednotlivce nepřesná. Nikoli ve smyslu, že by jednotlivec
vůbec nemohl rozhodnout, jak se zachová (byť i názory o absolutní neexistenci
svobodné vůle lze v psychologii najít),513 nýbrž že tak většinou reálně nečiní,
protože se nerozhoduje vědomou aktivitou (která je intelektuálně i volně náročnou činností). Mnohem častěji jednotlivec pouze následuje podněty nevědomí.
Bargh a Chartrand dospěli k závěru, že až 95 % našeho jednání může být určeno
zcela nevědomě.514
Obsah nevědomí ovlivňuje, jak uvažujeme, myslíme, jednáme a argumentujeme. To, co víme, byť si to třeba nedovedeme vybavit, aktivně určuje naše
názory a vnímání světa. Naše soudy (o světě, lidech, situacích) vychází primárně z nevědomí. Úkolem vědomí je vytvářet jejich obhajobu. Ať již jsou naše
kroky (či názory) sebehorší, takřka vždy proto najdeme argumentaci, jak je
bránit. Nejedná se však o vztah zcela jednostranný: „Slon je [sice] oproti jezdci
mnohem mocnější, ale diktátorem s neomezenou mocí není.“515 Existují situace,
kdy jezdec přesvědčí slona o své pravdě. Je možné, že „slon skutečně začne být
přístupný jezdcově radě.“516 Takovou situaci lze přirovnat ke vztahu advokáta
a klienta: „Dobří právníci dělají, co mohou, aby pomohli svým klientům, někdy však
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jejich požadavky plnit odmítnou.“517 Důvodem může být jejich nesplnitelnost
nebo třeba sebezničující dopad.518 Většinou je však k tomuto obratu nezbytná
interakce s jinými lidmi nebo silná osobní zkušenost. Případy, kdy názor slona
jsou lidé schopni změnit sami pouze racionální úvahou, jsou spíše ojedinělé.519
Z tohoto vyplývá, že rozumu (vědomí) nejde primárně o skutečnou pravdu,
ale spíše o obhajobu nevědomých postojů – vlastně se chováme jako intuitivní politici, kteří se snaží prosadit své názory ve společenství voličů. Metafora
s tiskovým mluvčím vlády je proto také velice výstižná, neboť od nich obdobně
skoro nikdy neuslyšíme, že se vláda mýlí. „Tvorba nové ani přepracování dosavadní politiky není v jejich kompetenci. Dostanou informaci, že politika bude či je
taková nebo maková, a jejich úkolem je nalézt důkazy a argumenty, které ji obhájí
před zraky veřejnosti.“520
Nastavení rozumu jako advokáta nevědomí je zcela přirozenou situací. Pokud by jedinec takto nefungoval, nebyl by schopný normálně reagovat. Místo
podvědomého jednání by musel nad každou situací přemýšlet, což by ve výsledku vyřadilo jeho schopnost adekvátně reagovat v reálném čase. Za příklad lze
uvést pacienty s poraněním mozku, které vedlo k odstřihnutí od centra emocí.
Dostavila se u nich tzv. rozhodovací paralýza. Nebyli schopni intuitivně rozhodnout, zda je v pořádku zabít své rodiče – museli o tom (stejně jako o spoustě
dalších věcí) den za dnem aktivně přemýšlet.521
Ve zdravé mysli „nejdříve přichází intuice, až potom strategické uvažování.“522 Jedno od druhého nelze oddělit, aniž by se nepoškodila funkčnost
systému. Vědomí i nevědomí musí působit jako jeden celek, protože pokud je
jedna z částí odstřihnuta od druhé, mysl přestává správně fungovat. Podněty
nevědomí působí jako „klapky na oči u koně: zmenšují vesmír možností, jež má
následné myšlení k dispozici.“523 Pokud tyto klapky odstraníme, v nekonečnosti
volby se zcela ztratíme. Z tohoto je zřejmá podvědomost, emocionalita a intuitivnost pravidel a principů, kterými se lidé dennodenně řídí. Každá koncepce
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„já“ je určitým způsobem zakořeněna v konkrétním společenském prostředí,
což nevyhnutelně vede k zvnitřnění jeho pravidel.
V nevědomí se mohou odehrávat názorové nekonzistentnosti: na určité situace, lidi nebo události lze mít rozpolcený pohled, kdy ani jedna z variant zcela
nepřeváží nad druhou. Spor může existovat i mezí vědomím a nevědomím. Tak
tomu bylo například v případě amerického vojáka M. Luttrella, který se v průběhu své mise v Afghánistánu musel rozhodnout, jestli zabít dva nevinné pastevce,
nebo s velkou pravděpodobností zmařit úspěch mise a ztratit život svůj i svých
tří druhů. Vojenské rozhodnutí v této situaci bylo zcela jasné, Luttrell byl ale
rozpolcený: „Nebylo myslitelné, že bychom je osvobodili. Potíž je v tom, že já mám
ještě jinou duši, tu křesťanskou. A ta mi svazovala ruce. Něco mi v podvědomí šeptalo, že chladnokrevně popravit tyto neozbrojené muže by bylo špatné.“524 Luttrell
se rozhodl pastevce ušetřit.
Důsledkem tohoto rozhodnutí byla (očekávatelná) smrt jeho tří druhů, on
sám se zachránil pouze šťastnou náhodou. Později si svou volbu ale silně vyčítal: „Musel jsem být v pomatení smyslů. Vlastně jsem dal hlas, o němž jsem věděl,
že jím podepisuji náš rozsudek smrti.“525 Pokud by ale učinil obráceně, situaci
by si vyčítal obdobně. Úkolem jezdce je sloužit slonovi. „Vládcem je slon, a nic
na tom nemění skutečnost, že někdy bývá ochoten naslouchat přesvědčování ze
strany svého jezdce.“526
Shrňme si tuto kapitolu. Soubor pravidel a principů chování, kterými se
jako jednotlivci řídíme, je součástí mysli, jejímiž komponenty jsou nevědomí
a vědomí. Nevědomí je primárním místem, kde jsou tyto informace přítomny.
Z něj vychází většina našich osobních rozhodnutí. Úkolem vědomí je naproti
tomu jednání, které je původně iniciované v nevědomí, ještě na poslední chvíli
korigovat (což se ale neděje příliš často) a pracovat s informacemi, které si zrovna podrží v jeho obsahu (stejně jako tiskový mluvčí zrovna pracuje s určitou
zprávou, u níž přemýšlí, jak ji sdělit veřejnosti). Nejdůležitější úlohou vědomí
je aktivně vytvářet osobní subjektivní projekci světa.
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Subjektivita práva
Model reality, který si každý z nás vytváří, je tedy ve skutečnosti značně nepřesný, což vyplývá ze subjektivního charakteru vědomí jako projekce vnějšího
i vnitřního světa, která vždy pracuje s pouze omezeným množstvím informací.
Jak již bylo řečeno, jedná se o operační paměť mozku, která pod vlivem nevědomí vytváří představu (projekci) o světě. Svět mimo tuto projekci z pohledu
subjektu neexistuje. Je tolik světů, kolik je subjektů. Nebudou úplně odlišné,
nemusejí však být identické.
Klasická představa vztahu člověka a práva je však dualismus. Právo a člověk jsou považovány za dvě oddělené entity, které navzájem interagují. Jak lze
od sebe ale oddělovat subjekt a jeho myšlenkový konstrukt, kterým právo bez
pochyby je? Taková představa neodpovídá zcela skutečnosti. Právo je projekcí
v myslích konkrétních jednotlivců, z toho důvodu je v každé mysli nakonec
trochu jiné. Myšlenkovou konstrukcí naproti tomu není například polonium
a jeho radioaktivní účinky. Pokud bychom se snažili změnou myšlení polonium
přesvědčit, aby nás svou radiací nezabíjelo, jistě bychom selhali.
Na druhé straně revoluce v právu, která je závislá v zásadě výlučně na tom,
co si myslíme, možná je, a její důsledky se reálně projeví ve vnějším světě. Současné právo lze subjektivní změnou projekce změnit. Udělá-li to jedna soukromá osoba, společenský vliv to nebude mít žádný – soud rozhodne dle svého
přesvědčení o tom, co je právem. Pokud tak ale učiní soudce ústavního soudu,
změna jeho pohledu silně ovlivní projekce ostatních lidí o právu. Soudci najednou budou moci – se stejným textovým zněním zákona – rozhodovat případy
i zcela odlišně.
Kloníme se spolu s americkými a skandinávskými právními realisty ke konstatování, že skutečným vyjevením aktuálního práva je pouze rozhodnutí autority v jednom konkrétním případě, protože v abstraktních normách – ani
minulých soudních rozhodnutích – jej s jistotou nalézt nelze. Holmes psal: „Právem rozumím předpovědi toho, co soudy fakticky učiní.“527 Cílem studia práva
je proto z tohoto úhlu pohledu „předpověď toho, kdy [a jakým způsobem] se
skrze soudy uplatní veřejná moc.“528 Způsobeno je to živým charakterem práva
a jeho podmíněností ve vztahu k osobě autority, které nelze zachytit pro větší
časový moment než daný okamžik. Soudní rozhodnutí představuje momentální
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promítnutí současného právního stavu na konkrétní (objektivní) skutkové okolnosti – za týden ale vše může být v jiném rozhodnutí odlišně.
Subjektivita právní autority se projevuje také v určení, co bude v konkrétním
případě považováno za objektivní skutkové okolnosti, neboť i jejich posouzení
je předmětem lidské mysli. O tomto psal již Frank: „Ve skutečnosti […] je hlavní
příčinou právní nejistoty nejistota pokud jde o fakta – nemožnost před rozhodnutím vědět, co prvoinstanční soud jako fakta shledá, a nemožnost poté, co rozhodnutí padlo, vědět, jak soud tato fakta shledal.“529
Představa o právu může také podléhat vnitřním náladám. Má-li soudce
deprese, může problematiku lidských práv vidět jinak, než když deprese nemá.
Vezmeme-li pak v úvahu všechny prvky, na kterých věci závisí, začne být zřejmé, že model reality, se kterým lidé pracují, je ve skutečnosti značně defektní.
Objektivní právo z pohledu subjektu proto neexistuje jako nezávislá entita –
vždy jde o subjektivní myšlenkový konstrukt individuálního jednotlivce. Nikdo
přitom svou projekci s jiným člověkem zcela nesdílí. Obsahem vědomí však
není jen představa o platném právu, nýbrž i představa o tom, jaké by právo být
mělo a není.
Právo je konstruktem, který je závislý na obsahu vědomí a nevědomí. Je proto zcela svázáno se zákonitostmi fungování mysli, jak jsme je už popsali. Soudcova představa práva představuje výsledek spolupráce slona a jezdce. Proto jsou
poznatky psychologie pro právní vědu, dle nášeho názoru, tak cenné; ať již při
zkoumání rozhodování soudců, nebo třeba při tvorbě právních předpisů. Podobně k vlivu nevědomí na soudcovské rozhodování psal Frank: „Soudci nebo
členové porot jsou také jenom lidé a mohou mít (ať už pozitivní nebo negativní)
předsudky, jichž si zhusta ani oni sami nejsou vědomi.“530
Chceme-li reálně poznat a případně ovlivnit chování jedince (například
soudce), je třeba vědět, jak funguje jeho rozhodování a z čeho vychází – podstatným například bude, z jakého prostředí soudce pochází, jaké předsudky
ho ovládají, z jakých motivů soudí, či co považuje za morální a správné. Čím
konkrétnější jsou normativní vodítka, dle kterých má rozhodovat, tím více je
význam těchto neprávních aspektů umenšen. V případě soudců rozhodujících
dle extrémně obecných pravidel (například v případě interpretace katalogů
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lidských práv) je však vliv mimoprávních aspektů na rozhodování naprosto zásadní. Je-li soudce ústavního soudu konzervativec nebo liberál, jistě to bude mít
vliv na konečné rozhodnutí ve věci, a to i přes skutečnost, že normativní vodítko
(příslušná právní norma) může být v obou případech totožné.
Stejně tak lze shrnout, že vyřešení konkrétního právního problému se nejdříve odehraje na úrovni nevědomí. Je nutné si však uvědomit, že pohled slona
není hloupý nebo nepoučený. Když studujeme a získáváme zkušenosti, tímto
procesem neprochází pouze jezdec, nýbrž i slon. Tento nevědomý, intuitivní
pohled na správné řešení bude proto ovlivněn také odbornými zkušenostmi
a právnickým studiem, mnohdy se proto bude jednat o řešení zcela správné.
Toto prvotní (předběžné) řešení je následně konfrontováno s pohledem vědomí
(jezdce). Ten může do aspektu rozhodování přinést racionální úvahu, vliv nejnovější judikatury nebo pohled vyššího soudu. Budou-li argumenty pro změnu
názoru pro slona dostatečné, konečný verdikt může být rozdílný. Jedná-li se
však o otázku hodnotovou, lze si představit situaci, kdy soudce určitým způsobem za žádných okolností nerozhodne, neboť slon v některých tématech nemusí
být změně názoru povolný. Bude-li soudce vychováván v konzervativní křesťanské rodině, pro protiústavnost zákazu potratů pravděpodobně hlasovat nebude.

Intersubjektivita práva
Nyní se zaměříme na vnímání práva pohledem společnosti jako intersubjektivního jevu. Pokud by se právo totiž projevovalo pouze v mysli individuálního
jednotlivce, nemohlo by (vyjma ovlivnění chování subjektu) změnit realitu ve
vnějším světě, neboli objektivní svět. Právo ale představuje prostředek kooperace jedinců ve větších skupinách, což je základním účelem jeho existence; musí
tudíž mít i sdílený charakter, který tuto funkci umožňuje.
Pokud by se jednalo pouze o subjektivní skutečnost, stačilo by, aby v něj
přestala věřit dotčená osoba – jako když pětileté dítě přestane věřit na svého vymyšleného kamaráda. Tak tomu ale není, neboť jestliže si vy nebo já usmyslíme,
že právo dodržovat nebudeme, neboť objektivně neexistuje, nic to nezmění –
musely by nás být miliony. Obdobné platí pro peníze – jejich hodnota také závisí na víře. Pokud by důvěra v jejich platnost, směnitelnost a hodnotu zmizela,
měli bychom v peněžence pouze hromadu bezcenných papírů. Objektivně by
ale k žádné změně dojít nemuselo, elektronické bankovnictví by nadále ukazovalo stejná čísla a obsah peněženky by nikam reálně nezmizel. Sdílená představa
práva či peněz, přestože existuje jen v naší mysli, se však odráží v reálném světě.
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Na základě práva lze strávit část svého života ve vězení. Za směnky si lze koupit
majetek. Toto všechno je dobrými důvody, proč o něm většina lidí nepochybuje.
Harari píše: „Schopnost mluvit o smyšlených věcech nám umožnila mít představy nejen vlastní, ale i společné.“531 Právě tyto sdílené představy umožňují,
„aby početná společnost spolupracovala a pružně reagovala na změny.“532 „Každá
rozsáhlá lidská spolupráce, ať už v současném státě, středověké církvi, starověkém
městě nebo v primitivním kmeni, se zakládá na sdílených mýtech, které existují
jen v kolektivní představivosti.“533 To umožňuje spolupráci velkého množství
lidí, kteří se navzájem neznají. Neměli bychom ale podlehnout iluzi, že se jedná
o představy ztělesňující něco reálného: „Nic z toho neexistuje. Existují jen příběhy, které si lidé vymýšlejí a vyprávějí. Bohové, národy, firmy, lidská práva, zákony
i spravedlnost existují jen ve sdílené představivosti lidstva.“534
Objektivní právo, jak jej známe, je výtvorem (imaginací) kolektivní představivosti. Podobně smýšlel například skandinávský právní realista Lundstedt,
když psal „hmotné právo a přirozená spravedlnost jako jeho základ nemají povahu reality, a tudíž ani subjektivní práva, právní povinnosti, právní vztahy atp.
tuto povahu nemají.“535 Olivecrona zase definoval právní normy jako „ideje imaginárního chování lidí (např. soudců) v imaginárních situacích. Aplikace práva
spočívá v tom, že imaginární chování se berou jako vzory skutečného chování,
nastanou-li v životě odpovídající situace.“536 Právo je vymyšleným konstruktem, přičemž dokud se chováme, jako by reálně existovalo, společensky plní
svou roli.
Jazyk fikce lidem umožnil představovat si a vyprávět věci, které mimo příběhy neexistují.537 Kdyby všichni lidé tuto schopnost ztratili, právo by okamžitě
zaniklo. Důležité je však zmínit, že „na rozdíl od lhaní představované skutečnosti věří všichni, a dokud víra trvá, fikce ovlivňuje dění v reálném světě.“538 Je
třeba si uvědomit, že kolektivní imaginace (a hlavně jejich konkrétní obsah)
jsou nesmírně důležité, neboť aktivně určují svět, ve kterém žijeme. Gilbert
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upozorňuje, že různé hypotézy, které máme o dalekých hvězdných galaxiích
(tedy o objektivním světě), chod hvězd zjevně neovlivní. Hypotézy, které máme
o nás samotných, nás ale, naopak, ovlivní velmi silně. Stáváme se tím, čím si
myslíme, že jsme.539 Pokud sami sebe přesvědčíme, že nejsme nic víc než jen
vraždící primáti, začneme se chovat, jako by tomu tak opravdu bylo. Idea člověka ovlivňuje nejen jeho sebechápání, nýbrž i skutky.540 Ideje a imaginární
příběhy zkrátka mají své následky. Například sdílené, ústavně aprobované, společenské přesvědčení o lidské důstojnosti činí tento svět lepším místem k žití,
zcela reálně a s hmatatelnými následky.
Žijeme přitom ve světě, který je propojen více než kdykoli předtím. Bez spolupráce s ostatními jedinci není možná existence v moderní společnosti. A právě
zde se střetává subjektivní a intersubjektivní charakter práva. Právo i představa
vnějšího světa jsou projekcemi našeho vědomí a nevědomí, které se střetávají
s projekcemi ostatních lidí. Z této interakce vzniká živé právo, právo ve společnosti uplatňované a vynucované. Právo jako společenský jev existuje právě až
v interakci konkrétních jednotlivců, ve které se zjevuje ve svých momentálních
podobách. Jeden z možných pohledů na právo proto je, že se jedná o „instituci
ve společnosti nutnou a neustále společnost provázející. […] Společnost provázející
a měnící se instituce našeho práva v sobě obsahuje určitou ideologii a určitý soubor nepronikajících a vlivných idejí […] zahrnuje v sobě i spousty vágních praktik
týkajících se toho, jak se co dělá, co se dělá, bez nichž by normy postrádaly v životě
veškerý význam. “541
Naše subjektivní představy o právu nemohou být příliš vzdálené, neboť to by
vedlo ke zhroucení společenského systému.542 Jakým způsobem ale společnost
dosahuje tak vysoké subjektivní shody na sdílené představě? Odpovědí je socializace, která může vést až k internalizaci (některých) pravidel a obecných vůdčích idejí a principů společenského řádu. Společenským cílem každého normativního řádu je internalizovat u svých členů co nejvíce svého obsahu. Z hlediska
individua „je internalizace psychologickým procesem, který zahrnuje změnu toho,
jak jedinec daný zákon posuzuje. Zesílení znamená stále větší emocionální příklon
539
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subjektu k ustanovení zákona a větší uvědomění si, že zákon je nepostradatelný
a žádoucí. Oslabení zase znamená, že pozitivní posuzování a pociťování zákona
vyprchává.“543 Internalizovaná pravidla jsou ve společnosti mnohem lépe dodržována, než pravidla, která tohoto stupně vnitřní konformity nikdy nedosáhla.
Vysledovat lze dvě psychologické příčiny internalizace norem. První je učení
skrze schéma odměn a trestů, kdy se pozvolna mění vnitřní názor jednotlivce.
Nová odpověď získává dominanci nad předchozí.544 Učíme se tomu, co je odměňováno, ostatní nevědomě potlačujeme. Druhou příčinou je participace na
aktivitách skupiny, skrze které jsou absorbována sebeorganizující sociální schémata, která jsou referenčním rámcem sociálního chování jednotlivců.545 Jedná
se o vnitřní vrůstání do konkrétní kultury.546 V nevědomí při internalizaci převáží vnitřní přijetí pravidel a principů, což vede nevyhnutelně k jejich osobní
aprobaci a přesvědčení o správnosti. Jejich porušování (i jinými jednotlivci) je
pak považováno za špatné, a to i kdyby pro to neexistovaly racionální důvody.
Tyto normy „většina lidí ve skupině […] považuje za svazující a žádoucí,
a jestliže [jsou] porušen[y], tito lidé mají pocit provinění nebo studu.“547 Dodržování tohoto typu pravidla je přitom dosahováno spíše vnitřním psychologickým
mechanismem. Míra přesvědčení o jeho správnosti ovládla nevědomí subjektu,
které působí na vědomé myšlení. A protože jezdec je advokátem slona, rozum
slouží spíše jako prostředek obhajoby pravidla. Vnější tlak (hrozba sankce) je
prostředkem ve výsledku vedlejším.
Slovy behaviorální ekonomie dojde při internalizaci k přepnutí ze systému reflektivního na intuitivní. Místo vědomé volby půjde o nevědomé nutkání.
Z pohledu přemýšlení jednotlivce se jedná o dodržování pravidel skrze intuitivní systém, kterému je vlastní nevědomost, automatičnost, nekontrolovanost,
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menší namáhavost, asociativnost, rychlost a vliv zkušenosti.548 Jsou při něm
aktivovány starší, méně vyvinuté, části mozku.549
Při dostatku času se přitom každé pravidlo (princip) jednou stane internalizovaným společností – a to v důsledku jeho soukromého přijetí většinou
jednotlivců.550 Jde o vnitřně motivovanou konformitu, jíž je dosahováno skrze
přesvědčení subjektu o žádoucnosti předepsaného chování (bez ohledu na pocity vůči skupině nebo autoritě).551 Klíčovými faktory jsou provinění a pocit
studu. Zajímavé je, že internalizovat lze i pravidla (principy), která vedou k sebedestrukci jedince. Tak se tomu dělo například v koncentračních táborech,
kdy „internalizace pravidel a chování esesáků u zajatců šla až k napodobení esesáckých uniforem a jejich aktů brutality.“552 Zvnitřnění pravidel také bude silně
záviset na síle vnějšího tlaku a může být považováno za evolučně vyvinutou
strategii, jak přežít v nových podmínkách.
Systém pravidel a principů chování, kterými se jednotlivci reálně řídí, je
mnohem méně volní (rozumovou) záležitostí, než by se na první pohled mohlo
zdát. Jeho obsah je naplňován vzděláváním, zkušenostmi (osobními, kolektivními) a myšlenkovou prací s modelovými situacemi.553 Důležitým faktorem
utvářejícím naše povědomí o pravidlech chování, která podmiňují naše jednání,
je zvyk působící ve společnosti. Stanovování společenských pravidel představuje nepochybně proces ovlivněný vědomím, jejich dodržování ale bude spíše činností nevědomou. Pravidla také snižují náklady rozhodování – selektují
alternativy.
Pojem „práva“ v sobě tak například podle Llewellyna nezahrnuje pouze
právní normy, precedenty atd., nýbrž i „velké množství lidí, kteří jsou integrální
pracující součástí celku, nikoli jen osobami podřízenými něčemu, co je vně jich, něčemu, čemu bychom mohli říkat právo. Nahlédnout toto [však] neznamená vidět
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lidi fungující a vládnoucí nezkroceně a arbitrárně. Znamená to vidět je fungující
a vládnoucí v drahách jaksi vymezených, s idejemi a ideály jaksi řízenými.“554
Budou-li se důsledně studovat učebnice civilního práva nebo kodexy abstraktních pravidel, individuální představy o civilním právu nebudou ani zdaleka stejné, budou si ale blíž, než kdyby se nic takového nečinilo. Vedle aktivního
sjednocování právního vědomí společnosti je však také přítomno sjednocování neaktivní, na první pohled nezřejmé, obsahující sebeorganizující sociální
schémata, jejichž tlak vede u jednotlivců k internalizaci mnoha vůdčích idejí,
principů a pravidel společenského řádu. Toto je ve skutečnosti důvodem, proč
je právo implicitně dodržováno většinou společnosti i přes skutečnost, že jej
většina lidí aktivně nikdy nestudovala.
Důvěra ve sdílenou představu o právu je důležitým spojujícím prvkem společnosti; proto je tak moc problematické, jestliže její část sdílí představu zcela
odlišnou (např. vyplývající z určitého náboženství). Aby právo mohlo plnit svou
společenskou úlohu, je nezbytně nutné udržet právní vědomí společnosti ve
vzájemné blízkosti. Čím větší vzdálenosti budou mezi jednotlivci existovat, tím
hůře bude právo plnit svou roli.
Zmíněné neplatí pouze o právu, nýbrž i o jiných normativních systémech
(morálka, náboženská pravidla, pravidla mafie). Klíčovým pojmem zde shledávám autoritu a její moc svůj normativní systém vynutit. Centrum autority se
přitom může měnit velmi rychle. Přítomny jsou nevyhnutelně také konflikty
jednotlivých systémů. V jejich rámci silnější autorita prosadí svá pravidla vůči
autoritám slabším. Dobře ilustrující je tato skutečnost na instituci mafie. Stane-li
se v určité oblasti mafie mocnější než státní moc, lidé mohou v jejím normativním rámci strávit své životy. Tento normativní rámec se jich pak následně
může dotýkat a ovlivňovat jejich chování a životy mnohem bezprostředněji než
samotné právo státní.

Závěr
Některé možnosti využití zde popsaných závěrů jsme v textu již zmínili
(zkoumání, jak soudci rozhodují, legislativa atd.). Jak totiž lze správně nastavovat pravidla, pokud nevíme, jak funguje lidská mysl? Jak chceme zkoumat
chování soudců, když nevíme, jak vzniká jejich rozhodnutí? Má-li lidská mysl
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dvě části a jsou-li s právem spojeny obě tyto části, je zcela evidentní, že představa
soudce jako subsumpčního automatu nemůže fungovat. Pojem „dobré mravy“
z pozice jezdce rozhodnout nelze – hodnotové soudy totiž nejsou doménou vědomého racionálního myšlení, ale nevědomí. Myslíme si, že bychom proto měli
například klást mnohem větší důraz na to, kdo se stává soudcem (nebo jinou
právní autoritou). Jeho předsudky a nevědomé názory totiž zcela jistě ovlivňují
jeho rozhodování. Závěry této studie a její rozpracování v jiných textech však
určitě bude možno využít také v dalších otázkách ve vztahu práva a psychologie.
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14.

USUDZOVANIE A ROZHODOVANIE JEDNOTLIVCA –
ČO O TOM VEDIA BEHAVIORÁLNI VEDCI

„Múdrosti sa dá naučiť tromi spôsobmi: uvažovaním, čo je najvznešenejšie,
napodobením, čo je najjednoduchšie a vlastnou skúsenosťou, čo je najtrpkejšie.“
Konfucius

Duálne teórie mysle a behaviorálne vedy
Viaceré vedné odbory sa venujú skúmaniu toho, ako sa človek rozhoduje
a čo má vplyv na rozhodovanie. Okrem klasických racionálnych teórií rozhodovania, ktoré postulovali koncept homo economicus, teda človeka racionálneho,
sa postupne presadili myšlienkové školy založené na výskume psychológie, neurovied a neuroekonómie. Tieto vedné disciplíny spochybňujú racionálny predpoklad klasickej ekonómie a jej štandardného ekonomického modelu a poukazujú na inherentnú iracionalitu ľudského usudzovania. Výskumy realizované za
posledných 30 rokov v oblasti usudzovania a rozhodovania totiž naznačujú, že
ľudia pri svojom rozhodovaní nezvažujú všetky náklady a výnosy vyplývajúce
z daného rozhodnutia a do rozhodovania vstupujú tzv. ľudské faktory, napríklad
potreba byť v zhode s očakávaniami spoločnosti. Výskumy ďalej naznačujú, že
ľudia nemajú nemenné preferencie či úplne arbitrárne sa meniace preferencie.555 Výskumníci poukazujú aj na rolu emócií pri usudzovaní a rozhodovaní
a prichádzajú s duálnou teóriou mysle556 a s duálnou teóriou rozhodovania.557
Postupne sa tak začali meniť pohľady na rozhodovanie používané v ekonómií, začala sa formovať behaviorálna ekonómia. Jedným z prúdov tejto školy je
tzv. nová behaviorálna škola, do ktorej patria napríklad psychológovia A. Tversky a D. Kahneman.558 Venovali sa výskumu sklonov ľudí k chybám559 (bias)
555
556
557
558
559

WORLD BANK. World Development Report 2015: Mind, Society and Behavior. s. 5. Dostupné
na internete: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015.
Napríklad EVANS, J. St. B. T., OVER, D. E. Racionality and reasoning. Hove : Psychology press,
1996.
TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. Extension versus intuitive reasoning: The conjuction fallacy
in probability judgment. In Psychological Review. 1983, roč. 90, č. 4, s. 293 – 315.
Pokračovali na základoch položených H. Simonom a v roku 1974 publikovali článok, ktorý
sa venoval kognitívnym základom procesov, prostredníctvom ktorých sklony k chybám a nesprávne predpoklady vstupujú do ľudského rozhodovania.
Ide o preklad anglického výrazu „bias“, ktorý sa do slovenského jazyka v danom kontexte pre-
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a heuristik, ktoré vniesli do ekonomických štúdii ľudského rozhodovacieho procesu. Snažili sa odkryť konkrétne procesy, ktoré limitovali racionálnu kapacitu
jednotlivca, a určiť, či išlo o schémy spojené s obmedzenou racionalitou.
V rámci behaviorálnej ekonómie pri iracionalite ide napríklad o tendenciu
ľudí robiť rozhodnutia, ktoré nie sú postavené na všetkých dostupných informáciách (tzv. obmedzená racionalita), tendenciu uprednostňovať okamžite potreby
a ich uspokojenie nad dlhodobým plánovaním (sklon k preferovaniu prítomnosti) alebo tendenciu robiť rozhodnutia na základe náhodne vzniknutých zvykov správania (tzv. imprinting).560 V tomto kontexte D. Ariely561 hovorí o tom,
že tieto schémy/vzorce správania sú iracionálne, no sú predvídateľné – predvídateľná iracionalita. Podobne aj Kahneman562 a Tversky našli v ľudskom správaní a rozhodovaní istú novú „racionalitu“: súbor pravidiel, heuristik a sklonov
k chybám, na základe ktorých možno modelovať iracionálne tendencie.
Na základe uvedených poznatkov bolo definovaných viacero typológií usudzovania a rozhodovania jednotlivca. Podľa typológie uvedenej v tabuľke 1
v každom jedincovi existujú dve odlišné kognitívne stratégie, ktoré pôsobia
súbežne, teda koexistujú. Prvou je analytické myslenie založené na pravidlách
a druhou stratégiou je intuitívne myslenie. Brezina563 ich definuje takto:
–– formálne, analytické myslenie zdôrazňuje funkciu logiky, utvára koncepcie, je charakteristické nižšou závislosťou od kontextu a úplne prehliada pocitovú zložku v prípade, že je v rozpore s logikou.

560
561
562

563
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kladá aj ako skreslenie. Kostovičová uvádza, že pomerne rozšíreným prekladom je aj termín
„zaujatosť/zaujatosti“.
KAHNEMAN, D. Foreword. In SHAFIR, E. (ed.). The Behavioral Foundations of Public Policy.
Princeton, NJ and Oxford : Princeton University Press, 2013.
ARIELY, D. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape
Our Decisions. New York : HarperCollins Publisher, 2008.
Kahneman uvádza, že mnoho poznatkov zo sociálnej a kognitívnej psychológie sa dnes prezentuje ako poznanie behaviorálnej ekonómie, do istej miery nastáva fúzia viacerých vedných
odborov. Hranice medzi behavioralnou ekonómiou a sociálnou psychológiou sú tak nejasné.
Preto Kahnemana navrhuje používať koncepciu využívanú v aplikovaných behaviorálnych vedách (applied behavioral sciences), ktoré sa venujú verejným politikám. Pozri KAHNEMAN, D.
Foreword. In SHAFIR, E. (ed.). The Behavioral Foundations of Public Policy. Princeton, NJ and
Oxford : Princeton University Press, 2013.
BREZINA, I. Kognitívny a hodnotový kontext kultúrnych rozdielov v rozhodovaní. In MASARYK, R. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie V: Sociálne vplyvy v rozhodovaní. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 118.
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–– intuitívne myslenie je viazané na konkrétne prípady, založené na snahe
porozumieť vzťahom medzi predmetmi, odoláva oddeľovaniu formy od obsahu a prehliada pravidlá logiky, ak sú v rozpore s intuíciou.
TABUĽKA 1: Rozdiely medzi automatickými a kontrolovanými procesmi mozgu
Automatické myslenie
Nedobrovoľné
Bez vyvinutia snahy
Paralelne spracovanie: viaceré kroky
bežia naraz
Nedajú sa pozorovať mentálne kroky,
ktoré sme vykonali, aby sme dospeli
k záveru
Relatívne rýchlo
Relatívne nezávislé od kognitívnej
kapacity
Asociatívne
Zdroj: Camerer564 a Drobná565

Kontrolované myslenie
Dobrovoľné
Výsledok snaženia
Procesované, sériové, postupné spracovanie: jeden krok v jednom čase
Môžeme vystopovať mentálne kroky,
ktoré sme vykonali na to, aby sme dospeli k záveru
Relatívne pomaly
Závislé od kognitívnej kapacity

Poznatky naznačujú, že okrem kognitívnych procesov existujú aj afektívne
procesy založené na emóciách tak, ako to ukazuje typológia uvedená v nasledujúcej tabuľke.
TABUĽKA 2: Typológia procesov neuronálneho fungovania: dvojdimenzionálny model rozhodovania založený na spracovaní informácií mozgom

Kontrolované procesy

Kognitívne procesy/
založené na poznaní
I.

Afektívne procesy/
založené na emóciách
III.

Automatické procesy

II.

IV.

Zdroj: Camerer566
564
565
566

CAMERER, C., LOEWENSTEIN, G., PRELEC, D. Neuroeconomics: How Neuroscience Can
Inform Economics. In Journal of Economic Literature. 2005, č. 43, s. 16.
DROBNÁ, E. Teórie duálnych procesov uvažovania. In BAČOVÁ, V. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie I: Pohľady psychológie a ekonómie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2010, s. 63.
CAMERER, C., LOEWENSTEIN, G., PRELEC, D. Neuroeconomics: How Neuroscience Can
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Intuícia, heuristiky vs. kontrolované rozhodovanie a racionalita
Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti tejto kapitoly, výskumy naznačujú,
že v každom jedincovi existujú dve odlišné kognitívne stratégie, ktoré pôsobia
súbežne, teda koexistujú. Prvou je analytické myslenie založené na pravidlách
a druhou stratégiou je intuitívne myslenie. V tejto časti na to nadviažeme a predstavíme dve hlavné myšlienkové školy a ich poznanie v oblasti vzťahov medzi
intuíciou a racionalitou, teda pohľady na kvalitu intuície, a jej možné prínosy
a dopady na rozhodovanie. Prvú školu reprezentujú vedci Tversky s Kahnemanom. Druhú myšlienkovú školu v tejto oblasti predstavujú napríklad Gigerenzer a Gaissmaier. Vedecká diskusia týkajúca sa vzťahu intuície a racionality je
zhrnutá v tabuľke 3.
TABUĽKA 3: U
 sporiadanie tvrdení dvoch výskumných programov podľa Samulsa a Sticha (2014)
Program „heuristik a zaujatosti“
(Kahneman, Tverský)

Evolučná psychológia
(Cosmidesová, Tooby, Gigerenzer)

T1 „Intuitívne súdy ľudí v obrovskom
množstve úloh pri rozhodovaní a usudzovaní sa odchyľujú od vhodných noriem racionality.“

T4 „...mnoho problémov v oblasti usudzovania a rozhodovania, pri ktorých
sa intuitívne súdy ľudí neodchyľujú od
vhodných noriem racionality.“

T2 „Ľudia (....) používajú heuristiky,
ktoré niekedy vedú k nesprávnemu
a niekedy k správnemu riešeniu, a preto vzniká nezhoda medzi deskriptívnym a normatívnym modelom.“

T5 „mentálne moduly/alebo jednoduché heuristiky, ktoré sa vyvinuli počas
evolúcie a sú úspešné, ak sa skúšajú
v ich prirodzenom prostredí, a teda
vysvetľujú odstránenie nezhody, ak sa
kognitívne úlohy nastavia tak, že „simulujú“ prirodzené prostredie.“

T3 „...heuristiky sú jedine nástroje, T6 „...používame mechanizmy, ktoré
ktoré laik používa...“
sú normatívne bezproblémové...“
Zdroj: Sirota567
Viac sa im venujeme v nasledujúcom texte.
567

Inform Economics. In Journal of Economic Literature. 2005, č. 43, s. 16.
SIROTA, M. Kto a kedy usudzuje racionálne. In RYBÁR, J. a kol. Kognitívne paradigmy. Bratislava : Europa Publishing House, 2012.
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Intuícia a rozhodovanie podľa myšlienkovej školy
Kahnemana a Tverského
Kahneman poukazuje na to, že intuícia šetrí čas a energiu a heuristiky
používané pri usudzovaní môžu byť za istých okolnosti užitočné. To znamená, že ich paušálne neodmietajú. Vo svojom výskume sa však zameriavajú na
rozhodovanie pomocou intuície (heuristik) ako na rozhodovanie, ktoré vedie
ku kognitívnym omylom.568 Uvedená myšlienková škola sa venuje mapovaniu
chýb intuitívneho úsudku. Príklady sklonov k chybám sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
TABUĽKA 4: Taxonómia sklonu k chybám podľa fáz procesu rozhodovania
Kategória členenia

Sklon k chybe (bias) slovensky/anglicky

Sklony k chybe v procese výberu (selekcie)
informácie:

Necitlivosť na veľkosť vzorky/Insensivity to sample size
Mylná predstava o náhode/Misconceptions of
chance
Omyl dostupnosti/Availability bias
Chyby v predstavivosti/Biases in imaginability
Obmedzené stratégie vyhľadávania/Biases due to
the effectiveness of a search net
Domáca predpojatosť/Home bias
Efekt kontextu/Context effect
Stádovitosť/Herding effect

Sklony k chybe v procese Necitlivosť na apriórne pravdepodobnosti výstuspracovania informácií:
pov/Insensivity to prior probability of outcomes
Konzervativizmus/Conservativism
Ilúzia platnosti/The illusion of validity
Omyl konjukcie/Conjuction fallacy
Omyl základného výskytu/Base-rate fallacy
568

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. Judgment under uncertainty – heuristics and biases. In Science. 1974, č. 185 (4157), s. 1124 – 1131.
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Kategória členenia

Sklon k chybe (bias) slovensky/anglicky
Ilúzia predpovedateľnosti/The illusion
of predictability
Regresia k priemeru/Misconception of regression
Ilúzia korelácie/Illusory correlation
Nedostatočné upravovanie/Insufficient
adjustment (anchoring)
Sklon k nesprávnemu spájaniu javov, resp. sklon
k nesprávnemu rozdeľovaniu javov/Biases in
evaluation of conjunctive and disjunctive events
Ilúzia vedomosti/Illusion of knowledge
Nadmerný optimizmus/Excessive optimism
Averzia k neistote/Ambiguity aversion
Klam utopených nákladov/Sunk cost fallacy
Averzia voči strate/Loss averssion
Ukotvenie/Anchoring

Sklony k chybe pri formu- Efekt rámcovania/Framing effect
lovaní rozhodnutia:
Mentálne účtovníctvo/Mental accounting
Sklony k chybe
prameniace z osoby
subjektu rozhodovania:

Omyl prílišnej sebaistoty/Overconfidence bias

Sebapotvrdzujúca predpojatosť/Confirmation
bias
Skon k seba prisudzovaniu/Self – Attribution bias
Ilúzia kontroly/Illusion of control
Retrospektívna predpojatosť/Hindsight effect
Haló efekt/Hallo effect
Efekt vlastníctva/Endowment effect
Zdroj: Šinský569 a autorka
569

ŠINSKÝ, M. Taxonómia sklonov k chybám. In BAČOVÁ, V. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie:
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Zároveň sa vedci zamýšľajú nad podmienkami, v ktorých možno s dôverou
využívať intuíciu, teda za akých podmienok intuícia povedie k správnej odpovedi, k správnemu rozhodnutiu. Hogarth570 ako dôležité predpoklady uvádza
napríklad intuitívnu osobnostnú črtu (isté osobnostné predispozície) a preferovanie intuitívneho štýlu, osobnú históriu a emócie, ako aj kontext rozhodovania, kam patrí napríklad typ úlohy alebo problému. To napríklad znamená,
že pri matematických či fyzikálnych úlohách je lepšie spoliehať sa na racionálne
uvažovanie, podobne aj pri riadení firmy či organizácie.571 Pri komplexných
úlohách s vysokou mierou neistoty a s malým množstvom informácii,572 prípadne vtedy, keď nepoznáme priamy vzťah medzi príčinou a následkom, alebo
keď pri riadení firmy potrebujeme objavovanie, inovácie, experimentovanie,573
sa možno spoliehať na intuitívne uvažovanie, teda na to, čo Meyers574 nazvala
kognitívny autopilot, ktorý je za určitých podmienok (intuíciu treba trénovať)
istým zdrojom poznania. Podobne aj Hicks a Kluemper575 uvádzajú, že použitie
intuície dominuje pri riešení takých problémov, ktoré sú inovatívne a vyžadujú
si kreatívne myslenie. Čo sa týka emócii, Hogarth576 uvádza, že sa zdá, že pozitívna nálada vyvoláva automatické procesy a negatívna nálada je asociovaná

570
571
572
573
574
575
576

Pohľady psychológie a ekonómie I. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2010,
s. 167 – 168.
HOGARTH, R. M. Deciding analytically or trusting your intuition? The advantages and disadvantages of analytic and intuitive thought. In BETSCH, T., HABERSTROH, S. (eds.). The
Routines of Decision Making. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2005.
MILLER, CH. C., IRELAND, R. Duane. Intuition in strategic decision making: Friend or foe
in the fast-paced 21. st century ? In Academy of Management Executive. 2005, roč. 19, č. 1,
s. 19 – 31.
HOGARTH, R. M. Intuition: A Challenge for Psychological Research on Decision Making. In
Psychological Inquiry. 2010, roč. 21, č. 4, s. 338 - 353.
MILLER, CH. C., IRELAND, R. Duane. Intuition in strategic decision making: Friend or foe
in the fast-paced 21. st century ? In Academy of Management Executive. 2005, roč. 19, č. 1,
s. 19 – 31.
MEYERS, D. G. Intuition: Its Powers and Perils. New Haven, CT and London : Yale University
Press, 2002.
HICKS, P., KLUEMPER, T. G. Heuristic reasoning and cognitive biases: Are they hindrances
to judgments and decision making in orthodontics. In American Journal of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics. 2011, roč. 139, č. 3, s. 297 – 304.
MIKUŠKOVÁ-BALLOVÁ, E. Intuícia: dobrý sluha, zlý pán? In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013.
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s úmyselnými alebo s kontrolovanými stratégiami. Mikušková poznamenáva,
že „intuícia je dobrý sluha v prípade, že vieme, ako a kedy ju volať do služby.“577
Podobné otázky si kládli aj Kahneman a Klein:578 Máme dôverovať našej intuícii pri rozhodovaní? Konflikt medzi Kahnemanom a psychológom Kleinom,
ktorý skúmal rozhodovanie ľudí s profesnou skúsenosťou (odborníkov) v rámci
paradigmy tzv. naturalistického rozhodovania,579 teda rozhodovania vykonávaného pracovníkmi v teréne. Kahneman najprv pochyboval o tom, že ľudia môžu
dôverovať intuícii, zatiaľ čo Klein jej veril. Ich rozdielny pohľad na spoľahlivosť
odborníkov v vychádzal z toho, že skúmali odlišné profesie.
Klein skúmal ľudí, ktorí mali odborné zázemie a skúsenosť (expertize) pri
rýchlom rozhodovaní sa (požiarnici, zdravotníci, šachoví majstri, bojoví letci),
a teda mali vybudovanú intuíciu, ktorej sa dalo dôverovať. Nazhromaždil mnoho dôkazov o užitočnosti intuície pri rozhodovaní sa rôznych špecializovaných
profesií. Jeho hlavným zistením v oblasti intuitívneho rozhodovania je to, že
skúsení decizori, ktorí pracujú pod tlakom, si málokedy vyberajú z alternatív,
pretože vo väčšine prípadov im napadne len jedna vhodná možnosť. Možnosti, ktoré boli vylúčené, ich jednoducho nenapadnú. Ide o uplatnenie tzv. RPD
modelu (recognition primed model580), keď decizori žiadne rozhodnutie nerobia
a neporovnávajú alternatívy, majú tzv. tacitné poznanie (tacit knowledge).581 Ak
pracovník neidentifikuje žiadne problémy s aplikáciou riešenia, ktoré ho ako
prvé napadne, tak ju uskutoční. Najbežnejšou metódou definovania expertízy
v tomto modeli je spoliehanie sa na názor kolegov (odborníkov), teda existencia
konsenzu a dôkazy, že konsenzus reflektuje aspekty úspešného výkonu, ktoré
sú objektívne, aj keď nie sú explicitne kvantifikované.582 Pri naturalistickom
prístupe sa tak porovnáva výkon profesionálov s najúspešnejšími odborníkmi
577
578
579
580
581
582

Tamže, s. 43.
KAHNEMAN, D., KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. In American Psychologist. 2009, roč. 64, č. 6, s. 515 - 526.
Naturalistické rozhodovanie je rozhodovanie ľudí v reálnom prostredí na základe doterajších
skúsenosti.
Tento model má v súčasnosti 3 varianty. Bližšie pozri KLEIN, G., KLINGER, D. Naturalistic
decision making. In Human Systems IAC Gateway. 1991, roč. 2, č. 1, s. 16 – 19.
KLEIN, G., CALDERWOOD, R., CLINCON-CIROCCO, A. Rapid decision making on the fire
ground. In Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings. 1986, roč. 30,
č. 6, s. 576 – 580.
KAHNEMAN, D., KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. In American Psychologist. 2009, roč. 64, č. 6, s. 519.
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v príslušnej oblasti, zatiaľ čo skupina okolo Kahnemana uprednostňuje porovnávanie usudzovania profesionálov s výstupom modelu, ktorý ukazuje, čo je
najlepším možným riešením pri zohľadnení daných informácií. Kahneman583
v tomto kontexte uvádza, že pochybnosť je fenoménom kognitívneho systému 2 –
metakognitívne uvedomenie si svojej schopnosti mať nekompatibilné (napr.
protichodné) myšlienky o tej istej veci. Klein584 chápe intuíciu pomerne úzko,
a to ako schopnosť rozhodovať sa prostredníctvom rozpoznania toho, čo sa deje
v danej situácii, a rozpoznania typických scenárov reakcie. Klein tak hovorí o intuícii ako o pretavenej skúsenosti.585 Podľa tohto pohľadu chybné rozhodnutia
súvisia s nedostatkom skúsenosti. Zároveň v prístupe vychádzajúcom z konceptu ekologickej racionality uvádza, že pri iných úlohách a v reálnom kontexte
chyby v rozhodovaní spôsobené predpojatosťou a heuristikami miznú.586
Na druhej strane Kahneman skúmal rozhodovanie ľudí, u ktorých predikcia
fungovala asi tak dobre ako náhoda – spoločenskí vedci, klinickí lekári, politickí komentátori, teda ľudia, ktorým treba načúvať s istou dávkou skepticizmu.
Vychádzal z programu výskumu heuristik a predpojatosti a predpokladal, že
zlé rozhodnutia v týchto profesiách súvisia s chybným spôsobom uvažovania
ľudí, ktorí v daných oblastiach pôsobia, a s ich heuristikami a predpojatosťami.
Kahneman a Klein sa zhodli v tom, že skúmali odlišné skupiny profesií,
teda odlišných odborníkov (expertov).587 Kleinova skupina si dokáže vybudovať zručnosť a spoľahlivú intuíciu, zatiaľ čo skupina, ktorú skúmal Kahneman,
nie. Kahneman a Klein sa zhodli aj na tom, že intuícia spočíva najmä v rozpoznávaní vzorcov. Keď si ľudia vyvíjajú zručnosť v nejakej hre alebo aktivite,
budujú si pamäťovú banku vzorcov, ktorými prešli a ktorých dôsledky interna583
584
585
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KAHNEMAN, D. Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice.
2002. Dostupné na internete: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf.
MIKUŠKOVÁ-BALLOVÁ, E. Intuícia: dobrý sluha, zlý pán? In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013.
KLEIN, G. Source of power: How people make decisions. Cambridge, MA : MIT Press, 1998.
ČAVOJOVÁ, V. Strategická intuícia a vedecká tvorivosť. In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 21.
KAHNEMAN, D., KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. In American Psychologist. 2009, roč. 64, č. 6, s. 515 – 526. Pozri napríklad aj: https://www.researchgate.net/profile/James_ Shanteau/publication/4815960_Competence_in_experts_The_role_of_
task_characteristics/links/00b495373e3fe7630f000000.pdf.
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lizovali. Neskôr, keď prechádzajú novou situáciou, pomerne rýchlo „načrú“ do
svojich záznamov a uschovaných vzorcov, ktoré sa čo najviac podobajú novej
situácii. Napríklad šachoví majstri majú takto uskladnených až do desaťtisíc
konfigurácii, do ktorých „načrú“, ak hľadajú riešenie, ako pokračovať. Intuícia
tak podľa nich nie je ničím iným, ako rozpoznávaním. Kahneman a Klein sa
tiež zhodli v tom, že intuícia je často prínosná, okrem vybraných prípadov, keď
môže zlyhať.588 Intuícii sa dá dôverovať len vtedy, ak sú splnené tri predpoklady:
–– Ľudia si môžu vyvinúť expertízu len vtedy, keď pracujú v prostredí, ktoré je
dostatočne pravidelné na to, aby sa vytvárali opakované vzorce.
–– Musia sa často stretávať s danými vzorcami a pravidelne dostávať spätnú
väzbu na ich výkon, lebo len tak sa dá učiť. Niektorí autori odporúčajú tréning: odhaduje sa, že šachoví majstri musia investovať 10 000 hodín na to,
aby získali adekvátne zručnosti.589 Hogarth tak uvádza, že prostredie môže
byť pre vznik správnej intuície buď prívetivé, alebo škodlivé, a to cez nesprávne interpretovanú alebo chýbajúcu spätnú väzbu.590
–– Subjektívna skúsenosť nie je dôveryhodným indikátorom presnosti
v usudzovaní.591
Autori tak poukázali na koncept intuície ako skúsenosti a tá najlepšie funguje v známom prostredí. Preto Kahneman a Klein tvrdia, že intuícii sa nedá dôverovať, ak absentujú stabilné pravidelnosti v danom prostredí, kde sa expert môže
naučiť správne kľúče (vodidlá), pričom niektoré prostredia sú na to vhodnejšie
588
589

590

591

KAHNEMAN, D., KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. In American Psychologist. 2009, roč. 64, č. 6, s. 515 – 526.
CHASE, W. G., SIMON, H. Perception in Chess. In Cognitive Psychology. 1973, roč. 4, č. 1,
s. 55 – 81. Ďalší autori, ako napríklad Macnamara z Princetonskej univerzity, nepovažujú štandard 10 000 hodín za nevyhnutný a poukazujú na to, že cielený tréning (deliberate practice)
vysvetľuje len 26 % rozdielov vo výkone pri hrách (games), 21 % pri hudbe, 18 % pri športe,
4 % pri vzdelávaní a menej ako 1 % pri slobodných povolaniach, tzv. bielych golieroch (professions). Tréning považujú za dôležitý, ale odporúčajú nepreceňovať ho. MACNAMARA, B. N.,
HAMBRICK, D. Z., OSWALD, F. L. Deliberate Practice and Performance in Music, Games,
Sports, Education and Professions: A Meta-Analysis. In Psychological Science. 2014, roč. 25,
č. 8, s. 1608 – 1618.
HOGARTH, R. M. Intuition: A Challenge for Psychological Research on Decision Making. In
Psychological Inquiry. 2010, roč. 21, č. 4, s. 338 - 353. Zároveň Hogarth považuje za dôležité pri
snahe o zlepšenie/spresnenie intuície ako odbornosti tieto faktory: výber a/alebo vytvorenie
vhodného prostredia, ďalej získavanie spätnej väzby a intenzívne používanie vedeckej metódy,
teda podrobenie intuície vedeckej analýze a spochybňovanie prvých dojmov.
KAHNEMAN, D., KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. In American Psychologist. 2009, roč. 64, č. 6, s. 515 – 526.
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ako iné.592 Meyers v tomto kontexte uvádza, že múdrosť prichádza so stratou
ilúzií a s nadobúdaním vedomostí.593 Čavojová594 zároveň poznamenáva, že
racionalita našej intuície do veľkej miery závisí aj od schopností ľudí vyznať sa
vo svojich pocitoch a v tom, čo ich spúšťa. Ide o súčasť tzv. emočnej inteligencie.

Intuícia a rozhodovanie podľa myšlienkovej školy
Gigerenzera a Gaissmaiera
Druhá škola, ktorá začala pôsobiť od 90-tych rokov minulého storočia, a je
reprezentovaná napríklad Gigerenzerom a Gaissmaierom (2011), pracuje
s konceptom malých a veľkých svetov od H. Simona a J. Savageho. Pri malých
svetoch ide o situácie, keď sú známe všetky relevantné alternatívy a ich pravdepodobnosti, podobne, ako aj ich dôsledky a ich budúcnosť je predvídateľná.
Pri veľkých svetoch nie sú dostupné všetky relevantné informácie a budúcnosť
je neistá. Vo veľkom svete aj veľmi malá odchýlka môže prerušiť všetky predpokladané postupy.595 Táto škola sa preto venuje skúmaniu veľkého sveta, teda
rozhodovania vo svete, pre ktorý je typická komplexnosť, komplikovanosť či
neurčitosť. Gigerenzer postuluje koncept tzv. ekologickej racionality, keď výskumníci skúmajú, v ktorom prostredí veľkého sveta je istá stratégia lepšia ako
iné stratégie.596 To znamená, že skúmajú, v ktorých prostrediach konkrétne heuristiky lepšie fungujú (a to lepšie ako iné stratégie), a ekologická racionalita sa
tak zameriava na to, čo je dosť dobrá alebo lepšia stratégia, a nie nevyhnutne
tým, ktorá stratégia je najlepšia.597
Gigerenzer tak rozlišuje medzi rozhodovaním v neistote (vo veľkom svete) a rizikovým rozhodovaním (v malom svete). Uvádza, že istota je ilúziou598,
592
593
594
595
596
597
598

Tamže.
MEYERS, D. G. Intuition: Its Powers and Perils. New Haven, CT and London : Yale University
Press, 2002.
ČAVOJOVÁ, V. Strategická intuícia a vedecká tvorivosť. In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 20.
BAČOVÁ, V. Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky. In BAČOVÁ, V. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2011, s. 116.
TODD, P. M., GIGERENZER, G. What is Ecological Rationality? In TODD, P. M., GIGERENZER, G. a kol. Ecological Rationality: Inteligence in the World. Oxford : Oxford University Press,
2012.
Tamže, s. 25.
Gigerenzer poukazuje na dva typy ilúzií istoty – ilúzia nulového rizika (ang. zero-risk illusion)
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pričom riziko a neistota nie sú to isté. Vo svete rizika je všetko vrátane pravdepodobností známe. Na dobré rozhodnutie pri rizikovom rozhodovaní je potrebné štatistické a logické uvažovanie. Vo svete neistoty jednotlivec môže len
špekulovať nad najlepšími možnosťami.599 Bližšie na to poukazuje nasledujúca
tabuľka.
TABUĽKA 5: Rozdiely medzi rozhodovaním v neistote a rizikovým
rozhodovaním
RIZIKO

NEISTOTA

Alternatívne možnosti, dôsledky
a pravdepodobnosti sú známe

Alternatívne možnosti, dôsledky
a pravdepodobnosti nie sú známe

Stabilný a predpovedateľný svet

Nestabilný svet, navzájom
poprepájaný

Málo rizikových faktorov/veľa dát

Veľa rizikových faktorov/málo dát

Zložité metódy usudzovania/rozhodovania – štatistické uvažovanie

Jednoduché metódy usudzovania/
rozhodovania – heuristiky, intuícia

Zdroj: Gigerenzer600
Podľa Gigerenzera601 je vhodné, aby sa jednotlivci rozhodovali podľa toho,
v akej situácií sa nachádzajú – v rizikovej alebo neistej a uvedenej situácií prispôsobili decizny nástroj. Uvedené naznačuje schéma 1.

599
600
601

a ilúziu moriaka pred Vďakyvzdaním (tzv. turkey illusion). Ilúzia nulového rizika nastáva, keď
známe riziko, teda riziko, ktorého sme si vedomí, sa zamieňa s absolútnou istotou. K uvedenému typu ilúzie dochádza napríklad pri použití moderných technológií, ktorým veríme, že sú
neomylné. Príkladom sú HIV testy alebo genetické analýzy. V prípade, keď dochádza k zámene
neistoty so známym rizikom, ktorého sme si vedomí, nastáva tzv. ilúzia moriaka. Gigerenzer to
vysvetľuje nasledujúco: „Predstavte si, že ste moriak, ktorý rozumie základom teórie pravdepodobnosti. Jedného dňa za vami príde farmár a vy sa ho zľaknete. No on vám donesie jedlo. Takto
to pokračuje každý deň, farmárova prítomnosť pre vás znamená očakávanie večere. Vaša istota
každým dňom rastie. Až kým nastane deň 100, ktorý je dňom pred Vďakyvzdaním. V čase, keď
považujete pravdepodobnosť, že vás príde farmár nakŕmiť za najvyššiu a vaša istota je väčšia
ako kedykoľvek predtým, ste mŕtvy“ (Tamže). V slovenskom kontexte by sme to mohli nazvať
„ilúziou prasaťa pred zabíjačkou“. Vďaka za radu doc. M. Beblavému.
GIGERENZER, G. Risk savvy: How to make good decisions. New York : Penguin, 2015.
Tamže.
Tamže.
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SCHÉMA 1: Návod na prístup k rozhodovaniu
Vysoká neistota
Mnoho alternatív
Málo dát

Nízka neistota
Málo alternatív
Veľa dát

Jednoduché rozhodovanie Zložité rozhodovanie
Zdroj: Gigerenzer591
V bežnom živote zvyčajne ľudia pri rozhodovaní čelia podmienkam neistoty a nepredvídateľnosti. Čavojová603 tak uvádza, že máme k dispozícii dve
stratégie: znižovanie neistoty (napr. cez analýzy, zbieranie informácií, snahu
o zvýšenie prehľadnosti a pod.) alebo tolerovanie neistoty (a spoliehanie sa do
istej miery na intuíciu). V neistote sa Gigerenzer604 odporúča spoliehať na heuristiky, nazvané aj pravidlá palca605 (z ang. rules of thumb).606 Ide o jednoduché praktické zásady, ktoré ľuďom umožňujú rýchlo sa rozhodnúť bez vyhľadávania ďalších informácií, ale s vysokou presnosťou. Podľa Gigerenzera607
tak odpoveďou na neistotu prostredia je aj jednoduchosť a podľa jeho tímu sú
jednoduché heuristiky presnejšie ako štandardné štatistické metódy a nazýva to
efektom „menej je viac“.608 Jednou z nich je heuristika „spoliehanie sa na jeden
dobrý dôvod“ (alebo ber to najlepšie), keď decizor zakladá svoje posudzovanie
602
603
604
605
606

607
608

Tamže.
ČAVOJOVÁ, V. Strategická intuícia a vedecká tvorivosť. In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 26.
GIGERENZER, G. Risk savvy: How to make good decisions. New York : Penguin, 2015.
Možný preklad je aj „odhad od oka“. Vďaka za radu Dr. L. Kostovičovej.
Uvedený prístup k rozhodovaniu je pomerne častý. Gigerenzer napríklad vo veľkých medzinárodných firmách zisťoval, ako často decizori robia dôležité rozhodnutia na základe intuície.
Výsledky ukázali, že sa tak urobilo až 50 % týchto veľkých rozhodnutí. No konkrétni manažéri
neboli ochotní priznať to verejne z obáv, že by následne nedokázali vysvetliť svoje rozhodnutia,
keďže k tomu potrebujú čísla a fakty. Pozri GIGERENZER, G. Risk savvy: How to make good
decisions. New York : Penguin, 2015. Gigerenzer podporuje uvedený typ rozhodovania ako
jednoduché a rýchle rozhodovanie. Podľa neho sú prístupy ako „nerozhodnúť sa“ alebo „prokrastinovať“ najzávažnejšími formami defenzívneho rozhodovania. Ľudia tak robia, aby sa vyhli
zodpovednosti, aby nemuseli vysvetľovať, prečo sa rozhodli konať tak, ako konali a zo strachu
nerozhodnúť sa zle.
GIGERENZER, G. Gut Feelings. London : Pinguin Books, 2007.
GIGERENZER, G., GAISSMEIER, W. Heuristic Decision Making. In Annual Review of Psychology. 2011, č. 62, s. 451 – 482.
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a rozhodovanie len na jednom dobrom dôvode.609 Ďalším príkladom je „heuristika spočítavania“ (pravidlo 1/n, prípadne heuristika rovnosti), keď decizor
zvažuje všetky podnety rovnakou váhou, a teda robí kompromisy. Bližšie sa
niektorým z nich venujeme v tabuľke 6.
TABUĽKA 6: Príklady heuristik skúmaných v rámci ekologickej racionality
Heuristika

Opis/definícia

Ekologicky
racionálna, ak:

Prekvapujúce
zistenia:

Heuristika
pohľadu

Ak chceš chytiť
loptu, nasmeruj
svoj pohľad na
ňu, začni bežať
a prispôsob svoju
rýchlosť behu,
aby uhol pohľadu
ostal rovnaký.

Lopta letí smerom zhora nadol.

Lopty možno
chytiť aj v behu.

Heuristika
spočítavania
(pravidlo 1/n)

Alokuj zdroje
rovnako v každej
z N alternatív.

Vysoká miera nepredikovateľnosti, malá vzorka,
z ktorej sa dá učiť.
Veľký počet N.

Môže mať lepší
výnos ako portfóliá s optimálnou
alokáciou aktív.

Napodobňuj
väčšinu
(Boyd –
Richerson,
2005)

Definuj správanie
sa väčšiny ľudí
v skupine
a napodobňuj ho.

Prostredie je
stabilné alebo
sa mení pomaly.
Hľadanie informácii je drahé
alebo je náročné
na čas.

Motivátorom je
spájanie, vytváranie väzieb, identifikovanie sa so
skupinou a morálne správanie.

609

BAČOVÁ, V. Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky. In BAČOVÁ,
V. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2011, s. 124.
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Heuristika
Napodobňuj
úspešných

Opis/definícia

Ekologicky
racionálna, ak:

Prekvapujúce
zistenia:

Definuj najúspešnejšiu osobu
a napodobňuj jej
správanie.

Individuálne získavanie znalosti
je pomalé. Hľadanie informácii
je drahé alebo je
náročné na čas.

Poháňa to kultúrnu evolúciu.

Zdroj: Todd – Gigerenzer610
Gigerenzer tak isto uvádza, že ľudia často svoje intuitívne rozhodnutia opierajú o jeden dobrý dôvod, a podľa neho za istých okolností táto heuristika môže
fungovať lepšie ako štatistické programy.611 Ide o situácie, keď treba predpovedať niečo, čo ešte nie je známe: v neistom prostredí dobrá intuícia musí ignorovať určité informácie a spoliehať sa na najlepší kľúč, najlepšie vodidlo. Gigerenzer v tomto kontexte rozhodovania obhajuje racionalitu heuristik a intuície.
Intuíciu vníma ako vnútorný pocit a tzv. múdrosť nevedomých (z ang. unconcious) procesov.612 Podľa tejto školy heuristiky existujú také mentálne skratky
a pravidlá, ktoré človeku za istých okolnosti dobre slúžia, a inteligencia nevedomia znamená poznať to, ktoré pravidlo má byť použité v konkrétnej situácii.613
Hovoria, že heuristika je stratégia, ktorá ignoruje časť informácií s cieľom prijať
riešenie rýchlejšie, šetrnejšie a/alebo presnejšie ako mnohé iné komplexné metódy.614 615 Podľa nich heuristiky zvyčajne pracujú nevedome a ich produktom
je intuícia. Takýto úsudok sa náhle objaví v našom vedomí, hoci si nie sme úplne istý jeho dôvodmi. Je dosť silný na to, aby sme konali. Ide o formu nevedomej inteligencie.616 Vnútorné pocity sú tak zmenou, ktorú si všimneme a ktorá
610
611
612
613
614
615
616

TODD, P. M., GIGERENZER, G. What is Ecological Rationality? In TODD, P. M., GIGERENZER, G. a kol. Ecological Rationality: Inteligence in the World. Oxford : Oxford University Press,
2012, s. 10.
GIGERENZER, G. Gut Feelings. London : Pinguin Books, 2007.
Tamže.
GIGERENZER, G. Rationality for mortals: How people cope with uncertainty. Oxford : Oxford
University Press, 2008.
Napríklad Bayesovská metóda odhadu pravdepodobnosti či lineárna regresia.
GIGERENZER, G., GAISSMEIER, W. Heuristic Decision Making. In Annual Review of Psychology. 2011, č. 62, s. 454.
GIGERENZER, G. Risk savvy: How to make good decisions. New York : Penguin, 2015.
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je priamym následkom súhry podnetov v prostredí.617 Heuristiky, skratky v rozhodovaní, podľa neho nie sú totožné s intuíciou, ale sú jej stavebným prvkom.
Intuícia v tomto ponímaní tak funguje na jednoduchých pravidlách (heuristiky)
a na schopnostiach mozgu. Zároveň poukazuje na potrebu skúmať prostredie,
v ktorom sa konkrétne rozhodnutie prijíma, lebo uvádza, že správanie človeka
nie je len odrazom nejakej vnútornej črty, ale je prispôsobením sa prostrediu,
v ktorom sa rozhodnutie prijíma. Adaptabilitu zároveň spája s racionalitou,
keďže podľa teórie ekologickej racionality (ecological rationality) je rozhodnutie
racionálne vtedy, keď je prispôsobené prostrediu, v ktorom človek koná, a keď
v tomto prostredí efektívne dosahuje svoje ciele.618
Podľa Gigerenzera619 tak štatistické, logické zmýšľanie nie je lepšie ani horšie
ako heuristiky či intuícia, je len potrebné zistiť, kedy je ktoré z nich vhodné použiť. Zároveň autori nesúhlasia s tým, že používanie heuristik pri rozhodovaní je
výsledkom v podstate racionálnej úvahy a riešenia dilemy medzi vynaloženým
úsilím a presnosťou rozhodnutia (z ang. effort-accuracy trade-off). Tento pohľad
podľa nich zrkadlí toto nazeranie na rozhodovanie: mať viac informácií je stále
lepšie, teda viac informácii a spočítavanie vyústi do presnejšieho rozhodnutia. V reálnom svete však informácie nie sú vždy zadarmo a spočítavanie berie
čas, ktorý môžeme venovať niečomu inému,620 preto podľa nich existuje bod,
od ktorého náklady ďalšieho vyhľadávania informácií a spočítavania sú vyššie
ako prípadný prospech z rozhodnutia.621 Tento prístup poukazuje na potrebu optimalizovať rozhodovanie vtedy, keď očakávané náklady na vyhľadávanie informácií z externého sveta a z pamäte sú vyššie ako prípadný prospech
z ďalších informácií. Autori ďalej uvádzajú, že snaha o ušetrenie námahy za
istých okolnosti nemusí viesť k horšej presnosti: heuristiky môžu byť rýchlejšie
a presnejšie ako stratégie, ktoré pracujú s mnohými informáciami a výpočta617
618
619
620
621

ČAVOJOVÁ, V. Strategická intuícia a vedecká tvorivosť. In HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (eds.). Rozhodovanie a usudzovanie IV: Aplikácie a limity intuície.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 18.
BAČOVÁ, V. Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky. In BAČOVÁ, V.
(ed.). Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2011, s. 105 – 130.
GIGERENZER, G. Risk savvy: How to make good decisions. New York : Penguin, 2015.
TODD, P. M. Fast and frugal heuristics for enviromentally bounded minds. In GIGERENZER,
G., SELTEN, R. (eds.). Bounded rationality: The adaptive toolbox. Cambridge : MIT Press, 2001.
TODD, P. M., GIGERENZER, G. What is Ecological Rationality? In TODD, P. M., GIGERENZER, G. a kol. Ecological Rationality: Inteligence in the World. Oxford : Oxford University Press,
2012, s. 26.
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mi vrátane optimalizačných stratégii. Podľa nich pre mnohé problémy a s tým
spojené rozhodnutia v reálnom svete platí vzťah vo forme obráteného U medzi
množstvom informácii, výpočtami a časom stráveným nad prijatím rozhodnutia a predvídanej presnosti.622 To znamená, že podľa nich nemusí vždy vznikať
dilema medzi vynaloženým úsilím a presnosťou rozhodnutia.

Vedomý kognitívny rozhodovací proces podľa Bazermena a Moora
Podľa Bazermana a Moora623 štúdium sklonov k chybám naznačuje veľa
o tom, ako ľudský mozog pracuje a kedy robí chyby pri usudzovaní a rozhodovaní. Veda zároveň pracuje na príprave a testovaní intervencií zameraných
na zlepšenie rozhodovania a mnohé z daných intervencií sú účinné v reálnom
svete. Zároveň autori poskytujú stratégie, ktoré je podľa nich možné v organizáciách aplikovať, a dosiahnuť tak kvalitnejšie rozhodnutia. Tu predkladáme stratégie vyvinuté Bazermanom a Moorom a doplnené o ďalšie výskumné poznania:

Stratégia č. 1: Používajte nástroje analýzy rozhodovania
V prípade, že ide o viacnásobné rutinné rozhodnutia založené na tých istých premenných (finančné rozhodnutia, personálne rozhodnutia, rozhodnutia
o poskytnutí úveru a pod.), autori odporúčajú podložiť rozhodnutie výsledkom získaným použitím lineárnych modelov. To znamená pracovať so vzorcami, v ktorých sú vážené a pridávané jednotlivé predikovateľné premenné tak,
aby sa dosiahla kvantifikovateľná predikcia. Uvádzajú, že v porovnaní s expertným rozhodovaním, lineárny model môže viesť k lepším rozhodnutiam. Podľa
Dawesa624 sú uvedené modely lepšie preto, lebo ľudia sú lepší vo výbere a kódovaní informácií ako pri integrovaní informácií. Navyše, sú podľa autorov ľudia
inkonzistetní, to znamená, že pri rovnakých dátach nemusia spraviť vždy ten
istý záver. Vplýva na to ich nálada, subjektívne interpretácie, prostredie a pod.
Aj pri tomto modeli rozhodovania zohrávajú ľudia dôležité úlohy, keďže definujú premenné a ich váhy. Ďalej ľudia monitorujú výkonnosť tohto modelu
a určujú, kedy je ho potrebné aktualizovať.

622
623
624

Tamže, s. 2.
BAZERMAN, M. H., MOORE, D. A. Judgment in managerial decision making. Hoboken : John
Wiley & Sons, 2008.
DAWES, R. M. The robust beauty of improper linear models in decision making. In American
psychologist. 1979, roč. 34, č. 7, s. 571.
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Stratégia č. 2: Pochopte vaše rozhodovacie procesy
Niektorí výskumníci sa domnievajú, že usudzovanie sa prirodzene zlepší
tým, že jednotlivci získajú spätnú väzbu na svoje predchádzajúce rozhodnutia.625 Podľa danej školy sa ľudia „učia“ v čase. S tým nesúhlasia Tverský a Kahneman,626 ktorí tvrdia, že je nepravdepodobné, že sa základne chyby v usudzovaní v čase obmedzia opakovaním rozhodovania. Responzívne učenie si totiž
vyžaduje presnú a okamžitú spätnú väzbu, čo je v reálnom svete málo pravdepodobné. Neale a Northcraft627 poukazujú na to, že chybné rozhodovanie
je možné korigovať cez pochopenie a vyhodnocovanie nášho rozhodovacieho procesu, teda poznania toho, ako sa rozhodujeme. Poukazujú zároveň na
to, že skúsenosť v rozhodovaní a poznanie nášho rozhodovania nie je to isté.
Podľa Neala a Northcrafta je totiž skúsenosť opakovaná spätná väzba.628 Poznanie toho, ako sa rozhodujeme, si vyžaduje oveľa viac ako len spätnú väzbu
na neisté, nekontrolovateľné a často neskoro poskytnuté výsledky. Vyžaduje si
sústavný monitoring a poznanie nášho rozhodovacieho procesu. Vyžaduje si to
aj poznanie chýb, ku ktorým pri rozhodovaní môže dochádzať. Poznanie chýb
je súčasťou strategickej konceptualizácie rozhodovacieho procesu jednotlivca.
Takéto rozhodovanie je potom aj transferovateľné na iných ľudí a generácie.
Autori zdôrazňujú reflexiu, „rozmýšľanie o rozmýšľaní“ inšpirované vzdelávacími teóriami a neurovednými poznaniami týkajúcimi sa fungovania mozgu.629
Tento prístup je zameraný na pochopenie prirodzených (biologických a environmentálnych) limitov ľudského správania so snahou nájsť spôsob zlepšenia
ľudských schopnosti.
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KAGEL, J. H., LEVIN, D. The winner‘s curse and public information in common value auctions. In The American economic review. 1986, s. 894 - 920.
TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. Rational Choice and the Framing of Decisions. In The Journal
of Business. 1986, roč. 59, č. 4, s. 251 - 278.
NEALE, M. A., NORTHCRAFT, G. B. Experience, expertise, and decision bias in negotiation:
The role of strategic conceptualization. In Research on negotiation in organizations. 1990, č. 2,
s. 55 – 75.
Tamže.
GRIST, M. Steer – Mastering Our Behavior through Instinct, Environment and Reason. London :
RSA, 2010.

214

III. BEHAVIORÁLNA EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA

Stratégia č. 3: Zbavte úsudky predsudkov a iných chýb spojených
s usudzovaním
Autori odporúčajú obmedziť sklony k chybám, ktoré jedinci robia pri kognitívnych stratégiách rozhodovania. Fischhoff navrhuje 4 kroky, ktoré môžu dodržiavať učitelia tak, aby ich študenti robili lepšie usudzovanie:630
–– upozornite ich na možnosť sklonov k chybám pri usudzovaní,
–– popíšte, kam tieto sklony môžu viesť,
–– poskytnite im spätnú reakciu,
–– poskytnite im rozsiahlejší program, v ktorom môžu získať spätnú väzbu,
školenie a čokoľvek iné, čo im umožní zlepšiť usudzovanie.
Príkladom sklonov k chybám môže byť omyl prílišnej sebaistoty (z ang.
overconfidence), ukotvenie alebo retrospektívna predpojatosť (z ang. hindsight
efect). Pomôcť tu môže tréning v štatistických zručnostiach a ich interpretácii,
ďalej to, že ľudia ponesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia (z ang. accountability).631 Autori tak odporúčajú uskutočňovať napríklad workshopy o fungovaní
mozgu a o tom, ako ľudia robia systematické chyby pri rozhodovaní.632 Ďalší
autor, Mischel,633 predkladá ucelený pohľad na to, ako je možné naučiť sa sebakontrole a pri snahe pracovať na vývine a podpore tzv. exekutívnych funkcií
u jednotlivcov zdôrazňuje už predškolskú výchovu. Autor zároveň predkladá
techniky, ktoré umožňujú „chladiť“ súčasné preferencie a zvažovať budúcnosť
pri rozhodovaní.634

Stratégia č. 4: Uvažujte analogicky
Viacerí autori poukazujú na to, že daná stratégia je pomerne úspešná pri
snahe obmedziť sklony k chybám pri rozhodovaní.635 Ukazujú, že ľudia sa oveľa viac naučia cez príklady, simulácie a situácie z reálneho sveta. Naznačujú, že
630
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Porovnaj KAHNEMAN, D., SLOVIC, P., TVERSKY, A. (eds.). Judgment Under Uncertainty:
Heuristics and Biases. Cambridge : Cambridge University Press, 1982, s. 335 – 352.
LERNER, J. S., TETLOCK, P. E. Accounting for the effects of accountability. In Psychological
bulletin. 1999, roč. 125, č. 2, s. 255.
Pozri napríklad aj http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/08-102.pdf.
MISCHEL, W. The marshmallow test. Understanding self-control and how to master it. London :
Bantam Press, 2014.
Tamže.
Napríklad LOEWENSTEIN, J., THOMSON, L., GETNER, D. Analogical encoding facilitates knowledge transfer in negotiation. In Psychonomic Bulletin & Review. 1999, roč. 6, č. 4,
s. 586 – 597.
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pri komparácií sa ľudia zameriavajú na podobnosti medzi príkladmi, ktorých
spoločná štruktúra je viditeľná. Identifikovanie spoločnej štruktúry – princíp,
ktorí zdieľajú oba príklady, pomáha tomu, ktorí sa učí, definovať si schému, ktorá je menej citlivá na nerelevantné povrchné či kontextuálne vlastnosti daných
príkladov. Takýto abstraktný princíp je ľahšie prenosný na nové situácie s iným
kontextom.636 Pochopenie rozdielov a podobnosti daných problémov môže byť
užitočným nástrojom na transfer poznania.637

Stratégia č. 5: Pozrite sa na to zvonku
Podľa Kahnemana a Lavallo638 existujú dve perspektívy pri rozhodovaní –
vnútorný pohľad a externý pohľad. Pri vnútornom pohľade sa decizor na každú
situáciu pozerá ako na unikátnu. Pri vonkajšom pohľade decizor generalizuje
viaceré situácie a identifikuje podobnosti. Obe perspektívy podľa autorov pôsobia simultánne - pri vnútornom pohľade však môže dôjsť k omylu prílišnej
sebaistoty639 a prílišnému optimizmu. Kahneman identifikoval insiderský optimizmus pri práci so skupinou kolegov pri príprave kurikúl. Podľa skupiny mala
príprava trvať 18 – 30 mesiacov. Keď sa spýtal kolegu, ktorý bol expertom na
tvorbu kurikúl, koľko to bude trvať, poradil nasledujúce: „Určite nie sme jediný
tím, ktorý pripravuje kurikula v oblasti, v ktorej ešte neboli žiadne pripravené.
Porozmýšľaj nad prípadmi, ktoré týmto už prešli. Koľko im to trvalo, aby to zvládli?“ Expert uviedol, že 40 % prípadov takúto úlohu nikdy nedokončí a žiadny
nebol ukončený skôr ako za 7 rokov. Danému tímu to neskôr trvalo 8 rokov.640
Podľa autorov je tak vonkajšia perspektíva presnejšia ako vnútorná, keďže je
založená na relevantnejších dátach z predchádzajúcich situácií. Bazerman preto
odporúča pri istých typoch rozhodnutia získať aj vonkajší pohľad, ktorý nie je
zaťažený sklonmi k chybám jednotlivcov. Prípadne sa seba samého spýtať, čo by
sme poradili v danej situácií nášmu priateľovi a získame na situáciu iný pohľad.
636
637
638
639

640

Tamže.
IDSON, L. CH. et al. Overcoming focusing failures in competitive environments. In Journal of
Behavioral Decision Making. 2004, roč. 17, č. 3, s. 159 – 172.
KAHNEMAN, D., LOVALLO, D. Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on
risk taking. In Management science. 1993, roč. 39, č. 1, s. 17 – 31.
Podľa ÚEP SAV (2014) pri nadmernej sebadôvere ide o omyl, ktorý spočíva v tom, že subjektívna istota vo vlastný úsudok je väčšia ako objektívna presnosť, najmä v prípadoch, keď je táto
istota relatívne vysoká. Napríklad v niektorých testoch ľudia tvrdia, že sú si svojimi odpoveďami
na „99 % istí“, hoci sa mýlia v 40 % prípadoch. Prílišná dôvera vo vlastný úsudok je jedným
z príkladov nesprávneho odhadu pravdepodobností daného javu.
Tamže.
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Stratégia č. 6: Pracujte s postrčením (z ang. nudge) a robte etickejšie
rozhodnutia
Thaler a Sunstein641 tvrdia, že vieme predpokladať ľudské sklony k chybám
a na základe toho tvoriť systémy, ktoré budú dané chyby opravovať. Vychádzajú
z konceptu tzv. libertariánskeho paternalizmu a vnímajú odstránenie ľudskej
iracionality cez konkrétnu podobu (dizajn) danej intervencie. Podľa Svetovej
banky v istých situáciách postrčenie môže zmeniť správanie ľudí. Postrčenie
je prístupom, pri ktorom nedochádza k zmene súboru možnosti. Nezakazuje,
nepenalizuje a neodmeňuje isté možnosti/výbery, ale nasmeruje ľudí k istým
typom možnosti/volieb tým, že mení prednastavenú základnú možnosť, popis
možnosti, kotvu alebo referenčný bod.642 Autori tohto prístupu pracujú s pojmami „architektúra voľby“ a „architekti voľby“, kedy sa decízor pri dizajnovaní stáva architektom voľby, lebo má možnosť ovplyvniť správanie ľudí želaným
smerom. Dôležitým parametrom konceptu postrčenia je jednoduchosť.

641
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THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven : Yale University Press, 2008.
WORLD BANK. World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior. s. 34. Dostupné
na internete: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015.
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15.

NUDGING AKO NÁSTROJ NEINVAZÍVNEJ REGULÁCIE
SPRÁVANIA V PROSPECH ZDRAVIA

Úvod
Poznáte to, na internete objavíte zaujímavý komunitný portál o filmoch –
vašej najobľúbenejšej forme umenia. Stránka má atraktívny artový dizajn, obsahuje nespočetné množstvo informácií o vašich obľúbených filmoch, ba čo
viac, umožňuje vám vytvorenie vlastnej online filmotéky spolu s hodnotením
filmov podľa vašej voľby. Ak si vytvoríte užívateľské konto. Registrácia vôbec nie
je zložitá, zadáte niekoľko údajov – názov vášho konta, vašu e-mailovú adresu,
prípadne aj pár osobných údajov a potvrdíte záujem o vytvorenie konta kliknutím na príslušné tlačidlo, čím potvrdzujete záujem o registráciu používateľského
konta, a zároveň akceptáciu pravidiel komunitného fóra. Jedným z týchto pravidiel je automatické prihlásenie sa na odber noviniek zo sveta filmu v podobe
informačného bulletinu – newsletteru – ktorý vám v pravidelných intervaloch
pristane vo vašej emailovej schránke. Predstavte si ale, že ste sa na daný portál
zaregistrovali len kvôli možnosti vytvoriť si filmotéku, a teda kvôli možnosti evidovať, čo všetko ste už videli a čo z toho sa vám páčilo – kvôli funkcii dostupnej
len pre návštevníkov portálu s užívateľským účtom. O novinky zo sveta filmu sa
nezaujímate, no aj napriek tomu vám ich od momentu registrácie portál bude
zasielať, pokiaľ sa z odberu noviniek dodatočne neodhlásite na špeciálne na to
určenej podstránke komunitného portálu. Povedzme, že tak urobíte, pretože
neobľubujete zahlcovanie svojej emailovej schránky nevyžiadanou poštou. Váš
známy, rovnaký fanúšik filmov s používateľským účtom na danom portáli, však
k odhláseniu nepristúpi a je mu jedno, že jeho e-mailová schránka bude postupne zahlcovaná novinkami, ktoré vlastne nechce.
Architekt daného portálu tým pádom dosiahol svoj cieľ. Premyslenou architektúrou prihlasovania sa na (a odhlasovania sa z) odber(u) filmových noviniek
zvýšil počet ich odberateľov o počet vášmu známemu podobných používateľov
daného portálu, t. j. používateľov, ktorí sa nemusia zaujímať o novinky zo sveta filmu, no z nejakého dôvodu sa ani neodhlásia z ich odberu po tom, ako sú
naň pri registrácii automaticky prihlásení. Pritom to nie je nič zložité, stačí sa
prihlásiť do svojho používateľského konta a kliknúť na tlačidlo „neodoberať
novinky zo sveta filmu“, ktoré sa následne niekde na stránke zjaví – nič viac,
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nič menej. Toto zvýšenie počtu odberateľov bolo dosiahnuté tzv. „postrčením“
(z angl. výrazu nudging).

Čo je to nudging?
„Nudging“, v slovenskom preklade „postrčenie“, je typ aktivity, ktorej cieľom je postrčenie subjektu k jednej z aktuálne možných akcií bez toho, aby bola
výrazne ovplyvnená jeho sloboda či autonómia. Postrčenie v tejto podobe bolo
predstavené v rovnomennej knihe akademikov C. R. Sunsteina a R. H. Thalera už v roku 2008. Bez ohľadu na to, že mnoho variácií postrčenia už dlhšie
poznáme zo sveta marketingu, psychológie či ekonómie, títo dvaja akademici
svojím syntetickým dielom kompaktne zadefinovali základnú platformu pre
výskumníkov zaujímajúcich sa o tento fenomén. Už samotná definícia však naznačuje, že napriek na prvý pohľad intuitívne jednoduchej forme, treba nudging
považovať za križovatku mnohých, komplexných problémov. Do pozornosti sa
z predloženej definície tlačí hneď niekoľko komplexných otázok, ako napríklad
čo všetko sa dá považovať za „postrčenie“ a ako ho odlíšiť od iných foriem
vplyvu na ľudské správanie? Ako odmeriame výraznosť vplyvu postrčenia na
slobodu dotknutého subjektu? Ako definujeme hranice legitímneho vplyvu na
slobodu? Ako definujeme slobodu, resp. autonómiu, subjektu v procese tvorby
práva a akú váhu jej v tom istom procese priznáme?
Dielo Thalera a Sunsteina reprezentuje dôležitý míľnik, nie však počiatok
výskumu fenoménu postrčenia. Nudging v ich poňatí sa dá chápať ako dieťa
troch vedeckých disciplín: psychológie, ekonómie a etiky.
Z psychológie si postrčenie „požičiava“ najmä poznatky o tom, ako vnímame, uvažujeme a usudzujeme a taktiež, ako sa rozhodujeme v našom bežnom,
rutinnom, každodennom živote. Centrálne sú najmä faktory, ktoré vplývajú na
tieto procesy našej mysle, ako aj čím ďalej, tým lepšie a obšírnejšie zmapované príčiny suboptimálne racionálneho rozhodovania – heuristiky, usudzovacie
odchýlky či emócie.
A je to práve ideál racionálneho rozhodovania, čím, okrem iného, ekonómia prispela k rozmachu výskumu nudgingu. Klasické ekonomické teórie a modely totižto vychádzajú z predpokladu, že podstatou ľudského rozhodovania
(a v niektorých prípadoch aj správania) sú racionálne kalkulácie vedúce v ideálnom prípade k optimálne racionálnym rozhodnutiam. Takýto predpoklad
bol dlhoročne proklamovaný za adekvátne zrkadlo ľudského rozhodovania, za
zrkadlo odrážajúce našu pravú podstatu v našej každodennej životnej rutine.
219

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

Ideál racionálneho správania je dodnes základným kameňom mnohých, nielen
ekonomických teórií a modelov. Tento predpoklad sa však rovnako stal odrazovým mostíkom pre nový prúd výskumu ľudského ekonomického správania, ktorý sa venuje napríklad už spomínaným odchýlkam alebo mentálnym skratkám,
ktoré vysvetľujú často badateľný jav suboptimálne racionálneho rozhodnutia.
Za pionierov výskumu suboptimálne racionálneho rozhodovania sa rozhodne
dajú považovať D. Kahneman a A. Tversky, čo dokazuje aj zisk Nobelovej ceny
za ekonómiu prvým menovaným.
Ako predostretá definícia postrčenia naznačuje, nudging reprezentuje aktivitu, ktorá má potenciál vplývať na smerovanie našich životov, smerovanie,
ktoré by sme si v kontexte Kantovskej tradície mali v prvom rade nastavovať
sami. Postrčenie sa však mnohokrát využíva interpersonálne, t. j. nudgerom na
postrčenie iného subjektu ku konkrétnej forme správania. Na to, aby sme však
bezostyšne akceptovali vedomosť, že nás niekto postrčil smerom, ktorým by
sme sa bez daného postrčenia nevybrali, musíme si byť istý, že máme dostatočne
rozumný dôvod veriť v morálnu nevinnosť nudgingu. Tá by mala byť podľa Thalera a Sunsteina zabezpečená podmienkou zabudovanou priamo do konceptu
nudgingu - dostupnosťou viacerých možností v čase postrčenia k jednej z nich.
Etickým pilierom nudgingu je, inými slovami, vplyv postrčenia na slobodu a slobodnú voľbu postrčeného.

Nudging ako nástroj
Tak, ako je kladivo nástroj využívajúci zákony fyziky pre naplnenie svojho
účelu, je aj postrčenie možné chápať ako nástroj využívajúci vedomosti o faktoroch vplývajúcich na ľudské poznávanie, usudzovanie a rozhodovanie pre svoj
účel, ktorým je zvýšenie pravdepodobnosti realizácie konkrétneho správania.
Ako samotná charakteristika nudgingu naznačuje, o postrčení hovoríme len
vtedy, ak existuje reálne spektrum alternatív k možnosti, ku ktorej postrkujeme.
Ak by tak nebolo, postrčenie nemožno odlíšiť od donútenia či nevyhnutnosti
a rovnako nemožno hovoriť v danej situácii o slobodnej voľbe. Samotná prítomnosť alternatív nestačí, alternatívy musia byť aj prístupné, t. j. nákladnosť
ich zvolenia by nemala prevyšovať rozumnú mieru, za ktorou by sa stali skôr
nepravdepodobnými. Definícia tejto miery však ostáva na pleciach etikov.
Spomínané faktory možno rozdeliť do dvoch kategórií: interné a externé.
Okrem už spomínaných (no dosiaľ nepredstavených) mentálnych skratiek
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a odchýlok patrí k dôležitému internému faktoru aj dvojsystémovosť nášho
uvažovania.
Systém 1 je automatický, superrýchly a často až podprahový mechanizmus,
ktorý sa nám môže javiť ako náš zdroj intuitívneho myslenia. Jeho návrhmi sa
riadite možno častejšie, ako si myslíte. Spomeňte si, keď ste naposledy osamotene a bez obáv kráčali ulicou. Ničím špeciálna spomienka, však? Pocit všednosti bol však s vysokou pravdepodobnosťou vygenerovaný systémom 1, ktorý
bez špeciálnej pozornosti vyhodnotil, že na vašej trase ulicou nehrozí žiadne
nebezpečenstvo, že všetci náhodne prítomní zodpovedajú vo vás uloženému
stereotypu neškodných neznámych a že nič iné v danej situácií nie je dostatočne vážne na to, aby ste ďalej pohodovo nepokračovali. Týmto mechanizmom
nám príroda teda umožňuje uvažovať vysoko efektívne za cenu pomerne malých energetických nákladov. Tento dar má však aj svoju temnú stránku. Práve rýchlosť a podprahovosť systému 1 zvyšuje pravdepodobnosť, že jeho výstupy budú ovplyvnené kognitívnymi odchýlkami či mentálnymi skratkami.
Výstupy systému 1 sú teda náchylné na omyly z nepozornosti, ktorou tento
systém neprekypuje. Práve tieto omyly bývajú príčinou suboptimálne racionálneho správania, ktoré je novou vlnou ekonómov – tzv. behaviorálnych ekonómov – skúmané.
Dvojsystémový model uvažovania na druhej strane znamená, že disponujeme aj systémom 2. Ten podľa Kahnemana pracuje pomalšie, je výraznejšie
premýšľajúcejší a reprezentuje skôr vedomý proces, ktorý využívame najmä
v komplexnejších situáciách. Tento uvažovací systém je preto o niečo nákladnejší na používanie. Ba čo viac, úlohou systému 2 je monitorovať a kontrolovať
systém 1. A tu je však háčik, systém 2 sa totiž javí ako lenivý kontrolór. Ak by
ním nebol, nebolo by možné pozorovať na ľudskom správaní toľko suboptimálne racionálnych rozhodnutí.
Spomínané nedostatky dvojsystémového modelu uvažovania by však nemali
byť chápané príliš prísne. Aj keď o nich vieme, neznamená to, že sa prejavujú
neustále. Práve, naopak, vo väčšine situácií tieto dva systémy u väčšiny z nás
bezchybne spolupracujú, dôkazom čoho môže byť súčasný stav.
Vráťme sa však k už viackrát spomínaným heuristikám a uvažovacím odchýlkam – centrálnym interným faktorom, o poznatky ktorých sa postrčenie
taktiež opiera. Heuristiky či mentálne skratky sú jednoduché vzorce, ktoré
naše uvažovanie využíva, aby nám uľahčilo nájsť odpoveď na problémy, ktorým
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čelíme. Každá z heuristik na to využíva sebe špecifický mechanizmus. Medzi
najlepšie zmapované príklady mentálnych skratiek patrí heuristika dostupnosti
informácie, reprezentatívnosti informácie či prispôsobenie a kotvenie643 k informácii. Ich spoločnou črtou je schopnosť skresliť výsledok nášho uvažovania.
Zatiaľ čo heuristiky vedú k zjednodušovaniu hľadania odpovedí, náš úsudok
vie byť rôznymi spôsobmi náchylný na omyly či už v procese výberu a spracovania informácie, ako aj vo fáze formulovania či interpretácie rozhodnutia.644
Typickým príkladom zdroja odchýlky úsudku je utvrdzovacia predpojatosť,
ktorá sa môže prejaviť tendenciou disproporčného zohľadňovania evidencie
podporujúcej želaný výsledok na úkor prítomnej evidencie vyvracajúcej daný
výsledok. Ďalším z možných príkladov predpojatosti pri úsudku je ilúzia kontroly prejavujúca sa preceňovaním miery kontroly nad tou-ktorou udalosťou.
Pravdepodobnosť vplyvu odchýlok na kvalitu úsudku rastie čím menej informácií v tej-ktorej situácií na adekvátne rozhodnutie máme, prípadne čím ťažšie
ich je získať. Povedané inak, nedostatok alebo nezáujem o dostatok informácií pre skvalitnenie rozhodnutia je živnou pôdou pre efektívnosť usudzovacích
odchýlok.
Tieto a mnoho ďalších príkladov stelesňujú poznatky o interných faktoroch,
o ktoré sa architekt postrčenia môže opierať. A opierať sa o ne je možné rôznymi
spôsobmi, najmä v kontexte využívania postrčenia v praxi. Keďže na jednej strane tieto poznatky umožňujú architektovi postrčenia lepšie chápať a vysvetľovať
si mechanizmus a účinky postrčenia. Bez nich by sme sa navzájom naslepo postrkovali bez toho, aby sme chápali, čo sa s nami deje a ako na nás to postrčenie
vlastne vplýva. Na druhej strane tieto poznatky umožňujú využívať postrčenie
efektívnejšie. Architekt postrčenia sa môže napríklad rozhodnúť využiť mechanizmus niektorej z mentálnych skratiek alebo odchýlok v našom úsudku vo svoj
prospech. Systém predpokladaného súhlasu s posmrtným darcovstvom orgánov
(verejne prospešný ekvivalent mechanizmu z úvodného príkladu s novinkami
zo sveta filmu) je jedným z reprezentatívnych príkladov. V niektorých štátoch
ste po úmrtí automaticky považovaný za darcu orgánov, pokiaľ ste s tým počas
života formálne nevyjadrili nesúhlas,645 inde zas o zaradenie na list darcov orgánov musíte formálne požiadať vy. Rozdiel v tom, ktorá možnosť je v tomto
643
644
645

Pozri KAHNEMAN, D. Thinking, Fast and Slow. Londýn : Penguin Books, 2011, s. 109 – 198.
Pozri SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. Behaviorálne základy verejnej politiky. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2015, s. 65 – 67, tabuľka 6.
Tzv. systém predpokladaného súhlasu je napríklad v Rakúsku, Chorvátsku alebo Maďarsku.
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prípade predvolená, má priamy dopad na počet ľudí, ktorí v tej-ktorej krajine
obdržia náhradný orgán. V Španielsku sa vďaka automatickému zaraďovaniu na
list darcov orgánov stáva vyše 35 % zosnulých mecenášmi pre tých, ktorí nový
orgán potrebujú. Na druhej strane, v Nemecku, kde musíte aktívne prejaviť záujem o posmrtné darcovstvo orgánov, je darcom len necelých 11 %646 zosnulých.
V tomto prípade je postrčenie práve vedomé nastavenie systému v prospech
automatického zaraďovania na list darcov orgánov, teda postrčenie využívajúce
ľudskú tendenciu zostať pri predvolenej možnosti na úkor vyvinutia snahy na
zmenu (tzv. status quo bias) v prospech chorých.
Nudging v neposlednom rade zohľadňuje aj poznatky o externých faktoroch, ktoré vplývajú na naše usudzovanie a rozhodovanie. Tým najdôležitejším
externým faktorom je tzv. architektúra voľby, inými slovami, dizajn prostredia,
v ktorom tvoríme a robíme rozhodnutia. Bez ohľadu na to, či je architektúra voľby náhodná (t. j. vytvorená prírodou) alebo nie (napr. dizajn interiérov budov),
tento dizajn na naše rozhodnutie vplýva, či chceme alebo nie. Tak, ako keď sa
počas prechádzky lesom rozhodneme na rázcestí pre tú najkratšiu, resp. najbezpečnejšiu, cestu (jednu z mnohých možných) k nášmu cieľu pre ich preddefinovanú krátkosť či bezpečnosť, takisto siahame po tej najkratšej možnej trase
v obchodných domoch, keď do nich vstúpime s úmyslom navštíviť konkrétnu
predajňu. Nie je však náhodou, že schody na vyššie či nižšie poschodie obchodného domu nie sú priamo za vstupom do obchodného domu, ale napríklad na
jeho opačnom konci. V prípade, že váš cieľ sa nachádza na jednom z posledných
poschodí, vami zvolená najkratšia cesta k vášmu cieľu vám bola predvolená
dizajnérom daného interiéru, ktorý pravdepodobne chcel docieliť, že prejdete
okolo viac predajní, ako by ste (ak by ste mali na výber) za iných okolností chceli. Tým ste vystavený nebezpečenstvu podľahnúť jednej z prítomných reklám,
ktoré na vás kričia z prevádzok cestou ku schodom. V takomto prípade vám,
inými slovami, premyslený dizajn obchodného centra otvoril niekoľkonásobne
väčšie množstvo možností na utratenie vašich peňazí, ako keby bol napríklad
hneď pri vstupe k dispozícii výťah.

646

Pozri Why 99 % of Austrians donate their organs. Dostupné na internete: http://www.behaviouraldesign.com/2015/08/11/why-99-of-austrians-donate-their-organs/#sthash.xazGNft5.dpbs.
Transplant Newsletter. In Journalist Workshop on Organ donation and transplantation. Recent
facts and figures. 2014. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/
blood_tissues_organs/ docs/ev_20141126_factsfigures_en.pdf.
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Dalo by sa preto povedať, že architekt postrčenia sa pri príprave nudgu na
svoj subjekt pozerá, ako sa na svoju postavu v určitej fáze deja pozerá hráč
RPG počítačovej hry. Vidí možnosti, ktoré sú subjektu v danej situácií otvorené,
a vidí aj prostredie, v ktorom sú tieto možnosti otvorené. Ako už bolo naznačené, to všetko môže mať vplyv na rozhodnutie daného subjektu.
Predstavte si napríklad, že ste práve vstúpili do samoobslužnej jedálne s cieľom najesť sa bez vopred vybraného pokrmu. Rozhliadate sa a rozmýšľate, čo
také by ste si dali. Možno sa rozhodnete pre jedlo, ktoré máte cestou k pokladni,
a tým aj ušetríte čas strávený v jedálni. Možno by ste si dali šalát, ale je na konci
miestnosti, jedáleň sa začína zaplňovať a vy viete, že kým poň dôjdete, tak sa pri
pokladnici vytvorí dlhočizná rada. Možno si dáte tretie jedlo sprava, pretože na
vás pôsobí zdravo a chutne, aj keď neviete, čo presne to je. A možno by ste si dali
halušky, ale neviete o nich, pretože sú v nádobe zakrytej vrchnákom.
V každom scenári svoje rozhodnutie tvoríte po vstupe do jedálne. Vzdialenosť, dostupnosť či reprezentatívnosť jedál sú podnety vyhodnocované systémom 1, ktoré vyvstávajú z prítomnej architektúry jedálne. Dôležitým faktom
ostáva, že vplyv týchto podnetov bude prítomný a badateľný, či už bol daný
priestor nadizajnovaný špeciálne pre postrčenie alebo nie. Otázkou zostáva, či
nevyvrátiteľnosť vplyvu prostredia na naše rozhodnutia legitimizuje jeho zámernú manipuláciu v niečí prospech.

Klasifikácia nudgov podľa mechanizmu
Postrčenia možno roztriediť podľa mechanizmov, na základe ktorých
pôsobia.
Informatívne postrčenia poskytujú vodítka systému 1 pre rýchlejšie a ľahšie
rozhodovanie. Môže ísť o využívanie rôznych symbolov či nápisov. Tieto postrčenia využívajú mentálne skratky a usudzovacie odchýlky pre dosiahnutie želaného správania, nesnažia sa proti odchýlkam bojovať. Príkladom sú emotívne
ladené obrázky vyobrazujúce niektoré z možných následkov fajčenia na krabičkách cigariet, ktoré sprevádzajú varovné nápisy. Ich cieľom je umocniť vo fajčiarovi pocit vážnosti empiricky dokázaných zdravotných rizík vyvstávajúcich
z fajčenia. Proponenti takéhoto informatívneho postrčenia si od tejto intervencie taktiež sľubujú zvýšenú reprezentatívnosť daných rizík.647
647

Pozri FONG, G. T., HAMMOND, D., HITCHMAN, S. C. The impact of pictures on the effectiveness of tobacco warnings. In Bulletin of the World Health Organization. 2009. Dostupné na
internete: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-069575/en/.
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Tento typ postrčenia si možno predstaviť aj vo forme symbolov. Príkladom
môžu byť intervencie z letiska v Kodani648 či z experimentu na Hlavnej stanici
v Bratislave,649 kde boli symboly (graficky vyznačený priestor na fajčenie čiarami a ikonou cigarety, príp. šľapajami vedúcimi k tomuto priestoru) efektívne
využité na nasmerovanie fajčiarov z nefajčiarskych (kde mali tendenciu pred
intervenciou fajčiť) do fajčiarskych zón. Tieto postrčenia sa snažili vyvolať vo
fajčiaroch mentálnu asociáciu varovania a urýchliť tak pochopenie hroziacej
pokuty, resp. zjednodušenie rozhodnutia sa v prospech fajčenia na nepokutovanom mieste.
Ďalším typom postrčení sú edukačné nudge, ktorých cieľom je odhaľovať
náchylnosť na omylnosť, prípadne cez aktiváciu systému 2 bojovať proti odchýlkam vedúcim k omylu. Jedným z možných spôsobov eliminácie efektu spomínaných odchýlok je poskytnutie inak neprístupnej, no pre kvalitné rozhodnutie relevantnej informácie. Tabuľky nutričných hodnôt na obaloch potravín sa
zdajú byť vhodným príkladom takéhoto typu postrčenia. Nakupujúci má totiž
možnosť nepozrieť sa na ne, no ak tak spraví, bude schopnejší lepšie odhadnúť
škodlivosť potraviny, ktorú si práve kupuje – jeho úsudok o zdravosti toho-ktorého produktu bude menej pravdepodobne skreslený.
Niektoré prevedenia postrčení nemajú za cieľ priamo aktivovať ani systém 1, ani systém 2. Ich zámer je práve opačný, využiť ich nepozornosť a „zviezť
sa“ na vychyľovacom efekte mentálnych skratiek či usudzovacích odchýlok
v prospech cieleného správania. Práve preto, že vychyľovací efekt odchýlok
„zneužívajú“ vo svoj prospech, môžeme takéto postrčenia nazývať exploitačné.
V úvode spomínaná manipulácia s prednastavením systému darcovstva orgánov na automatické zaraďovanie do zoznamu darcov využíva status bias quo
v prospech zvýšenia počtu darcov.
V neposlednom rade niektoré postrčenia fungujú na báze (de)motivácie.
Príkladom negatívne motivačného postrčenia sú napríklad tzv. dane z hriechu,650
648
649
650

Pozri SCHIMDT, K. et al. Nudging Smoke in Airports: A Case Study in Nudging as a Method.
2016. Dostupné na internete: http://inudgeyou.com/wp-content/uploads/2017/08/OP-ENG-Nudging_Smoke_in_Airports.pdf.
Pozri Ústav verejnej politiky FSEV UK. Experiment na Hlavnej stanici v Bratislave. 2016. Dostupné na internete: https://uvp.blog.sme.sk/c/436673/experiment-na-hlavnej-stanici-vbratislave.
html.
Pozri CHERUKUPALLI, R. A Behavioral Economics Perspective on Tobacco Taxation. In American Journal of Public Health. 2010. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2836334/.
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čiže zvýšenie nákladov na kúpu napríklad zdraviu škodlivého produktu, ktoré
zvýšením nákladov a účelovým rámcovaním mieria na odrádzanie ľudí od neželaného správania. Príkladom postrčenia pozitívnou motiváciou môžu by pokusy
motivovať ľudí k využitiu schodov namiesto eskalátorov vyobrazením stúpajúceho počtu spálených kalórií pri chôdzi hore schodmi651.

Klasifikácia nudgov podľa motivácie
Architekt postrčenia môže odôvodňovať využívanie nudgingu rôzne. Zá
kladným a zároveň logickým delením na základe motivácie vedúcej k nudgingu
(alebo použitého odôvodnenia) sa javí byť rozlišovanie paternalistických a nepaternalistických postrčení. Zatiaľ, čo motiváciou paternalistických postrčení
je zvýšenie šance, že si subjekt vďaka postrčeniu zvolí jemu prospešnú formu
správania, pod nepaternalistické postrčenia možno zaradiť všetky ostatné motivácie pre nudge, teda najčastejšie tie, ktoré prospievajú záujmom architekta,
resp. záujmom niekoho iného, než subjektu postrčenia (pozri príklad s odberom noviniek zo sveta filmu).
Práve nepaternalistické nudge majú dlhšiu históriu. Najmä marketéri už
dlhé desaťročia pred Thalerovou a Sunsteinovou publikáciou „Nudge“ vedeli,
že dizajn prostredia, v ktorom predávajú produkty, má nezanedbateľný vplyv
na úspech ich snahy. Vystavovanie najatraktívnejších produktov na úrovni očí
alebo inou, do oči bijúcou formou, využíva tzv. priming efekt tým, že výrazne
eliminuje šancu prehliadnutia daného produktu, a tým ho polohuje priamo do
centra našej pozornosti, čím zvyšuje šance na všeobecné zvýšenie obratu.
Po publikovaní knihy „Nudge“ sa však do popredia dostal aj paternalistický
rozmer využívania postrčenia. Dôkazom môže byť napríklad trend mnohých
demokracií zakladať špecializované inštitúcie v štátnej administratíve, venujúce sa aj aplikácii nudgingu v prospech verejného záujmu.652 Postrčenie sa môže
javiť atraktívnym pre štáty najmä pre svoju zdanlivú morálnu bezúhonnosť. Ako
už bolo povedané, postrčenie bolo konceptuálne navrhnuté tak, aby išlo o typ
aktivity, ktorý príliš nezasahuje. Aj keď definícia hraníc, po ktoré je zasahovanie
651
652

Pozri COLLINS, N. Calorie labels fitted to staircases. In The Telegraph. 2013. Dostupné na
internete: http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/10447405/Calorie-labels-fitted-to-staircases.html.
Pozri The Economist. Policymakers around the world are embracing behavioural science. 2017.
Dostupné na internete: https://www.economist.com/news/international/21722163-experimental-iterative-data-driven-approac h-gaining-ground-policymakers-around.
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do slobody jednotlivca morálne akceptovateľné, je stále predmetom živej odbornej diskusie, zabudovaním tejto podmienky do konceptu postrčenia Thaler
a Sunstein podmienili akúkoľvek formu postrčenia nevyhnutnosťou obhajoby
v kontraste so slobodou subjektu postrčenia.

Výzvy nudgingu
Na záver by sme radi upriamili pozornosť na fakt, že v dôsledku mladosti
konceptu postrčenia v Thalerovom a Sunsteinovom poňatí je tento fenomén
stále predmetom kritickej odbornej diskusie, ktorá ešte stále núti nadšencov
nudgingu prichádzať s adekvátnymi odpoveďami na pádne argumenty kritikov
či kritických skeptikov. Výzvy, ktorým koncept postrčenia čelí, by sa dali rozdeliť
do troch kategórií: etické, praktické a konceptuálne.
Medzi konceptuálne kritické výzvy sa dajú zaradiť napríklad polemiky, či
a ako je možné odlíšiť postrčenie od manipulácie.653
Mnohé etické výzvy, ktorým koncept postrčenia nepretržite čelí, už boli naznačené.654 Tieto výzvy by sa dali poňať aj ako potreba ujasniť si odpovede na
nasledujúce otázky:
–– Ako definujeme hranice legitímneho vplyvu na slobodu?
–– Ako definujeme slobodu, resp. autonómiu, subjektu v procese tvorby práva?
–– Akú váhu týmto hodnotám v tom istom procese priznáme?
–– Čo by malo určovať cieľ postrčenia – verejný záujem komunity alebo sú
kromný záujem subjektu postrčenia?
–– Je nudging v procese vplyvu na ľudské správanie nemanipulatívny?

653
654

Pre obsiahlejšiu diskusiu k tejto téme pozri WILKINSON, M. T. Nudging and Manipulation.
2013. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/264506171_Nudging_
and_Manipulation.
Pre etickú obhajobu postrčenia pozri SUNSTEIN, C. The Ethics of Nudging. In Yale Journal on
Regulation. 2015, roč. 32, č. 2. Dostupné na internete: http://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol32/iss2/6; alebo SAGHAI, Y. Salvaging the concept of nudge. In Journal of Medical Ethics.
2013, roč. 39, č. 8, s. 487 – 493. Dostupné na internete: http://www.jstor.org/stable/43282795.
Pre etickú kritiku postrčenia pozri napríklad WERTHEIMER, A. Should ´nudge´ be salvaged?
In Journal of Medical Ethics. 2013, roč. 39, č. 8, s. 498 – 499. Dostupné na internete: http://www.
jstor.org/stable/43282800; RIZZO, M. J., WHITMAN, D. G. The Knowledge Problem of New
Paternalism. In BYU Law Review. 2009, č. 4. Dostupné na internete: http://digitalcommons.law.
byu.edu/lawreview/vol2009/iss4/4.

227

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

K praktickým výzvam sa radia napríklad názory, ktoré spochybňujú schopnosť postrčenia priniesť efektívne riešenia na úrovni populácie.655 Postrčenie je
rámcované ako potencionálne efektívne riešenie pre problémy na mikro-úrovni
(t. j. pre problémy užšej skupiny ľudí), no ako neschopné priniesť celoplošne
efektívne riešenia. Iní zas varujú pred zneužívaním postrčenia skorumpovanými elitami.656 V dôsledku vzácnosti príkladov dlhodobého a systematického
využívania nudgingu je v neposlednom rade otázne, do akej miery vie postrčenie priniesť ekonomicky výhodné a z dlhodobého hľadiska udržateľné výsledky.
Jedno je teda zrejmé, koncept postrčenia má pred sebou ešte dlhú cestu dokazovania, že počiatočný ošiaľ, ktorý sprevádzal jeho moderné začiatky, nebol
zbytočný. Stúpajúce množstvo empirického výskumu však naznačuje, že by to
pre nudging nemal byť problém.

655
656

Pozri LOWENSTEIN, G., UBEL, P. Economics Behaving Badly. In The New York Times. 2010.
Dostupné na internete: http://www.nytimes.com/2010/07/15/opinion/15loewenstein.html?_
r=0.
Pozri CHATER, N. The nudge theory and beyond: how people can play with your mind. In
The Guardian. 2015. Dostupné na internete: https://www.theguardian.com/theobserver/2015/
sep/12/nudge-theory-mental-manipulation-wrong. Pozri aj RAINFOLD, P., TINKLER, J.
Think before you nudge: the benefits and pitfalls of behavioural public policy. Dostupné na internete: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/nudge-designing-behavioural-public-policy/.
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16.

KOGNITÍVNE SKLONY V PRÁVNEJ VEDE A PRÁVNEJ
PRAXI657

Úvod
Behaviorálna ekonómia a behaviorálna ekonomická analýza práva vychádzajú z predpokladu, že ľudská myseľ má sklon k určitým spôsobom myslenia,
akýmsi „vadám“ či myšlienkovým skratkám, pre ktoré sa v anglickom jazyku zaužívalo označenie „cognitive bias“658, resp. v pluráli „cognitive biases“. Osobitne
túto myšlienku spropagovali najmä Kahneman a Tversky.659 Tí sa dlhé roky
spoločne venovali výskumu „obmedzene racionálnych“ (pojem H. A. Simona)
sklonov v uvažovaní inak racionálneho homo oeconomicus, aby zistili, v akých
situáciách ideálny homo oeconomicus zlyháva. Mali teda za cieľ identifikovať situácie, v akých sa človek rozhoduje spôsobom, ktorý nemusí zodpovedať striktne najracionálnejšiemu alebo logickému postupu, aký by sa očakával od homo
oeconomicus.
Nemožno však úplne presne hovoriť v negatívnom zmysle o „chybách“ –
ide totiž často o myšlienkové skratky (tzv. heuristiky660), ktoré sa považujú za
„ekologicky“ (vzhľadom na prostredie, situáciu) racionálne, „eko-logické“661 –
príkladom je nasledovanie davu ako evolučnej stratégie slúžiacej od najstarších
čias u všetkých spoločenských tvorov na zvýšenie šancí na prežitie. V niektorých
657
658

659
660

661

Kapitola je výstupom grantového projektu VEGA 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty
korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy.
Pojem „cognitive bias“, v slovenskom jazyku aj „kognitívne skreslenie“, je možné vnímať ako
systematické, opakované chyby v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní a iných myšlienkových procesoch, pričom závery o iných ľuďoch a situáciách môžu
v týchto prípadoch byť vyvodené nelogickým spôsobom. K tomuto bližšie pozri HASELTON,
M. G., NETTLE, D., ANDREWS, P. W. The evolution of cognitive bias. In BUSS, D. M. (ed.).
The Handbook of Evolutionary Psychology. Hoboken : John Wiley & Sons Inc, 2005, s. 724 – 746.
TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. Subjective Probability: A Judgment of Representativeness. In
KAHNEMAN, D., SLOVIC, P., TVERSKY, A. (eds.). Judgment Under Uncertainty: Heuristics
and Biases. Cambridge : Cambridge University Press, 1982.
GILOVICH, T., GRIFFIN, D., KAHNEMAN, D. (eds.). Heuristics and biases: the psychology of
intuitive judgment. Cambridge : Cambridge University Press, 2002; TVERSKY, A., KAHNEMAN, D., SLOVIC, P. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge : Cambridge University Press, 1982.
ENGEL, CH., GIGERENZER, G. Law and Heuristics: An Interdisciplinary Venture. In ENGEL,
CH., GIGERENZER, G. (eds.). Heuristics and the Law. Cambridge : MIT Press, 2006, s. 10.
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situáciách totiž skratkovité „heuristické“ správanie môže byť „viac než racionálne“ – rozumej, životne dôležitejšie ako racionalita. Na druhej strane však tiež,
samozrejme, môže viesť ku skutočným chybám a omylom, a to aj s vážnymi
negatívnymi dôsledkami. V každom prípade, ľudské správanie a jeho ovplyvnenosť heuristikami a sklonmi predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú vedu, a to
vrátane právnej vedy, ako preukážeme ďalej.
Behaviorálny výskum doteraz identifikoval vysoké množstvo konkrétnych
príkladov „obmedzenej racionality“ a tiež konkrétnych príkladov na to, ako
takéto poznatky v praxi využiť. Využiteľnosť znalosti bežných sklonov ľudského myslenia má svoje miesto najmä v oblastiach, ktoré sa snažia o regulovanie ľudského správania, alebo aspoň o ovplyvňovanie rozhodovacieho procesu,
t. j. rôznych druhov „voľby“. To je pritom oblasť, ktorá je osobitne blízka právu a právnej vede. Napríklad v oblasti legislatívy zákonodarca môže využiť –
a už dnes často využíva – najmä sklon k zachovaniu „status quo“, t. j. neochotu
subjektov práva meniť prednastavený stav, hoci je „prednastavený“ len v dispozitívnych normách (tzv. defaultných pravidlách), od ktorých by sa subjekty
práva pri troche snahy a námahy odkloniť mohli. Takýmto príkladom využitia
sklonu status quo je osobitne príklad nastavenia automatickej účasti zamestnancov v druhom (sporivom) dôchodkovom pilieri s možnosťou vystúpenia
alebo automatický zákaz zasielania nevyžiadanej elektronickej obchodnej komunikácie (spam) s požiadavkou získať osobitný súhlas od potenciálneho adresáta nevyžiadanej pošty. To v praxi vedie k tomu, že iba minimum „sporiteľov“
v druhom pilieri dôchodkového zabezpečenia spraví krok navyše, aby z tohto
systému vystúpili, a podobne iba minimum potenciálnych adresátov nevyžiadanej elektronickej komunikácie udelí súhlas na zasielanie takejto nevyžiadanej
pošty. Naopak, iný zákonodarca sa na status quo spolieha v opačnom garde –
vystúpenie z verejného poistného piliera dôchodkového zabezpečenia a vstup
do druhého, sporiaceho piliera podmieni požiadavkou, aby takíto záujemcovia
spravili krok navyše a o vstup do druhého piliera sami požiadali, čo zníži počet prípadných záujemcov o vstup do takejto sporiacej schémy. Iný zákonodarca zase môže obdobne nevyžiadanú elektronickú komunikáciu plošne povoliť
s tým, že nespokojní adresáti musia vysloviť výslovný nesúhlas so zasielaním
takýchto ponúk a komunikácií – čo v praxi bude viesť k tomu, že iba pomerne
malá časť adresátov bude ochotná spraviť krok navyše a žiadať zastavenie zasielania nevyžiadanej komunikácie.
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V doteraz uvedených príkladoch pritom išlo iba o jeden konkrétny príklad
sklonu v ľudskom myslení a jeho možného využívania zákonodarcom. Takýchto
sklonov je však omnoho viac, a na nasledujúcich stranách si ich bližšie predstavíme aj s konkrétnymi príkladmi, či už z právnej úpravy v Slovenskej republike alebo právnej úpravy v iných štátoch, kde sa tejto problematike v spojení
s právom venuje väčšia pozornosť. Behaviorálna ekonomická analýza práva má
pritom za to, že na základe poznatkov o tom, ako ľudská myseľ reaguje na podnety obsiahnuté v legislatíve, je možné legislatívu nastavovať tak, aby bola efektívnejšia ako doteraz, resp. aby dokázala počítať práve s jednotlivými sklonmi
v ľudskom myslení s cieľom formulovať čo najefektívnejšie právne riešenia. Niekedy vraj stačí iba veľmi málo – nie je potrebné využívať sankčné mechanizmy
a striktné právne úpravy – jednoduchá požiadavka podpisovať čestné prehlásenie na daňovom priznaní hneď na prvej strane namiesto strany poslednej vraj
sama osobe prispela k tomu, aby daňové subjekty pristúpili k svojim povinnostiam zodpovednejšie a daňové priznanie vyplnili svedomitejšie a presnejšie, čo
v konečnom dôsledku zvýšilo daňové príjmy štátu. Takýmto jemným „manipuláciám“ sa v terminológie behaviorálnej ekonómie a behaviorálnej ekonomickej
teórie práva hovorí „postrčenie“ – „nudge“.662
Sklony v myslení sa však okrem úrovne legislatívy a priamej právnej regulácie ľudského správania v práve prejavujú aj inak – dokonca priamo v súdnej
(ale aj administratívnoprávnej) aplikácii práva. Aj orgán aplikácie práva ako
ľudská bytosť s ľudským myslením a jeho „chybami“ totiž podlieha kognitívnym sklonom, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú aj rozhodovanie sudcov a iných
orgánov aplikácie práva.663 Toho si môže byť vedomý aj právny zástupca strany či účastníka konania. Ale aj sám advokát a jeho klient podliehajú takýmto
662
663

THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and
Happiness. New Haven : Yale University Press, 2008.
Porovnaj GUTHRIE, CH., RACHLINSKI, J. J., WISTRICH, A. J. Inside the Judicial Mind. Cornell Law Faculty Publications. Paper 814. 2001. Dostupné na internete: http://scholarship.law.
cornell.edu/facpub/814. Podobne RACHLINSKI, J. J., GUTHRIE, CH., WISTRICH, A. J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. In Boston University Law Review. 2006, č. 86, s. 1227 – 1265.
Tiež ENGLICH, B., MUSSWEILER, T. Sentencing under Uncertainty: Anchoring Effects in the
Courtroom. In Journal of Applied Social Psychology. 2001, č. 31, s. 1535 – 1551; ENGLICH, B.,
MUSSWEILER, T., STRACK, F. Playing Dice with Criminal Sentences: The Influence of Irrelevant Anchors on Experts’ Judicial Decision Making. In Personality and Social Psychology Bulletin. 2006, č. 3, s. 188 – 200; PRENTICE, R. A., KOEHLER, J. J. A Normality Bias in
Legal Decision Making. In Cornell L. Rev. 2003, č. 88, s. 583 a nasl. Dostupné na internete:
http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol88/iss3/1.
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sklonom – napríklad, keď k svojmu prípadu pristupujú s prehnaným optimizmom (optimism bias664), veriac vo svoj úspech bez objektívneho zhodnotenia rizika a toho, ako sa asi na vec bude pozerať sudca cez prizmu nezaujatosti a prípadne dovtedajšej judikatúry. Takýto optimizmus, ale aj mnohé iné sklony, na
ktoré poukážeme ďalej, sa prejavujú aj v rovine každodennej realizácie práva –
napríklad pri bežnom uzatváraní zmlúv. Na najčastejšie omyly, resp. sklony pri
uzatváraní zmlúv, tiež upozorníme ďalej.

Kognitívne sklony – základná taxonómia
Jednotlivých druhov kognitívnych sklonov je veľké množstvo a ich počet
s napredujúcim výskumom stále rastie. Ich identifikácia napomáha vo všeobecnej rovine predchádzať dôsledkom, ktoré sú s nimi späté a prejavujú sa v určitom „omyle“ konajúceho subjektu, ku ktorému by nebolo došlo, pokiaľ by jeho
konanie spĺňalo kritéria objektívnej racionality,665 ale tiež majú osobitný význam aj vo vzťahu k právu a k iným vedným disciplínam, pre ktoré hrá ľudské
rozhodovanie významnú rolu.
Pomerne bohatý výpočet a kategorizáciu ponúkla v slovenskej odbornej spisbe najnovšie E. Sičáková-Beblavá, rozlišujúca štyri základné kategórie
kognitívnych sklonov:666
1. Sklony k chybe v procese výberu (selekcie) informácie:
Necitlivosť na veľkosť vzorky/Insensivity to sample size
Mylná predstava o náhode/Misconceptions of chance
Omyl dostupnosti/Availability bias
Chyby v predstavivosti/Biases in imaginability
Obmedzené stratégie vyhľadávania/Biases due to the effectiveness of a search net
664
665

666

Prípadne známy aj ako tzv. omyl prílišnej sebaistoty/overconfidence bias.
Omyl je možné vnímať ako výrok alebo tvrdenie, pri ktorom pozorovateľ neregistruje reálnu
situáciu bez toho, aby o tom vedel. Od logickej nepravdivosti sa omyl odlišuje tým, že nepravdivosť sa týka iba objektívneho súdu o stave veci, zatiaľ čo omyl zahŕňa aj subjektívny postoj.
Omyly môžu mať logické aj psychologické zdroje, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Pozri ZIBRÍNOVÁ, Ľ., BIRKNEROVÁ, Z. Myslenie v kontexte kognitívnych omylov. Prešov : Bookman,
2015, s. 45. Tiež BRUGGER, W. Filosofický slovník. Praha : Naše vojsko, 1994.
SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. Behaviorálne základy verejnej politiky. Bratislava : UK, 2015, s. 65 – 67.
Vychádza pritom z: ŠINSKÝ, M. Taxonómia sklonov k chybám. In BAČOVÁ, V. (ed.). Rozhodovanie a usudzovanie: Pohľady psychológie a ekonómie I. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2010, s. 162 – 204.
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Domáca predpojatosť/Home bias
Efekt kontextu/Context effect
Stádovitosť/Herding effect
2. Sklony k chybe v procese spracovania informácií:
Necitlivosť na apriórne pravdepodobnosti výstupov/Insensivity to prior probability of outcomes
Konzervativizmus/Conservativism
Ilúzia platnosti/The illusion of validity
Omyl konjunkcie/Conjuction fallacy
Omyl základného výskytu/Base-rate fallacy
Ilúzia predpovedateľnosti/The illusion of predictability
Regresia k priemeru/Misconception of regression
Ilúzia korelácie/Illusory correlation
Nedostatočné upravovanie/Insufficient adjustment (anchoring)
Sklon k nesprávnemu spájaniu javov, resp. sklon k nesprávnemu rozdeľovaniu javov/Biases in evaluation of conjunctive and disjunctive events
Ilúzia vedomosti/Illusion of knowledge
Nadmerný optimizmus/Excessive optimism
Averzia voči neistote/Ambiguity aversion
Klam utopených nákladov/Sunk cost fallacy
Averzia voči strate/Loss averssion
Ukotvenie/Anchoring
3. Sklony k chybe pri formulovaní rozhodnutia:
Efekt rámcovania/Framing effect
Mentálne účtovníctvo/Mental accounting
4. Sklony k chybe prameniace z osoby subjektu rozhodovania:
Omyl prílišnej sebaistoty/Overconfidence bias
Sebapotvrdzujúca predpojatosť/Confirmation bias
Skon k seba-prisudzovaniu/Self-attribution bias
Ilúzia kontroly/Illusion of control
Retrospektívna predpojatosť/Hindsight effect
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Efekt aury667/Halo effect
Efekt vlastníctva/Endowment effect
Z uvedeného bohatého (ale stále neúplného) výpočtu izraelský právnik A.
Tor, skúmajúci behaviorálne ekonomické presahy do práva, za najzaujímavejšie
pre prípadnú právnu analýzu považuje osobitne dva sklony – už spomenutý
sklon k status quo,668 ale tiež tzv. majetnícky sklon (endowment effect).669 Tieto
dva príklady totiž priamo odporujú teórii racionálnej voľby, na ktorej je vybudovaná koncepcia homo oeconomicus, a teda aj pôvodná koncepcia ekonomickej
analýzy práva vo svojej neoklasickej, posnerovskej podobe.670
Začneme preto priblížením právneho kontextu týchto dvoch sklonov. Potom
prejdeme k ďalším, ktorých význam je v práve tiež zjavne viditeľný. Samozrejme,
všetky druhy kognitívnych sklonov v tomto príspevku preskúmať a doložiť príkladmi pre ich veľký počet nemôžeme, ale môže to byť nepochybne zaujímavý
zámer a program pre ďalší, podrobnejší výskum. Ten je osobitne v rovine empirického testovania načrtnutých konštatovaní viac ako žiaducim, a to aj z dôvodu, že doterajšie experimenty zväčša prebiehali iba v laboratórnom prostredí,
a navyše mimoprávnom prostredí.

Status quo
Príklady na význam kognitívneho sklonu „status quo“ sme ponúkli už
v úvode, keďže je to skutočne jeden z najrozšírenejších a najvyužívanejších
sklonov v práve – pripomeňme, že ide o rozhodovanie medzi možnosťami, tzv.
opt-in a opt-out pri právnej úprave spamu, t. j. rozhodovanie o tom, či sa spam
všeobecne povolí a adresáti ho musia v osobitnom kroku výslovne odmietnuť,
alebo sa spam zakáže a potenciálny zasielateľ si musí vyžiadať vopred súhlas
od každého možného adresáta. Súčasné nastavenie pravidiel pre nevyžiadanú
elektronickú komunikáciu (spam) v podmienkach Európskej únie vyzerá tak, že
so zasielaním takejto komunikácie musí adresát priamo vopred vysloviť súhlas
(opt-in) – predpokladá sa, že väčšina užívateľov takýto krok navyše nespraví,
667
668
669
670

Označovaný v slovenskom jazyku aj ako „haló efekt“.
Neochota zmeniť pôvodný stav, aj keď sú transakčné náklady nulové, čo popiera Coaseho teorému.
Neochota vzdať sa predmetu vlastníctva za cenu rovnakú, ako je cena, za ktorú bol predmet
nadobudnutý. Zvyčajne vlastník vyžaduje cenu vyššiu než nadobúdacie náklady.
TOR, A. The Methodology of the Behavioral Analysis of Law. In Haifa Law Review. 2008,
vol. 4, s. 264 – 266.
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a tým bude počet zasielanej nevyžiadanej komunikácie nižší ako v prípade systému nastaveného v USA opačným spôsobom – tu sa automaticky predpokladá
súhlas s doručovaním spamu a jeho adresát musí, naopak, spraviť krok navyše,
aby požiadal odosielateľa o vyradenie zo zoznamu adresátov (opt-out). Je zrejmé, že v prvom prípade iba menšina svoj súhlas poskytne, kým v druhom prípade iba menšina adresátov spam odmietne. V prvom prípade by tak malo byť
celkové množstvo zasielaného spamu nepomerne nižšie ako v druhom prípade.
Rovnaký princíp však funguje aj v rámci ochrany osobných údajov a vyžadovaného súhlasu na spracovanie osobných údajov. V zmluvnej praxi tak kalkulujú s neochotou užívateľov spraviť „krok navyše“ oproti status quo napríklad
aj poskytovatelia služieb sociálnych sietí ako služieb informačnej spoločnosti,
ktorí sa pri formulovaní svojich pravidiel ochrany súkromia užívateľov snažia
prednastaviť tieto pravidlá tak, aby mali možnosť využívať čo najviac osobných
údajov svojich užívateľov, spoliehajúc sa, že užívatelia nespravia „krok navyše“
smerom k zvýšeniu ochrany svojho súkromia – zmenením prednastavených
pravidiel sociálnej siete. Proti tomu zase brojí zákonodarca tým, že vyžaduje
aspoň isté minimálne štandardy ochrany súkromia.671
Do tretice – s podobným prístupom obmedzenej racionality počítal napríklad aj slovenský zákonodarca pri regulácii tzv. druhého dôchodkového piliera,
do ktorého automaticky zahrnul všetkých zamestnancov, spoliehajúc sa na to,
že iba v relatívne nízkom počte prípadov si sporitelia zvážia pre a proti a spravia
„krok navyše“, aby z tohto systému (status quo) vystúpili. Naopak, nasledujúca
vláda musela vynakladať veľkú snahu (často na hrane akceptovateľnosti) na to,
aby „postrčila“ sporiteľov k vystúpeniu z druhého piliera.
Ako štvrtý príklad rovnako fungujú aj pravidlá darcovstva orgánov, kde sa
tiež v Európe a aj v Slovenskej republike zaviedol opt-out princíp, t. j. platí všeobecná prezumpcia darcovstva orgánov, aby sa tým zvýšil celkový počet orgánov, ktoré budú k dispozícii pre potreby zdravotníctva a medicíny. Platí teda
automatický predpoklad darcovstva orgánov pre prípad smrti – nesúhlas je potrebné evidovať v osobitnom zozname.
Iným príkladom sklonu k status quo je podľa niektorých výskumov preukázaný sklon sudcov nariaďovať neodkladné a zabezpečovacie opatrenia skôr
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Porovnaj HERMSTRÜWER, Y. Contracting Around Privacy: The (Behavioral) Law and Economics of Consent and Big Data. In JIPITEC. 2017, č. 8, s. 9 – 1.
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na ochranu aktuálneho stavu (status quo) ako s cieľom zmeny stavu.672 Takýto
záver by si nepochybne zaslúžil empirické preverenie aj v podmienkach Slovenskej republiky.
Napokon, uviesť možno tiež názory niektorých autorov, ktorí majú za to,
že aj samotné dispozitívne normy v právnych predpisoch upravujúcich najmä
záväzkové (zmluvné) právo, predstavujú pre bežného neprávnika, adresáta práva, veľké lákadlo ako navrhované status quo, od ktorého sa takýto bežný „konzument práva“ zväčša nehodlá odchyľovať. Zaujímavosťou však je, že právnici,
resp. už študenti práva, preferovali v takýchto situáciách, naopak, vždy riešenie
vhodnejšie pre klienta, a teda sa nenechali zviesť dispozitívnou úpravou.673
Vo všetkých uvedených prípadoch práve neochota adresátov, resp. subjektov
práva, k zmene, resp. k vykonaniu „kroku navyše“, a, naopak, trvanie na status
quo, je stav (sklon), s ktorým počíta zákonodarca alebo poskytovateľ služieb.
Aj s ohľadom na počet a význam poskytnutých príkladov je zrejmé, že ide o jeden zo základných a najčastejších prípadov využitia tzv. obmedzenej racionality,
resp. tzv. kognitívnych sklonov/skreslení (cognitive bias), v práve.
V tejto súvislosti však otázkou pre ďalší výskum môže byť aj to, ako v slovenskej právnej úprave – Obchodnom zákonníku - úprava tzv. shoot-outu674, výslovne uvedená iba pri jednej forme obchodnej spoločnosti675, môže inšpirovať
podobnú úpravu pri iných typoch obchodných spoločností – tu však už nejde
o kognitívny sklon status quo, ale o tzv. sklon „dostupnosti“/availability bias.

Endowment effect – majetnícky sklon
Príkladmi na tzv. majetnícky sklon v práve sú v zásade akékoľvek obchodné
negociácie o prevode vlastníckeho práva či situácie oceňovania predmetov práva duševného vlastníctva. Podstatou majetníckeho sklonu je popretie základnej
672
673
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POWERS, J. A Status Quo Bias: Behavioral Economics and the Federal Preliminary Injunction
Standard. In Texas Law Review. 2014, vol. 92, s. 1047.
Pozri KOROBKIN, R. The Endowment Effect and Legal Analysis. In Northwestern University
Law Review. 2003, vol. 97, no. 3, s. 1270. Porovnaj KOROBKIN, R. The Status Quo Bias and
Contract Default Rules. In Cornell Law Review. 1998, č. 83, s. 630 – 633.
Ide o právo požadovať nadobudnutie akcií – právo akcionára (oprávneného) určiť cenu jednej
akcie a žiadať od iného akcionára (povinného), aby na neho previedol akcie za takto určenú
cenu. Za oprávneného sa považuje akcionár, ktorý ako prvý doručí takýto cenový návrh inému
akcionárovi. Ak druhý akcionár, teda povinný akcionár, tento návrh oprávneného neprijme
v dohodnutej lehote, platí, že za rovnakých podmienok bude práve on (povinný akcionár)
musieť odkúpiť akcie oprávneného.
Je to tzv. „Jednoduchá spoločnosť na akcie“ (JSA).
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ekonomickej, tzv. Coaseho teorémy, podľa ktorej nulové transakčné náklady
vedú k efektívnej alokácii prostriedkov na trhu. Vlastníci by teda mali byť v prípade nulových transakčných nákladov ochotní previesť vlastnícke právo k predmetu svojho vlastníctva na inú osobu za rovnakú cenu, za akú ju nadobudli.
Behaviorálni ekonómovia však svojimi výskumami preukazujú opak.676 Tento
sklon vedie niektorých autorov a právnych vedcov k spochybneniu racionality právnej úpravy práv duševného vlastníctva – tvrdia totiž, že vysoká ochrana majetkových práv k predmetom práva duševného vlastníctva vyplýva práve
z efektu, že si práva duševného vlastníctva ceníme viac, ako je suma našich nákladov do nich pôvodne investovaná.677 Do iného svetla sa potom dostáva aj
tzv. pirátstvo či porušovanie práv duševného vlastníctva v kyberpriestore, čím sa
spochybňuje celý jeden základný právny koncept súčasného právneho systému.

Self-serving bias, home-bias, self-attribution bias –
sebecká predpojatosť
Príklady sebeckej predpojatosti, či tzv. prehnanej sebadôvery alebo prílišného optimizmu (používajú sa rôzne označenia, ktoré vystihujú veľmi príbuznú
podstatu) predstavujú v práve veľmi často v právnej praxi prítomnú neschopnosť sporovej strany odhadnúť svoje šance v súdnom konaní. Je to práve pre
„prílišný optimizmus“ a „predpojatosť“ vykladať fakty a aj právnu úpravu vo
svoj prospech. Výskum behaviorálnych ekonómov nateraz bezpečne preukázal, že v prípade súdnych sporov sporové strany nedokázali objektívne odhadnúť svoje šance na úspech678 – svoje spomienky na okolnosti prípadu vykladali viac vo svoj prospech, ale tiež neodôvodnene predpokladali, že sudca bude
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WRIGHT, J. D., GINSBURG, D. H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws,
and Implications for Liberty. In Northwestern University Law Review. 2012, č. 106, s. 1042 –
1043. Porovnaj KOROBKIN, R. The Endowment Effect and Legal Analysis. In Northwestern
University Law Review. 2003, vol. 97, no. 3, s. 1229; HOFFMAN, E., SPITZER, M. L. Willingness to Pay vs. Willingness to Accept: Legal and Economic Implications. In Wash. U. L.Q. 1993,
č. 71; SUNSTEIN, C. R. Switching the Default Rule. In N.Y.U. L. Rev. 2002, č. 11.
BUCCAFUSCO, CH., SPRIGMAN, CH. Valuing Intellectual Property: An Experiment. In
Cornell L. Rev. 2010, č. 96; BUCCAFUSCO, CH., SPRIGMAN, CH. The Creativity Effect. In
U. Chi. L. Rev. 2011, č. 31.
Porovnaj JOLLS, CH. Behavioral Law And Economics. Working Paper 12879. s. 24. Dostupné na
internete: http://www.nber.org/papers/w12879. Tiež LOEWENSTEIN, G., ISSACHAROFF, S.,
CAMERER, C., BABCOCK, L. Self-Serving Assessments of Fairness and Pretrial Bargaining.
In The Journal of Legal Studies. 1993, vol. 22, no. 1, s. 135 – 159.
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naklonený veriť ich verzii viac ako verzii protistrany.679 Aj preto sa samotným
právnikom a advokátom odporúča nezastupovať v súdnom spore samého seba
či svojich blízkych – v takom prípade ani inak profesionálny právny zástupca
nemusí byť schopný postupovať vo veci objektívne.
Iným príkladom je pomerne rozšírený jav nepodania včasného návrhu
na vyhlásenie konkurzu. Povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu na „vlastnú“ spoločnosť je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne
jednoznačne zadefinovaná v § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, kde sú ustanovené podmienky, po ktorých splnení je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu
takpovediac „svojej“ spoločnosti. Ide o pomerne jednoznačnú právnu normu,
ktorej výklad by nemal spôsobovať väčšie ťažkosti. Aj napriek tejto skutočnosti
a aj napriek tomu, že porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu je sankcionované značnou sumou, je možné vo všeobecnosti dospieť k záveru, že v podmienkach Slovenskej republiky sú podnikatelia veľmi rezervovaní
k splneniu si tejto povinnosti. To znamená, že vo väčšine prípadov nedochádza
k včasnému konaniu zo strany osôb, ktoré v obchodných spoločnostiach majú
túto povinnosť (štatutárne orgány). Faktorov, ktoré ovplyvňujú tento stav, je
viacero. Prvým z nich môže byť presvedčenie, že sa obchodná spoločnosť môže
z negatívnej majetkovej situácie dostať, a aj napriek tomu, že v istom okamihu
spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu, bude v budúcnosti schopná riadne
fungovať a zlepšiť si pomer hodnoty majetku k svojim záväzkom. Toto presvedčenie však často nie je založené na racionálnej a konkrétnymi parametrami
podložnej analýze, no skôr ide iba o určitú túžbu, klamlivú predstavu spojenú
so sebapresvedčovaním, ktorá je ovplyvnená aj tým, že v prípade podania návrhu na vyhlásenie konkurzu by fakticky došlo k priznaniu si zlyhania ohľadom
svojho podnikateľského zámeru (to však už je iný sklon, sklon k obavám z ľútosti – pozri ďalej).

Confirmation bias – sklon k sebautvrdzovaniu
Hoci príklad, ktorý sa zvyčajne na „sklon k sebautvrdzovaniu“ uvádza, sa
nemusí týkať právnicky vzdelaných osôb, a určite by sa nemal týkať advokátov,
v praxi je bežné, že zmluvné strany často nečítajú nielen texty všeobecných
679

KOROBKIN, R. The Borat Problem in Negotiation: Fraud, Assent, and the Behavioral Law
and Economics of Standard Form Contracts. In California Law Review. 2013, vol. 101, no. 1,
s. 74 – 75.
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zmluvných podmienok, ale ani zmlúv samotných. Hoci osobitne je to „vypuklé“
v prípade „online licencií“, ktoré takmer každý užívateľ ignoruje, výskumy behaviorálnych vedcov preukázali, že spotrebitelia, ale tiež podnikatelia v postavení
zmluvnej strany často nečítajú ani listinne vyhotovené a predložené zmluvné
podmienky, ku ktorým sa podpisom zaväzujú. Behaviorálna teória tu používa
vysvetlenie, že u nich existuje tzv. kognitívna disonancia – sú si vedomí, že neprečítanie zmluvy môže mať pre nich negatívne dôsledky, a napriek tomu ju neprečítajú.680 Dokonca sa zistilo, že aj keď takéto zmluvné podmienky prečítajú,
ich obsah si vykladajú vo svoj prospech, čo sa považuje za prejav už spomenutého sklonu známeho ako tzv. confirmation bias, sklon k sebautvrdzovaniu.681
Osobitne to vraj platí, ak pred podpisom zmluvy došlo k ústnej dohode o jej
podstatných náležitostiach.682
Z rovnakého súdka právnej praxe pochádza aj ďalší sklon, tzv. „sunken costs
bias“, sklon „utopených nákladov“ – pri podstúpení nákladov na vyhľadanie
zmluvného partnera nie je zväčša aktívny účastník ochotný vynakladať ďalšie
náklady na vyhľadanie nového zmluvného partnera a uspokojí sa s podmienkami, ktoré mu ponúka prvý oslovený partner.683 Podobný efekt však majú aj iné
kognitívne sklony – osobitne tzv. efekt nízkej loptičky (low ball) – na začiatku
sa ponúknu výhodné podmienky, resp. ceny, ktoré sa následne počas trvania
vzťahu zvyšujú s vierou, že zmluvný partner nebude ochotný vynakladať ďalšie
prostriedky na hľadanie nového poskytovateľa tovaru/služby.

Hindsight bias – sklon k dodatočnému pripisovaniu obsahu
Príklad na dodatočné pripisovanie obsahu či významu skorším udalostiam
sa môže vyskytovať osobitne v prípadoch dodatočnej súdnej interpretácie zákona alebo zmluvy s poznatkami, ktoré pôvodne v čase vzniku sporu nemohli
byť stranám známe. Ako príklad par excellence sa tu ponúka situácia, ktorá
nastala v súvislosti s viacerými súdnymi spormi okolo filmu Borat. Zmluvní
680
681
682
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GIORGI, M., HUPFFER, H. M. Brazil and Germany: a behavioral law and economics approach
to standard form contracts. In Scientia Iuris, Londrina. 2017, vol. 21, no. 1, s. 46.
KOROBKIN, R. The Borat Problem in Negotiation: Fraud, Assent, and the Behavioral Law
and Economics of Standard Form Contracts. In California Law Review. 2013, vol. 101, no. 1,
s. 78 – 79.
Osobitnú rolu tu vraj hrajú tiež sociálne prekážky, obavy z vyvolania nedôvery, ak by zmluvná
strana napriek ústnej dohode podrobne študovala zmluvné podmienky.
GIORGI, M., HUPFFER, H. M. Brazil and Germany: a behavioral law and economics approach
to standard form contracts. In Scientia Iuris, Londrina. 2017, vol. 21, no. 1, s. 43 – 44.
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partneri producentov, konkrétne americkí neherci účinkujúci vo filme Borat,
boli v ústnom rokovaní s producentmi vopred informovaní, že budú účinkovať
v dokumentárnom filme určenom pre východnú Európu. V písomnej zmluve
bolo následne uvedené namiesto „dokumentárny/documentary“ slovné spojenie
„documentary-style“. Kým zmluvné strany mohli tento termín zjavne vykladať
v zmysle „dokumentárny“, ako im povaha filmu bola v ústnom rozhovore prezentovaná, súdy tento termín následne, keď vznikol spor o to, či skutočne išlo
o dokument alebo o inscenovaný komerčne úspešný film, vyhodnotili ako súladný s konečným obsahom a charakterom filmu Borat. Film sa totiž v konečnom dôsledku prezentoval „ako dokumentárny“. Súdy tak rozhodli, že neherci
neboli pri podpise tejto zmluvy uvedení do omylu, keďže zmluva jasne použila
termín „documentary-style“ a nie „documentary“. Je však nepochybné, že tento
výklad termínu zjavne pred podpisom zmluvy a pred vyhotovením filmu nemohli účinkujúci predpokladať, resp. nemohli vopred vedieť, aká bude konečná
povaha filmu. Iba súdy zo spätného pohľadu mohli pripísať tomuto slovnému
spojeniu povahu adekvátneho vyjadrenia podstaty filmu Borat.684
Súdy v USA sa tu teda pridržali textu zmluvy a nezohľadnili ústne dojednanie, a to kvôli osobitostiam právnej úpravy v USA, ktorá dáva prednosť písomnému dojednaniu, aj keby bolo úmyselne v rozpore s ústnym dojednaním
(zmluvy obsahovali klauzulu, podľa ktorej predchádzajúce ústne dojednania
neplatia, a platia len podmienky dojednané písomne v zmluve). Súdy USA (medzi inými aj známy sudca R. Posner) tak poskytli ochranu konaniu, ktoré bolo
zjavne v rozpore s dobrými mravmi, kladúc dôraz na princíp pacta sunt servanda a vigilantibus iura bez ohľadu na (možný) zlý úmysel producentov filmu.685

Loss aversion bias – sklon k obavám zo straty
Príklad na „sklon k obavám zo straty“ sa tiež spája primárne so zmluvnými
vzťahmi a uzatváraním zmlúv. Behaviorálni vedci v tomto prípade majú za to,
684
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KOROBKIN, R. The Borat Problem in Negotiation: Fraud, Assent, and the Behavioral Law
and Economics of Standard Form Contracts. In California Law Review. 2013, vol. 101, no. 1,
s. 79 – 80. V právnom poriadku väčšiny štátov Európskej únie by sa však uplatnil výklad contra proferentem – t. j. v neprospech tej zmluvnej strany, ktorá takýto nejasný termín použila.
Tvorcovia filmu by sa teda nemohli dovolávať zavádzania a byť v prípade úspešní, ako sa to
nakoniec stalo v USA.
Korobkin, referujúci o tomto prípade, tu navrhuje vlastné riešenie – možnosť predložiť dôkazy,
že písomná zmluva sa odchýlila od pôvodného ústneho dojednania – čo je riešenie, ktoré vo
všeobecnosti uznáva európsky kontinentálny právny systém. Pozri Tamže.

240

III. BEHAVIORÁLNA EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVA

že ľudská psychika inak vníma situáciu, ak je zmluva podpisovaná priamo po
ústnom dojednaní, a inak v prípade jej podpisovania s odstupom času. Kým
totiž v prvom prípade majú podpísanie a nepodpísanie zmluvy pre toho zmluvného partnera, ktorému bola zmluva predložená, rovnakú hodnotu, s odstupom
času, osobitne ak sa s takouto zmluvou potenciálny zmluvný partner zdôveril/
pochválil svojmu okoliu, bude už svoje rozhodnutie internalizovať ako súčasť
svojho „majetku“ v širokom zmysle slova, a nebude sa chcieť podpisu zmluvy
vzdať, aj keby si medzitým niektoré podmienky rozmyslel, alebo by v písomnej
zmluve boli formulované inak ako pri pôvodnej ústnej dohode.686 Nepodpísanie by totiž považoval za svoju stratu.

Regret avoidance – sklon k obavám z ľútosti
Sklon k obavám z ľútosti sa okrem iných možných príkladov týka napríklad
spotrebiteľských právnych vzťahov. Vo všeobecnosti totiž spotrebitelia nevyužívajú svoje práva na vrátanie tovaru či iné práva zo záruk alebo vád tovaru/
služieb, a to napriek zákonodarcom široko zavádzanej notifikačnej povinnosti
o týchto právach zo strany predávajúcich. Hoci teda napríklad aj právna úprava
ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike zavádza rozsiahle informačné povinnosti, ktoré majú podnikatelia plniť vo vzťahu k spotrebiteľom, a tak zvyšovať
ich právne povedomie o možnostiach ochrany práv spotrebiteľa, viaceré hlasy
naznačujú, že spotrebitelia tieto svoje práva nevyužívajú, a to aj v prípade, keď
s tovarom či službou nie sú spokojní. Podľa behaviorálnych vedcov to je buď
z už predstaveného dôvodu „obáv zo straty“, alebo z osobitného dôvodu „sklonu
k obavám z ľútosti“. Je im teda ľúto priznať si, že kúpou pochybili, a to napriek
tomu, že zákon im dáva možnosť na nápravu.
Ak teda aj zákonodarca mienil informačnú povinnosť uloženú podnikateľom použiť ako tzv. postrčenie, nudge, v prospech práv spotrebiteľov, ukazuje sa, že tento mechanizmus zväčša nefunguje, resp. minimálne nie je dostatočne efektívny.687 Aj príliš veľký rozsah informačných povinností totiž vedie
spotrebiteľov k tomu, že tieto informácie vôbec nereflektujú,688 a namiesto ich
686
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Tamže, s. 87 – 88.
TSCHERNER, E. M. Can behavioral research advance mandatory law, information duties,
standard terms and withdrawal rights? In Austrian Law Journal. 2014, č. 1, s. 149 – 150. Ako
efektívnejšie mechanizmy sa navrhujú: používať rôzne notifikácie pre rôzne skupiny adresátov,
prípadne využívať sprostredkovateľov alebo poradcov na oboznámenie s tými informáciami,
ktoré zákon považuje za potrebné spotrebiteľovi poskytnúť.
Robia zlé voľby a rozhodnutia aj napriek poskytnutiu informácií; poskytovanie informácií je
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využívania v zmysle preštudovania a správania sa podľa možností, ktoré im zákon dáva, sa radšej správajú tak ako ostatní – stádovito, čo je zase iný problém,
resp. iný kognitívny sklon – herding effect – efekt stádovitosti,689 t. j. nasledovania príkladu ostatných namiesto hľadania vlastného riešenia na základe
informácií poskytnutých zákonnou úpravou na ochranu spotrebiteľa.

Ommission bias – sklon k nekonaniu
Ako osobitne aktuálny príklad tzv. „sklonu k nekonaniu“ sa v právnom kontexte zvykne používať dnes veľmi rozšírený trend odmietania očkovania. Výskumy behaviorálnych vedcov tu poukazujú na skutočnosť, že skúmané subjekty
ťažšie znášali negatívne dôsledky svojho aktívneho konania ako svojho nekonania. Osoby odmietajúce očkovanie teda vychádzajú zo sklonu, podľa ktorého
ak by ich dieťa ochorelo preto, že ho dali očkovať, vraj by si to subjektívne vyčítali viac, ako keď by ochorelo po nezaočkovaní.690 Na prekonanie negatívnych
dôsledkov tohto sklonu sa tam, kde neprichádza do úvahy výslovná zákonná
očkovacia povinnosť, navrhujú viaceré mechanizmy postrčenia (nudging) rodičov k zaočkovaniu dieťaťa – napríklad sa zavádzajú rôzne školenia pre rodičov,
ktorí odmietajú dať zaočkovať deti, prípadne sa im ukladá povinnosť zabezpečiť
si viaceré potvrdenia, ktoré ich majú „postrčiť“ k tomu, aby si ušetrili námahu
vystúpenia z očkovacieho systému (opt-out) a motivovať k tomu, aby si dali
radšej dieťa zaočkovať.691

689
690
691

teda neefektívne. BAKOS, Y., MAROTTA-WURGLER, F., TROSSEN, D. R. Does anyone read
the fine print? Consumer attention to standard form contracts. In New York University Law
and Economics Working Papers. 2014, č. 1. Podobne GIORGI, M., HUPFFER, H. M. Brazil and
Germany: a behavioral law and economics approach to standard form contracts. In Scientia Iuris, Londrina. 2017, vol. 21, no. 1. Tiež BECHER, S. Behavioral science and consumer standard
form contracts. In Louisiana Law Review. 2007, vol. 68, no. 1.
TSCHERNER, E. M. Can behavioral research advance mandatory law, information duties,
standard terms and withdrawal rights? In Austrian Law Journal. 2014, č. 1, s. 149.
LASKOWSKI, M. Nudging Towards Vaccination: A Behavioral Law and Economics Approach
to Childhood Immunization Policy. In Texas Law Review. 2016, vol. 94, s. 615.
Prechádza sa dokonca až k drsnejšiemu spôsobu postrčenia, tzv. shove, keď sa predpokladajú
psychologické ovplyvňovania tým, ako sa rodičom podávajú informácie o očkovaní – na letákoch má byť namiesto percenta detí, ktorým bez očkovania hrozí choroba alebo smrť, radšej
slovné vyjadrenie typu 10 detí zo sto, prípadne grafické vyjadrenie tohto pomeru, doplnené
obrázkami. Odporúča sa tiež na letákoch vyvracať anti-vakcinačné mýty najmä poukazovaním na ekonomické záujmy a získané prospechy tých, ktorí informácie o škodlivosti vakcín
šíria – napríklad je známe podplatenie lekára, ktorý ako prvý informáciu o škodlivosti vakcín
potvrdil, čo mal byť podklad pre chystaný súdny spor a pod. Tamže, s. 625 a nasl. Podobne sa
vraj osvedčila stratégia na zníženie pôrodnosti, na základe ktorej obec poskytovala každej žene
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Bližšie k súkromnému právu má opäť iný možný príklad – konkrétne neochota uplatňovať svoje nároky súdnou cestou. Vo všeobecnosti je totiž možné vo
vzťahu k oprávneným subjektom identifikovať rezervovaný postoj k uplatneniu
si svojho nároku voči inému subjektu súdnou cestou v podobe žaloby. Ako keby
si menej vyčítali, že žalobu nepodajú, ako keby ju podali a boli by v konečnom
vymožení predmetu sporu (najčastejšie peňažného plnenia) neúspešní. Tento
jav vyplýva najmä zo skutočnosti, že s podaním návrhu sú spojené osobitné náklady konania, ktoré aj napriek vnútornému presvedčeniu oprávneného subjektu môžu tento subjekt viesť k neochote vynakladať ďalšie finančné prostriedky
na uplatňovanie jeho práva, najmä keď ani pozitívny výsledok sporu nemusí
viesť k reálnemu splneniu povinnosti povinného subjektu voči oprávnenému
(napr. z dôvodu insolvencie v čase právoplatného skončenia konania). To motivuje oprávnené subjekty „otáľať“ so súdnym vymáhaním subjektívnych práv.
Paradoxne pritom často platí, že ak by oprávnený subjekt promptnejšie postupoval voči povinnému subjektu a z jeho strany by došlo k skoršiemu súdnemu
uplatneniu nároku, mohol by tento subjekt zabrániť/predísť následnému neuspokojeniu svojho nároku z dôvodu insolvencie dlžníka. Je to ako „začarovaný
kruh“, v ktorom negatívne očakávania spôsobené nedôverou v dosiahnutie žiadaného výsledku sporu fakticky zvyšujú pravdepodobnosť, že neskôr uplatnený
nárok súdnou cestou nebude v konečnom dôsledku (aj napriek jeho odôvodnenosti) reálne uspokojený zo strany dlžníka, čím oprávnený subjekt získava
ďalšiu negatívnu skúsenosť, ktorá ho do budúcnosti bude pravdepodobne viesť
k ešte väčšej miere neochoty domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou.
Tento jav by však nepochybne bolo vhodné skúmať aj z pohľadu iných príbuzných „sklonov“, ktoré s takýmto postupom môžu súvisieť – či už ide o zmienený sklon k obavám z ľútosti, sklon k obavám zo straty, alebo sklon k obavám
z rizika (risk aversion).

Framing – rámcovanie
Je experimentálne potvrdené, že adresáti vnímajú informácie inak v závislosti od kontextu, v ktorom sa im informácie podávajú – ak sa naformulujú
negatívne a kontrolnej vzorke pozitívne, pričom obom vzorkám sa dá na výber okrem uvedenej možnosti aj možnosť riziková, v prípade istoty negatívnej
možnosti si subjekty volia radšej riziko; naopak, v prípade, že popri riziku je
dolár za každý deň, keď nebola tehotná. THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving
Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven : Yale University Press, 2008, s. 234.
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k dispozícii aj istota pozitívne formulovanej možnosti, volia si pozitívne formulovanú (nie nevyhnutne aj naozaj pozitívnu) možnosť. Využitie takto formulovaných možností sa vyskytuje najmä v obchodných rokovaniach alebo všeobecne pri negociovaní zmluvných vzťahov.
Iným, omnoho lapidárnejším príkladom rámcovania, je použitie drobnejšieho písma v spotrebiteľských zmluvách – vzhľadom na „rámec“ ostatného textu,
ktorý je napísaný väčším písmom, adresát predpokladá, že práve väčšie písmo
je dôležité a drobné písmo nedôležité. Preto osobitné právne úpravy na ochranu
spotrebiteľov zakazujú používanie drobného písma – čo je len opäť ďalší náznak
toho, že osobitne v oblasti ochrany spotrebiteľa má behaviorálna ekonomická
analýza práva svoje miesto – v záujme ochrany spotrebiteľa a zavádzania skutočne efektívnych právnych nástrojov ich ochrany.

Ako kognitívne sklony využívať v trestnom práve?
Kým všetky predchádzajúce kognitívne sklony sme zväčša predstavovali
na príkladoch z občianskeho a obchodného práva [prípadoch (obchodných)
zmluvných vzťahov, prípadoch z civilného sporového súdneho konania či z oblasti ochrany spotrebiteľov,692 prípadne v menšej miere zo správneho práva či
zdravotníckeho práva a práva sociálneho zabezpečenia (darcovstvo orgánov,
druhý pilier); schválne sme opomenuli odvetvie trestného práva. Tomu budeme
venovať na tomto mieste pozornosť osobitne, a to aj kvôli možným špecifikám
racionality, iracionality či „obmedzenej racionality“ pri páchaní trestných činov.693 Zároveň nám to však ponúka aj iný možný spôsob výskumu kognitívnych sklonov – nepostupujúc podľa jednotlivých sklonov, ale podľa jednotlivých
právnych odvetví.
Z pohľadu (neo)klasickej ekonómie a ekonomickej analýzy práva platí, že
sankcie by sa v trestnom práve mali odvíjať primárne od myšlienky kompenzácie škody či nákladov, ktoré trestným činom vznikli, zároveň berúc do úvahy
692

693

Na rozdiel od právnických osôb, u ktorých sa predpokladá, že vždy majú využívať odbornú
pomoc, resp. ich orgány majú postupovať s odbornou starostlivosou. Napriek tomu sa však aj
u štatutárnych orgánov prejavujú rovnaké kognitívne chyby ako u fyzických osôb vo všeobecnosti. Pozri LANGEVOORT, D. C. Organized illusions: a behavioral theory of why corporations mislead stock market investors (and cause other social harms). In University of Pennsylvania Law Review. 1997, roč. 146, č.1, s. 101 – 172.
DEVLIN, A. Fundamental Principles of Law and Economics. Londýn : Taylor and Francis, 2014,
s. 132.
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zisk, ktorý konanie prinieslo páchateľovi.694 Tento ideál však v súčasnosti trestné právo z viacerých dôvodov nespĺňa – v prvom rade neprichádza do úvahy
čisto „ekonomicky“ najefektívnejšie nahradenie všetkých trestov peňažným
trestom rôznej výšky – to by totiž preferovalo bohatých páchateľov na úkor
chudobných.695 Okrem toho, takýto prístup by si vyžadoval zohľadňovať špecifiká každého konkrétneho páchateľa trestného činu, aby sa mu mohol „vyčísliť“
správny trest, čo by bolo zrejme neefektívne a neúnosné.
Isté riešenia tu však ponúka aj behaviorálna ekonomická analýza práva, ktorá sa tiež zameriava aj na ideálne ustanovenie výšky trestov, a tiež skúma vplyv
pomeru miery (rizika) odhalenia a výšky trestu na rôzne druhy páchateľov. Behaviorálna ekonomická analýza práva uznáva, že najmä v trestnom práve veľkú
rolu hrajú špecifiká jednotlivých páchateľov, pričom u niektorých nemožno vylúčiť ani ťažšie emocionálne, inteligenčné a mozgové poškodenia, pri ktorých
ani hrozba trestným právom nemusí pôsobiť odstrašujúco.696 Bez ohľadu na
tieto najťažšie prípady však viacerí autori konštatujú, že hrozba trestom, resp.
presnejšie pomer medzi mierou odhaľovania trestnej činnosti a výškou trestu697, sú vnímané rozdielne rôznymi druhmi páchateľov, čo by mohlo trestné právo v záujme efektivity trestného postihu a odstrašenia trestom využívať.
Zdôrazňujú tak napríklad zistenie, že kombinácia vysokej sankcie a nízkej miery úspešného vyšetrenia trestnej činnosti bude viesť najmä u mladých páchateľov vyhľadávajúcich riziko (resp. páchateľov so sklonom k sebautvrdzovaniu698)
k zvýšeniu trestnej aktivity. Tu by podľa výskumov, naopak, mali byť zavádzané nízke tresty (ideálne nezaťažujúce štát, napr. výlučne peňažné sankcie, príp.
zahanbujúce tresty alebo teoreticky aj telesné tresty; ak by sa nemusela brať
do úvahy aj potreba izolácie niektorých páchateľov) a vysoká miera detekcie –
práve rýchle potrestanie je totiž (aj) v takýchto prípadoch zárukou najvyššej
efektívnosti trestnej politiky.699
694
695
696
697
698
699

Napríklad sa vypočítalo, že ak cena trestného činu je 2 000 libier a miera odhalenia je 40 %,
nestačí pokuta 5 000 libier na odstrašenie potenciálneho páchateľa. Tamže, s. 125. Na druhej
strane, v prípade úplnej neelasticity nemá zmysel páchateľa trestať vôbec – preto duševne chorí
jedinci nie sú trestaní. Tamže, s. 126.
Tamže, s. 111.
Tamže, s. 140.
K polemike k tomuto pomeru medzi právnymi teoretikmi pozri TEICHMAN, D. Criminal
Law. In University of Illinois Law Review. 2011, s. 1709.
TEICHMAN, D. Criminal Law. In University of Illinois Law Review. 2011, s. 1697 a nasl.
DEVLIN, A. Fundamental Principles of Law and Economics. Londýn : Taylor and Francis, 2014,
s. 115. Pozri tiež PATERNOSTER, R. The deterrence effect of the perceived certainty and se-
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Zaujímavé pre trestné právo je tiež zistenie behaviorálnych vedcov, že dĺžka
trestu odňatia slobody nie je pre odstrašenie páchateľa až taká rozhodujúca, keďže každým ďalším rokom odňatia slobody efektívnosť odstrašenia geometricky
klesá – rozdiel medzi 9 a 10-ročným trestom odňatia slobody tak pre páchateľa
nemá taký efekt a význam ako rozdiel medzi peňažným trestom a trestom odňatia slobody na jeden rok alebo pri výbere medzi odňatím slobody na jeden
alebo dva roky.
A napokon, ešte stále v súvislosti s trestaním, behaviorálna ekonomická analýza práva predstavuje aj niektoré návrhy vo vzťahu k alternatívnym trestom,
ktorých využívanie v mnohých štátoch dosahuje iba veľmi nízku mieru. Práve
tu je podľa názorov behaviorálnych vedcov veľký priestor pre „sklony“ a „postrčenia“ – mohlo by sa vyžadovať, aby všetky tresty odňatia slobody pod jeden rok
boli automaticky nahrádzané alternatívnymi trestami, ibaže by sudca osobitne
zdôvodnil prečo alternatívny trest neuložil. Má sa za to, že vplyv kognitívnych
sklonov k status quo by pri takto nastavenej úprave mal viesť k podstatnému
nárastu ukladania alternatívnych trestov.700
Priestor pre behaviorálnu analýzu v trestnom práve však v slovenských podmienkach vidíme napríklad tiež v rovine rozhodovania súdov o vzatí/ponechaní
obvineného/obžalovaného do väzby. V tejto súvislosti je totiž možné vnímať určité sebapresvedčovanie a sebautvrdzovanie sudcov o tom, že dôvody pre vzatie/
ponechanie obvineného/obžalovaného vo väzbe sú v konkrétnom prípade dané
a splnené. Kým na jednej strane zákonodarca nedáva sudcovi návod, ako má
v konkrétnej situácii postupovať, resp. neustanovuje konkrétne druhy konaní,
po ktorých vyhodnotení by bolo možné jednoznačne povedať, že sú splnené
väzobné dôvody; na druhej strane je dôležitým faktorom medializácia káuz,
pri ktorých sudca obvineného do väzby nevzal a následne sa ukázalo, že dané
rozhodnutie zapríčinilo negatívny následok v podobe ďalšej trestnej činnosti
obvineného. Práve takýto strach (sklon k obavám z rizika či zo straty) môže
viesť k tomu, že sudca rozhoduje v prospech väzby a sám sa v tomto presvedčení

700

verity of punishment: a review of the evidence and issues. In Just Q. 1987, č. 4, s. 173; WILSON J. Q., BOLAND, B. The effect of the police on crime. In L & Soc’y Rev. 1978, č. 12, s. 367;
GIBBS, J. P. Crime, punishment, and deterrence. In Sw Soc Sci Q. 1968, č. 48, s. 515. To isté
(o vysokej miere detekcie ako odstrašujúcom efekte) tvrdil už Beccaria.
Podobný postup priniesol v Nemecku očiviné výsledky. Pozri KANTOROWICZ-REZNICHENKO, E. Cognitive Biases and Procedural Rules: Enhancing the Use of Alternative Sanctions. In European journal of crime, criminal law and criminal justice. 2015, č. 23,
s. 210 – 211. Ako inú možnosť autorka navrhuje zaviesť osobitnú autoritu na rozhodovanie
o alternatívnych trestoch, to je však možnosť finančne náročnejšia. Tamže, s. 205.
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sebautvrdzuje – obmedzenie osobnej slobody obvineného tak vníma ako správne rozhodnutie – vo svetle (rámcovaní) možnej medializácie svojho sudcovského zlyhania. V tejto súvislosti by nepochybne mohol byť zaujímavý osobitný
empirický výskum, ktorý by sa zameral práve na tieto aspekty, a to s rôznymi
premennými – napríklad, akú rolu hrá pri rozhodnutí o vzatí do väzby obvinenie z násilnej trestnej činnosti páchanej na ženách v porovnaní s rozhodovaním
o väzbe v iných druhoch trestných činov a pod. No nielen túto hypotézu, ale
v podstate všetky z uvedených tvrdení, by bolo ideálne empiricky otestovať aj
v podmienkach Slovenskej republiky.

Záver
Na prechádzajúcich stranách sme sa pokúsili predstaviť niekoľko príkladov
na kognitívne sklony relevantné v práve – či už v legislatíve, súdnej aplikácii
práva, alebo pri realizácii práva v zmluvných vzťahoch. Matériu sme tým však
zďaleka nevyčerpali, a to ani pokiaľ ide o jednotlivé druhy kognitívnych sklonov,
ani pokiaľ ide o všetky príklady na jednotlivé kognitívne sklony v slovenskom
právnom poriadku.
Obdobne je do budúcnosti možné postupovať aj druhou naznačenou výskumnou cestou – namiesto jednotlivých sklonov ísť radšej podľa jednotlivých
právnych odvetví alebo napokon, po tretie, postupovať podľa sektorov tvorby
práva (legislatívy), aplikácie práva, a sektora realizácie práva (prípadne aj sektora právnej vedy).
Ideálom by nepochybne bola kombinácia všetkých týchto smerov, s cieľom
čo najväčšieho možného preskúmania významu behaviorálnej ekonomickej
školy práva. Okrem samotnej analýzy právneho poriadku by však nepochybne
ďalším vhodným krokom mohlo a malo byť aj empirické testovanie a overenie
skutočného fungovania jednotlivých druhov sklonov in vivo – v podmienkach
slovenského právneho systému. Vzhľadom na náročnosť empirického výskumu
však nepochybne ide o úlohu dlhodobú, vyžadujúcu si spoluprácu s odborníkmi z odborov psychológie a sociológie.
Sľubným výsledkom takéhoto náročného výskumu by však mohlo byť práve
identifikovanie najlepších skúseností, využití a či, naopak, naprávaní „kognitívnych sklonov“, aby sa na tomto základe dala sformulovať metodológia pre
hodnotenie efektívnosti legislatívy, ako aj pre dizajnovanie právnych riešení
v právnej praxi takým spôsobom, ktorý bude vhodne zohľadňovať „kognitívne
sklony“ subjektov práva vrátane orgánov aplikácie práva.
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17.

OD BEHAVIORÁLNEJ K HUMANISTICKEJ ANALÝZE
PRÁVA701

Úvod
Do práva sa celkom dobre premietajú naše vlastné záujmy a postoje k svetu. Zrejme nie je na tom vôbec nič zlé, naopak, je to veľmi prirodzené; dalo by
sa až povedať, že je to ľudské. Právo je tu totiž na to, aby regulovalo správanie
ľudí. Vždy teda bude o ľuďoch a azda vždy aj pre ľudí, ktorým sa neodcudzí.
Zároveň je právo ľudským výtvorom (minimálne, pokým nebude jeho tvorba prenechaná umelej inteligencii), a tak zákonite odráža ľudské preferencie,
hodnoty, postoje. Z času na čas dôjde k zmene paradigmy – na právo sa začneme pozerať z iného uhla pohľadu, nášmu pohľadu naň začnú dominovať
iné preferencie, hodnoty, postoje. O zmene paradigmy nehovoríme vtedy, ak
je nový prístup k právu predstavený jednotlivcom, ale vtedy, ak začne byť všeobecne (aspoň v určitej širšej skupine) akceptovaný. Prvým krokom ku zmene
paradigmy je však práve predstavenie nového prístupu jednotlivcom. Dôvody,
ktoré ho k tomu vedú, majú korene v jeho osobnosti, no často aj vo vonkajšom
svete. Doterajšie prístupy nezodpovedajú tomu, čo sám vidí a cíti, nezodpovedajú tomu, ako by chcel, aby to bolo; a tak začína vznikať nový prístup, ktorý sa
časom môže, ale vôbec nemusí zmeniť na novú paradigmu.702
Ako právni vedci, najmä ako právni teoretici a filozofi, máme jedinečnú možnosť prichádzať s novými prístupmi k právu, ktoré vychádzajú z nášho
pozorovania sveta a práva v ňom a našej vlastnej predstavy o nich. Môžeme
si dovoliť ten luxus hrať sa s myšlienkami o ideálnom práve, skúmať, prečo sa
nám práve určitý model zdá byť ideálny a hľadať cesty, ako sa k nemu čo najviac
701
702

Kapitola je výstupom projektu PRIMUS/HUM/15 „Proměny práva v transnacionálních kontextech“.
Zmenu paradigmy vo vede výstižne opísal T. S. Kuhn. In KUHN, T. S. Struktura vědeckých
revolucí. Praha : OIKOYMENH, 2003. V zásade hovorí o tom, že pokrok vedeckého poznania
nie je priamočiary, ale z času na čas príde zvrat v podobe novej paradigmy. Paradigmu definuje ako „všeobecne uznávané vedecké výsledky, ktoré v danej chvíli predstavujú pre spoločenstvo
odborníkov model problémov a model ich riešení.“ Keď prestane stačiť stará paradigma, dôjde
k zmene paradigmy. Prechod od jednej paradigmy k druhej nazýva vedeckou revolúciou. Netreba však zabúdať na krásu humanitných vied (na rozdiel od exaktných), ku ktorej patrí aj to,
že súčasne môžu popri sebe existovať viaceré paradigmy (resp. si kladie otázku, či vedy, ktoré
nie sú „normálne vedy“ vôbec paradigmu majú).
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priblížiť. Pri tejto vzrušujúcej ceste sa môžeme inšpirovať inými vedami, ako je
napríklad filozofia, psychológia, história, politológia či sociológia. Zdá sa totiž,
že na to, aby sme poznali právo, je potrebné z neho vystúpiť a pozrieť sa naň
práve z pohľadu týchto vied.703 Ak totiž zostaneme uzavretí iba v práve, nevidíme jeho súvislosti, nevidíme jeho dopad na skutočný život skutočných ľudí a
riskujeme, že z nás nebude nič viac ako „fachidioti“.704 Právo sa zároveň takto
odcudzuje ľuďom, čo považujeme za jeden z jeho najväčších mysliteľných nedostatkov, ktorému by sme sa mali za každú cenu vyhnúť.
Náš subjektívny postoj k svetu sa čím ďalej, tým viac stotožňuje s myšlienkou humanizmu. Humanizmus nie nutne v zmysle ateistického presvedčenia
o svete, t. j. odmietania náboženstva, ale skôr v zmysle filozofického stanoviska,
v ktorom je stredobodom pozornosti človek s jeho prednosťami aj nedostatkami, rozumom aj pocitmi. Cieľom tohto príspevku nie je podať jednoznačnú vedeckú definíciu pojmu „humanizmus“;705 ide o poľudštenie práva, t. j.
o také nazeranie na právo, v ktorom sa človek nestratí, a o prvotné predstavenie
vlastného vnútorného presvedčenia, že na právo možno nazerať humanisticky
a možno do neho riadnu dávku humanizmu „prepašovať.“ V rámci príspevku
bude predstavených niekoľko prvotných, viac či menej konkrétnych príkladov
toho, čo by humanistické nazeranie na právo vlastne mohlo znamenať.706
Tento text má názov „Od behaviorálnej k humanistickej analýze práva“, a preto sa práve týmto smerom bude uberať. Oba pojmy sú pojmami
703
704
705
706

Myšlienku sme si prisvojili od prof. Holländera.
Tento termín sme si osvojili od prof. Tichého.
K bližšiemu vymedzeniu humanizmu predovšetkým v ponímaní E. Fromma bude venovaná
ďalšia časť tohto textu s názvom „Humanistický prístup ako jeden z psychoterapeutických prístupov“.
Čo vlastne humanizmus v práve môže znamenať nie je jednoduché definovať. Svedčí o tom aj
absencia literatúry k tejto téme. Pri hľadaní zdrojov, ktoré by sa zaoberali humanizmom a právom, sme narazili napríklad na KISCH, G. Studien zur humanistischen Jurisprudenz. Berlin,
New York : Walter de Gruyter, 1972. Toto dielo ale pojednáva len o humanizme predovšetkým
v 15. a 16. storočí a jeho vplyve na rozvoj právnej vedy v tomto období. Nejde teda o humanistickú analýzu práva, ale o všeobecný humanistický postoj k právu. Ďalšie dostupné dielo, ktoré
by podľa svojho názvu mohlo vysvetľovať spojenie humanizmu a práva, bolo KIPP, T. Humanismus und Rechtswissenschaft. Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1912. Ide však o prednášku prednesenú pred zhromaždením spolku priateľov jedného humanistického gymnázia
v Berlíne z 5. decembra 1911 a pojednáva skôr o právnickom vzdelávaní a problémoch s ním
spojenými, než o hľadaní humanizmu v práve. Väčšina dostupnej literatúry teda pojednáva
o humanizme historicky v období 14. – 17. storočia a jeho vplyve na vtedajšiu právnu vedu, čo
ale nie je zameranie tohto príspevku.
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psychológie, dokonca sú to dva z troch základných prístupov v psychoterapii
(spolu s psychoanalýzou).707 Ak sme teda prijali paradigmu, že na právo možno
nazerať z pohľadu behaviorizmu, prečo nie aj z pohľadu humanizmu?
V prvej časti príspevku budú krátko opísané základné psychoterapeutické
prístupy, resp. smery, predovšetkým so zameraním na humanistický prístup.
V ďalšej časti sa príspevok bude venovať zásade humanizmu v súčasnom práve.
V predposlednej časti bude humanistický prístup k právu spolu s behaviorálnym prístupom aplikovaný na jeden nález českého ústavného súdu. Záver bude
patriť všeobecným myšlienkam o humanizme a práve.
Na záver úvodu krátka osobná poznámka. Tento text sa možno miestami vymyká štýlu typickému pre príspevky obdobného druhu; ten je totiž v protiklade
k tomu, o čo v tomto texte vlastne ide – o ľudský prístup. Zároveň tak podtrhávame subjektivizmus ako taký; smer, ktorý vo filozofii preferujeme v protiklade k objektivizmu a vyjadrujeme skepsu voči „vedeckosti“ práva. Navyše, dosť
dobre to vystihuje to, čomu veril C. Rogers, ako jeden z hlavných predstaviteľov
humanistického prístupu v psychoterapii, zakladateľ PCA (Person-Centered Approach), t. j. terapie zameranej na človeka: „dovoľme si byť v každom momente
celými ľuďmi, ľuďmi nielen s hlavou a rozumom v nej, ale aj s pocitmi, a to aj
v akademickej sfére.“708 Preferujeme preto (nielen) pre tento text úprimnejší,
ľudskejší, subjektívnejší štýl písania. Ak sa aj čitateľ neprikloní k myšlienke humanizmu, možno ho zaujme aspoň myšlienka „humanistického“ písania príspevkov.709 Zároveň sme si vedomí toho, že myšlienky tu predstavené vyžadujú
detailnejšie odôvodnenie a rozpracovanie. Tento text je ale poňatý ako prvotné
úvahy o myšlienke humanizmu v práve, ktorým sa budeme radi detailnejšie
venovať v iných príspevkoch.

707
708
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Podrobnejšie pozri ďalšiu časť tohto textu s názvom „Humanistický prístup ako jeden z psychoterapeutických prístupov“.
Rogers kritizoval „vzdelávanie od hlavy nahor“ (education from the neck up), t. j. sústredenie sa
pri vzdelávaní len na myšlienky a nie na pocity. Navrhoval, aby mal vo vzdelávaní miesto „celý
človek“ (whole person), ktorý má myšlienky aj pocity (feelings and ideas merged). In ROGERS,
C. A way of being. Boston, New York : Houghton Mifflin Company, 1995, s. 267 – 264.
Ešte jedna poznámka k použitej literatúre, ktorá je z väčšej časti nemecká. Dôvodom nie je
demonštrácia znalosti nemeckého jazyka, ale miesto pobytu pri písaní tohto textu.
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Humanistický prístup ako jeden z psychoterapeutických prístupov
Psychoterapeutické prístupy
Je takmer nemožné dopátrať sa jednotného delenia psychologických prístupov, resp. smerov. Je ale isté, že sa v každom z týchto delení vyskytnú
aspoň tri – psychoanalytický, behaviorálny a humanistický, prípadne humanisticko-existenciálny (väčšinou ale štyri spolu s prístupom kognitívnym).710 Ďalšie riadky budú venované krátkemu opisu týchto štyroch prístupov,
pri behaviorálnom prístupe aj krátkemu opisu jeho postavenia v práve.
Psychoanalytický, resp. psychodynamický, prístup považuje psychické utrpenie za vonkajší symptóm vnútorných nevyriešených tráum a konfliktov ukrytých v našom podvedomí. Podľa jeho zakladateľa, S. Freuda, je ľudské správanie
rozhodujúcou mierou ovplyvnené sexuálnymi silami. Terapia je vedená formou
terapeutického rozhovoru, v ktorom terapeut poskytuje osobe náhľad do vzťahu
medzi viditeľnými symptómami a skrytými nevyriešenými konfliktmi, ktoré
pravdepodobne dané symptómy spôsobili. Psychoanalytický prístup k právu by
bol nepochybne zaujímavý, ale nebude predmetom tohto príspevku.
Naproti tomu, je podľa behaviorálneho prístupu v psychoterapii dôvodom
ľudského správania neustála interakcia medzi človekom a vonkajším prostredím
(a nie teda podvedome nevyriešené konflikty ako v psychoanalytickom prístupe). Človek sa v tejto interakcii učí určité vzorce správania, ktoré pre neho
nemusia byť vyhovujúce. Behaviorálna psychoterapia je zameraná na zmenu
týchto naučených vzorcov (porúch správania), a to postupným eliminovaním neželaného správania, ktoré je chápané ako naučená reakcia, za súčasného postupného nahradzovania správaním želaným, ktoré tvorí jeho protiklad
710

Za povšimnutie určite stojí aj fenomenologický prístup, kognitívny prístup, gestaltistický prístup, systemický prístup, psychodynamický prístup, logoterapia, existenciálny prístup a mnoho ďalších, ktoré buď tvoria samostatné prístupy, alebo sú podkategóriami iných prístupov.
Napríklad podľa učebnice SMITH, E. E., HOEKSEMA, S. N. (eds.). Atkinsons und Hilgards
Einführung in die Psychologie. 14. vyd. Berlin – Heidelberg : Springer-Verlag, 2007, s. 597 – 642,
sa rozlišujú tieto štyri dominantné prístupy psychológie osobnosti v 20. storočí: 1. psychoanalytický, 2. behaviorálny, 3. humanistický a 4. kognitívny. V jednej z najucelenejších, svetovo uznávaných a aj pre laikov pochopiteľných učebníc psychológie sa v rámci psychoterapie
obdobne rozlišuje terapia: 1. psychodynamická (zahrňujúca psychoanalýzu), 2. behaviorálna,
3. kognitívna a 4. humanistická (a k tomu ešte navyše skupinová a biomedicínska, ktoré sú ale
skôr podkategóriami týchto štyroch prístupov). In GERRIG, R. J., ZIMBARDO, P. G. Psychologie. 18. Auflage. München : Pearson Studium, 2008, s. 596 – 626.
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(Gegenkonditionierung).711 Behaviorálna psychoterapia sa používa najčastejšie
na odstránenie konkrétnych ohraničených problémov (napr. strachu z výšok,
trémy, prokrastinácie, depresie, úzkosti) a funguje na princípe opakovania, resp.
tréningu, protikladných, želaných vzorcov správania.
Behaviorálny prístup k právu (Behavioral Law & Economics)712 nadväzuje
na behaviorálny prístup v psychoterapii, ale taktiež predstavuje kritiku prístupu
„Právo a ekonómia“ (Law & Economics). Nadväznosť na psychoterapiu možno vidieť v snahe o zmenu naučených vzorcov správania a kritiku voči „Právu
a ekonómii“ zase v uvedomovaní si, že človek sa nie vždy správa racionálne ako
homo economicus, ale, naopak, často aj iracionálne napríklad v dôsledku kognitívnych chýb (skreslení).713 Z behaviorálneho prístupu k právu sa zrejme najviac
ujala teória „nudge“ (poštuchávania) k želaným vzorcom správania (aj) pro
stredníctvom právnych pravidiel.714
Kognitívny prístup je určitým kompromisom medzi psychoanalytickým
a behaviorálnym prístupom. Je zameraný predovšetkým na zmenu interpretácie toho, čo si človek myslí, na zmenu rôznych foriem kognitívnych procesov.
Niektorí kognitívni terapeuti predpokladajú, že psychické problémy sú podmienené spôsobom, akým ľudia premýšľajú o sebe vo vzťahu k iným a o udalostiach, ktoré ich postihujú. Nesprávny spôsob myslenia môže byť odôvodnený (1) iracionálnymi postojmi („byť bez chyby je najdôležitejšia vlastnosť, akú
by mal mať študent“), (2) nesprávnymi predpokladmi („ak urobím všetko, čo
chcú, budú ma mať radi“), alebo (3) zakorenenými vzorcami správania, ktoré
711
712
713
714

Behaviorálna terapia pracuje s mnohými ďalšími technikami, ktorých popis prekračuje rámec
tohto príspevku, no ktoré sú popísané napríklad v literatúre uvedenej v v predchádzajúcej poznámke.
Základom pre vznik tohto prístupu bol článok JOLLS, CH., SUNSTEIN, C. R., THALER, R.
A Behavioral Approach to Law and Economics. In Stanford Law Review. 1998, vol. 50, s. 1471
a nasl.
Tzv. „biases“, ktoré ucelene opísali ich „objavitelia“ D. Kahneman a A. Tversky (a menej často
spomínaný P. Slovic) – pozri KAHNEMAN, D., SLOVIC, P., TVERSKY, A. (eds.). Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge : Cambridge University Press, 1982.
Tvorcovia tejto teórie R. Thaler a C. R. Sunstein ju neskôr zhrnuli v knihe, ktorá vyšla aj v českom preklade – pozri THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge (štouch). Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování. Zlín : Kniha Zlín, 2010. Viac k behaviorálnemu prístupu k právu v domácej literatúre pozri GÁBRIŠ, T. Behaviorálna ekonomická analýza práva a kognitívne vedy. In
VEČEŘA, M., HAPLA, M. (eds.). Weyrovy dny právní teorie 2017. Sborník z konference. Brno :
Masarykova univerzita, 2017, s. 266 – 285. Dostupné na internete: https://www.law.muni.cz/
sborniky/weyr/weyr2017.pdf.
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v človeku spúšťajú „autopilota“ a nútia ho tieto vzorce opakovať aj vtedy, ak nie
sú funkčné, resp. prospešné („musím počúvať autority“). Kognitívne nedorozumenia a odmietanie rozlišovať medzi realitou a vlastnými očakávaniami spôsobujú emocionálnu záťaž, ktorá sa odstraňuje v kognitívnej terapii.715 V súčasnosti sa ale kognitívna terapia najčastejšie kombinuje s behaviorálnou a hovorí
sa teda o behaviorálno-kognitívnom prístupe.716

Humanistický prístup
Jadrom tohto textu je posledný z prístupov – humanistický prístup, ktorému
bude ďalej venovaná najväčšia pozornosť. Najprv bude v krátkosti predstavený
humanistický prístup v psychoterapii, následne humanizmus ako taký a v ďalšej
časti humanizmus v práve.
Podstatu humanistickej terapie najlepšie vysvetľuje heslo C. Rogersa: „stať sa
tým, kým človek je“, resp. „každý z nás je sám sebou len do takej miery, do akej sa
mu to podarí“. Človek má vždy možnosť voľby v živote. S voľbou ale prichádza
aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutie a možný pocit viny kvôli premeškaným príležitostiam, v ktorých sme mohli naplno využiť náš potenciál. Humanistický prístup má viacero vetiev; najznámejšie sú prístup zameraný na klienta
a Gestalt-terapia. Obmedzíme sa tu na nám bližší prístup zameraný na klienta
(PCA), ktorého zakladateľom je už spomínaný Rogers. V humanistickej terapii
zameranej na klienta je hlavnou úlohou terapeuta vytvoriť medzi ním a klientom bezpečný, empatický a autentický vzťah, v ktorom klient dokáže čo najviac
rozvinúť svoj potenciál, sám aktivovať svoje schopnosti. Terapeut musí klienta
plne rešpektovať, mať k nemu pozitívny prístup, byť transparentný vo svojich
pocitoch a myšlienkach voči klientovi. V autentickom a empatickom vzťahu sa
terapeut snaží prežiť pocity svojho klienta, ktorého považuje za cennú, kompetentnú osobu, ktorú nesúdi ani nehodnotí, ani jej nedáva konkrétne direktívne
rady, ale sprevádza ho pri objavovaní svojej vlastnej individuality. Terapeut sa
ku klientovi (nepoužíva sa označenie pacient) správa predovšetkým ako človek
k človeku. Práve v tom vidíme hlavný dôvod vnímania „na klienta zameranej
terapie“ ako humanistickej terapie.
715
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GERRIG, R. J., ZIMBARDO, P. G. Psychologie. 18. Auflage. München : Pearson Studium, 2008,
s. 613.
Ako dôkaz tohto tvrdenia postačí dať do ľubovoľného internetového vyhľadávača heslo „behaviorálna terapia“ alebo „kognitívna terapia“ a výsledkom hľadania je v drvivej väčšine kombinovaná „kognitívno-behaviorálna terapia“.
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Humanizmus nie je ale vlastný len psychoterapii, ale možno ho vnímať ako
životný postoj, spôsob vnímania sveta, životnú filozofiu. Práve v tomto širšom
kontexte sa ním v 20. storočí zaoberal psychológ, humanistický filozof a sociológ E. Fromm717, a predovšetkým v tomto širšom kontexte by mohol nájsť
uplatnenie aj v práve. V jednej zo svojich prednášok definoval Fromm humanizmus či už v kresťansko-náboženskom, ako aj v sekulárnom poňatí ako „vieru
v človeka a jeho schopnosť vyvíjať sa stále na vyššiu úroveň prostredníctvom viery
v jednotnosť ľudskej rasy, viery v toleranciu a mier, ako aj v rozum a lásku, ako
tie sily, ktoré dokážu človeku dodať silu, aby naplnil svoj potenciál a stal sa tým,
čím sa stať môže.“718 Svoju myšlienku o humanizme rozvíja ďalej v poetickejšej
forme, ktorá podčiarkuje Frommov záujem o otázku lásky a jej podôb, ktoré nevyhnutne súvisia s humanizmom: „Kto prežije podvedomé, spozná sám seba ako
ľudskú bytosť; vie, že sám v sebe nesie všetko ľudské, takže mu nič ľudské viac nie je
cudzie. Pozná cudzinca a miluje ho, pretože sám sebe už viac nie je cudzí. Prežitie
vlastného podvedomého má rovnaký význam ako prežitie vlastnej ľudskosti, ktorá
človeku umožňuje povedať každej ďalšej ľudskej bytosti: ja som ty. Dokážem pochopiť všetky tvoje podstatné vlastnosti, všetky tvoje dobré aj zlé stránky, dokonca
aj tvoju pochabosť, pretože to všetko je aj vo mne.“719

Humanizmus v práve
O humanizme (nielen) v podaní Fromma by sa dalo napísať veľa. O čosi
ťažšie to bude s humanizmom v práve. Dôvod, prečo sa vlastne týmto spojením
zaoberáme, je hypotéza vytvorená práve v súvislosti s Frommovými myšlienkami. Domnievame sa totiž, že na nastolenie spravodlivosti, ktorá je všeobecne
vnímaná ako dôležitá hodnota v práve, nestačí nastavenie pravidiel s použitím čisto logických, racionálnych operácií, ale že je nutné v týchto pravidlách
717
718
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Na tomto mieste sa priznávame k ovplyvneniu humanistickými myšlienkami prevažne E.
Fromma.
FROMM, E. Humanismus und Psychoanalyse (Humanismo y Psicoanàlisis). In FROMM, E.
Gesamtausgabe (GA), Band IX. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, s. 3. Prednáška bola prednesená 8. marca 1963 pri príležitosti slávnostného otvorenia budovy Mexickej
Psychoanalytickej spoločnosti, ktorú založil E. Fromm (v origináli v španielčine).
Tamže, s. 10. Otázkou lásky sa E. Fromm zaoberal ďalej najmä v jeho vôbec najznámejšom diele, ktoré vyšlo aj v slovenskom preklade – FROMM, E. Umenie milovať. Bratislava : Citadella,
2014. Myšlienky o humanizme sú zhrnuté v diele FROMM, E. Humanismus als reale Utopie:
Der Glauben an den Menschen. Schriften aus dem Nachlaβ. Band 8 (hrsg. von Reiner Funk).
Weinheim/Basel : Beltz, 1992.
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predovšetkým zohľadniť človeka ako ľudskú bytosť.720 Zohľadnenie človeka ako
ľudskej bytosti v práve nie je opakom logického, racionálneho prístupu, ale ide,
naopak, o následok racionalizmu, je to jeho najodvážnejší a najradikálnejší dôsledok.721 Otázka teda je, či nájdeme k humanistickému prístupu k právu dostatok odvahy.
Súčasné právo s myšlienkou humanizmu nepochybne v určitých oblastiach
už počíta. Prvou oblasťou je trestné právo. V českom trestnom zákonníku (zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) našla zásada humanizmu pozitívno-právne
vyjadrenie v § 37 ods. 2, v ktorom je uvedené: „Páchateľovi nemožno uložiť kruté
a neprimerané trestné sankcie. Výkonom trestnej sankcie nesmie byť ponížená
ľudská dôstojnosť.“722 V slovenskom Trestnom zákone (zákon č. 300/2005 Z. z.,
Trestný zákon) takéto všeobecné vyjadrenie zásady humanizmu v rámci zásad
ukladania trestov chýba,723 premieta sa ale do povinnosti prihliadať na osobu
páchateľa pri ukladaní trestov.724 Idea humanizmu je tak prítomná aj v súčasnom pozitívno-právnom vyjadrení slovenského trestného práva.725
Vyjadrenie humanizmu v trestnom práve úzko súvisí s „prežarovaním“ základných ľudských práv do podústavného práva. Najlepšie je idea humanizmu
v rámci základných ľudských práv vyjadrená zrejme v nemeckom základnom
zákone (Grundgesetz), ktorý v samotnom úvode, t. j. v článku 1 ods. 1 zakotvuje
nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti.726 Tú vykladá Spolkový Ústavný súd podľa doktríny tzv. Objektformel tak, že človek nemôže byť nikdy štátnou mocou
720
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Túto hypotézu tu ponecháme čisto ako hypotézu a nebudeme sa púšťať do jej overovania, ktoré
je nepochybne žiaduce, ale nie v rámci ustanovených cieľov tohto textu, ku ktorým patrí predovšetkým prvotné priblíženie idey humanizmu a hľadanie jeho miesta v práve.
Inšpiráciou nám bola táto Frommova myšlienka, ktorá sa ale netýkala práva: „Zážitok spojenia s človekom, alebo v náboženskom ponímaní s bohom, v žiadnom prípade nie je iracionálny.
Naopak, je, ako naznačil Albert Schweitzer, následkom racionalizmu, je jeho najodvážnejším
a najradikálnejším dôsledkom.“ In FROMM, E. Umenie milovať. Bratislava : Citadella, 2014,
s. 54.
Ustanovenie § 37 ods. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.
Pozri § 34 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon.
Ustanovenie § 34 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
v ktorom je uvedené: „Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob
spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti
a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.“
Zaujímavé je, že český trestný zákonník výslovne neformuluje povinnosť prihliadať „na osobu“
páchateľa. Dôvod môže byť práve ten, že je myšlienka humanizmu vyjadrená na inom mieste –
v už spomínanom § 37 ods. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Art. 1 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
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degradovaný na prostý objekt štátu, resp. nemôže byť tolerované zaobchádzanie,
ktoré spochybňuje jeho kvalitu ako človeka.727 Človek musí zostať subjektom,
nie sa zmeniť na objekt štátnej moci či kohokoľvek iného.
Ďalšie oblasti práva, v ktorých by sme mohli nájsť premietnutie idey humanizmu, sú napríklad medicínske právo (spolu s bioetikou), či rodinné právo. Zabúdať na človeka by sa ale zrejme nemalo ani v zdanlivo technických právnych
odvetviach, ako je napríklad právo sociálneho zabezpečenia, procesné právo
či všeobecne správne právo. Mnohokrát sa totiž zdá, že pri aplikácií noriem
napríklad práva sociálneho zabezpečenia či správneho práva všeobecne, sa zabúda na to, že tieto normy dopadajú a výrazným spôsobom ovplyvňujú životy
ľudských bytostí. Možno aj práve v tejto súvislosti sa často hovorí o formalizme
v práve. Niekedy sa za podstatu problému formalizmu označuje „vákuovosť“
premýšľania o právnych otázkach, ktorá znamená, že súd berie pravidlá prijaté
parlamentom ako danosť a vykladá a aplikuje ich, ako by existovali vo vákuu,
teda bez súvislosti s ľudským konaním.728 Inokedy sa za podstatu problému
formalizmu považuje „stupídna“ a hodnotovo necitlivá interpretácia „à la Josef
Švejk“.729 Ale možno súvisí formalistická interpretácia práva s odcudzením sa
ľuďom, a teda so zabúdaním na humanizmus v práve. Formalizmu sa možno
dopúšťame práve vtedy, ak právo vykladáme a aplikujeme, ako keby vo vákuu,
t. j. bez ohľadu na jeho dopad na ľudí, no a práve v tomto spočíva „stupidita“
tohto výkladu a aplikácie.
Na základe uvedeného exkurzu právnych oblastí, v ktorých sa myšlienka humanizmu už teraz vyskytuje, sa zdá, že zaoberať sa spojením práva s humanizmom nie je utópiou. Humanizmus si svoje miesto hľadá nielen v legislatíve, ale
aj v aplikačnej praxi súdov a iných orgánov aplikácie práva. V ďalšej časti bude
uvedený konkrétny príklad nálezu českého ústavného súdu, v ktorom sa objavil
humanistický argument v poňatí tohto príspevku, ale aj behaviorálny argument.

727
728
729

BVerfGE 109, 279 (312 f.); 87, 209 (228).
Pozri napríklad RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha : ASPI, 2008, s. 66.
Doc. Sobek k tomu uvádza: „pohŕdavé označenie ,formalista‘ si sudca vyslúži predovšetkým tým,
že aplikuje právo ako vojak Jozef Švejk, ktorý absurdizoval príkazy svojich nadriadených tým, že
ich doslovne dodržiaval. Stupídna a hodnotovo necitlivá interpretácia nie je dôsledkom nejakého
nadužívania logiky, ale je nakoniec záležitosťou právnických a možno aj obecne ľudských kvalít
sudcu.“ In SOBEK, T. Právní myšlení: kritika moralismu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 255.
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Od behaviorálnej k humanistickej analýze práva v rozhodnutí
českého ústavného súdu
Viete, prečo fajčiar neverí, že ho fajčenie zabije? Pretože ho ešte nikdy nezabilo. Ide o formu skreslenia, kognitívnej chyby, tzv. skreslenie nadmerného
optimizmu (optimism bias).730 Ľudia majú tendenciu veriť, že je menej pravdepodobné, že sa práve im stane niečo zlé a, naopak, že je viac pravdepodobné,
že sa im stane niečo dobré. Skreslenie nadmerného optimizmu teda možno
definovať ako rozdiel medzi tým, čo osoba očakáva, a tým čo sa dostaví, za
predpokladu, že sú očakávania lepšie ako realita.
Argument skreslením nadmerného optimizmu sa objavil v náleze českého
ústavného súdu, ktorý bude predmetom ďalšieho rozboru. Ide o nález Ústavného súdu ČR zo 7. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17. Skutkovo išlo v tomto
prípade o to, že sťažovateľ popíjal 26. marca 2016 so známym kofolu s rumom.
Podľa tohto nálezu vypil minimálne šesť rumov, posledný z nich niekedy pred
polnocou. Druhý deň ráno sa cítil v poriadku, a tak vzal manželku a dvoch
synov autom na výlet. Jazdu autom ale nezvládol a došlo k dopravnej nehode –
zrážke so stromom. Sťažovateľova manželka a starší syn, ktorý mal vtedy šesť
rokov, nehodu neprežili. Prežil sťažovateľ a mladší syn, ktorý mal v čase nehody tri roky. Podľa nálezu mal sťažovateľ počas jazdy autom v krvi najmenej
1,54 g/kg alkoholu (t. j. viac ako 1,5 promile). Okresný súd v Opave ako prvostupňový súd odsúdil sťažovateľa za spáchanie trestného činu usmrtenia z nedbanlivosti a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a uložil mu trest
zákazu činnosti spočívajúci v zákaze riadiť motorové vozidlo na obdobie siedmich rokov spolu s povinnosťou nahradiť škodu. Ďalej sťažovateľovi uložil trest
domáceho väzenie na obdobie dvoch rokov. Neuložil mu teda nepodmienečný
trest odňatia slobody, hoci sa touto otázkou rozsiahle zaoberal. Odôvodnil to
tak, že stupeň škodlivosti konania sťažovateľa síce odôvodňoval uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ale prvostupňový súd zohľadnil ďalšie
okolnosti tohto prípadu, predovšetkým to, že sa k osobe sťažovateľa pozitívne
vyjadrili rodičia zosnulej manželky, ktorí ho hodnotili ako príkladného manžela a milujúceho otca, a prosili súd, aby neoddeľoval sťažovateľa od maloletého
730

K optimism bias pozri napríklad SHAROT, T. The optimism bias. In Current Biology. 2011,
vol. 21, no. 23, s. R941 – R945. Teri Sharot stručne a populárne zhrnula svoje poznatky o „optimism bias“ v rámci vystúpenia na TEDe. Pozri SHAROT, T. The optimism bias. TED 2012.
Dostupné na internete: https://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias.
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preživšieho syna. Ten sa aj podľa znaleckých posudkov stal predovšetkým po
zmienenej udalosti na sťažovateľovi citovo závislý.
Druhostupňový Krajský súd v Ostrave mal na vec iný právny názor. Zrušil výrok o treste prvostupňového súdu a uložil sťažovateľovi nepodmienečný
úhrnný trest odňatia slobody v dĺžke štyroch rokov. Taktiež uložil trest zákazu
činnosti na obdobie siedmich rokov. Ako hlavný argument pre svoje rozhodnutie uviedol vysokú spoločenskú škodlivosť konania sťažovateľa, na ktorej nič
nemôže zmeniť ani pozitívne hodnotenie osôb k osobe sťažovateľa.
Sťažovateľ sa ďalej obrátil na najvyšší súd, ten ale dovolanie odmietol s odôvodnením, že nie je naplnený žiadny zo zákonných dovolacích dôvodov. Sťažovateľ sa tak obrátil s ústavnou sťažnosťou na ústavný súd, pričom jeho sťažnosť
smerovala predovšetkým voči rozsudku druhostupňového súdu – Krajského
súdu v Ostrave.
Z hľadiska zamerania tohto príspevku, konkrétne z hľadiska behaviorálnej
analýzy práva, je zaujímavý argument, ktorý uviedol Krajský súd v Ostrave vo
svojom vyjadrení k ústavnej sťažnosti: „Je to výlučne sťažovateľ, kto nesie zodpovednosť za neodčiniteľný následok smrti dvoch osôb. Trestná vec sťažovateľa nie je
čo do spáchania skutku ničím výnimočná pre zmiernenie trestu. (...) Nie je možné
prisvedčiť náhľadu sťažovateľa, že sa prípad svojou špecifickosťou vymyká zvyčajným prípadom. Sťažovateľ síce dosiaľ žil riadnym životom, to je však bežnou normou pre väčšinu občanov. Z nej fatálne vybočil spôsobením smrti dvoch blízkych
osôb. Pozitívne referencie spoluobčanov a podpora rodiny z pohľadu súdu nemôžu
vyvážiť závažnosť následku, a to aj s vedomím, že pozostalým je maloletý syn sťažovateľa. Bol to sťažovateľ, ktorý mohol domyslieť dôsledky svojho protiprávneho
konania, za ktoré bol potrestaný. Argumentáciu uvedenú v podanej sťažnosti o negatívnom ovplyvnení psychického vývoja mladšieho syna sťažovateľa nie je možné
dávať na ťarchu odvolaciemu súdu. Zodpovednosť za následok vyviera len a len
z konania sťažovateľa.“731
Zaujímavá je predovšetkým časť: „Bol to sťažovateľ, ktorý mohol domyslieť
dôsledky svojho protiprávneho konania, za ktoré bol potrestaný.“ Toto vyjadrenie Krajského súdu v Ostrave totiž popiera kognitívne skreslenie nadmerného
optimizmu (optimism bias), ktoré bolo zmienené v úvode tejto časti príspevku.
Sťažovateľ zrejme považoval za nepravdepodobné, že by sa mu mohlo niečo také
stať. Ide o kognitívne skreslenie, ktorého sa nemožno úplne zbaviť, dokonca
731

Bod 9. nálezu Ústavného súdu ČR zo 7. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17.
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ani vtedy, ak si ho je človek vedomý. Otázka, ktorú si kladieme, preto je, čo
s takýmto argumentom súdu vo svetle behaviorálnej psychológie? Má byť legitímny? Očakávame, či už teraz alebo v budúcnosti od súdu, aby povedal, že ide
o optimism bias a takýto argument neakceptoval? Má byť sudca zároveň psychológ? Tieto otázky zostanú v tomto príspevku nezodpovedané. Vedecké výsledky
v oblasti behaviorálnej psychológie ale presvedčivo ukazujú, že optimism bias
skutočne existuje. Nie je ale zatiaľ zrejme úplne jasné, ako má s poznatkami behaviorálnej psychológie naložiť právna veda a prax.
Ak sa budeme v súlade so zameraním tohto príspevku posúvať od behaviorizmu k humanizmu, upúta našu pozornosť rozsudok Krajského súdu v Ostrave predovšetkým svojou, možno povedať, neľudskosťou. Krajský súd v Ostrave
odsúdil sťažovateľa na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní štyroch
rokov napriek citovej závislosti mladšieho syna na sťažovateľovi a napriek prosbám rodičov po zosnulej manželke. A tento nedostatok ľudskosti si všimol aj
ústavný súd, ktorý napokon v predmetnom náleze tento rozsudok zrušil (spolu
s uznesením najvyššieho súdu) s odvolaním sa na porušenie práva na spravodlivý proces a práva na ochranu rodičovstva, rodiny a zvláštnej ochrany detí.732
Humanistický postoj ústavného súdu v tejto veci je zrejme najciteľnejší z nasledujúceho úryvku nálezu: „Známy americký trestný obhajca B. Stevenson vo
svojom bestselleri s názvom ,Just Mery: A Story of Justice and Redemption‘ (Spiegel & Grau, 2015, s. 290) napísal, že každý z nás je viac ako najhoršia vec, ktorú
sme kedy urobili. Ak niekto zaklame, nie je len klamár. Ak si niekto vezme niečo,
čo mu nepatrí, nie je len zlodej. A rovnako tak, ak niekto niekoho zabije, nie je
len človek, ktorý niekoho zabil. Je pritom dôležité ústavne chrániť tú druhú časť
v každom z nás ako súčasť našej ľudskej dôstojnosti. V tom sa možno líšil pohľad
okresného a krajského súdu. Prvý zmienený súd v sťažovateľovi nevidel len človeka, ktorý vlastnou nedbalosťou usmrtil dvoch členov svojej rodiny, a premietol
to do svojho rozhodnutia. Krajský súd, naopak, v sťažovateľovi len človeka, ktorý
vlastnou nedbalosťou usmrtil dvoch členov svojej rodiny, videl. Pri odôvodňovaní
svojho nového rozhodnutia vo veci preto musí zmeniť svoju perspektívu a náležite
zohľadniť všetky relevantné okolnosti tohto smutného prípadu.“733

732
733

Podrobnejšie pozri výrok č. I nálezu Ústavného súdu ČR zo 7. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS
2027/17.
Bod 29. nálezu Ústavného súdu ČR zo 7. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17.
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Last but not least
Mnohým sa môže zdať zmienené rozhodnutie ústavného súdu nesprávne,
resp. možno aj správne z pohľadu ľudského, ale z toho dôvodu, že by sa právo
mohlo príliš rozvoľniť, byť príliš neurčité, že by sa city v práve mohli ľahko zneužiť, minimálne ako rozhodnutie sporné, možno dokonca nebezpečné. Túto
domnienku zakladáme napríklad aj na subjektívnej skúsenosti s debatou ohľadom spôsobu rozhodovania amerického sudcu z Providence – F. Capria, ktorého rozhodovacia prax je zachytená a vysielaná v rámci televíznej relácie Caught
in Providence.734 Sudca Caprio napríklad odpustil pokuty za parkovanie žene,
ktorá mu na pojednávaní vyrozprávala príbeh o svojej ťažkej životnej situácií
za posledný rok, kedy jej, okrem iného, zabili syna, vysťahovali ju z nájmu a pri
riešení týchto situácií niekoľkokrát dostala pokutu za nedovolené parkovanie.735
Sudca Caprio v každom prípade hľadá rovnováhu medzi záujmom štátu a situáciou konkrétnej osoby. Na štýl jeho rozhodovania môže zaznieť obdobná kritika
ako k uvedenému nálezu ústavného súdu. Naozaj ale v práve nemá humanizmus
miesto? Naozaj chceme právo, ktoré bude ignorovať tak ťažkú životnú situáciu
ako v prípadoch, ktoré rozhodoval ústavný súd či sudca Caprio? Presne túto
otázku by sme si mali pri obdobných úvahách klásť: aké právo chceme? Ak
chceme právo, ktoré nebude zabúdať na ľudí a nebude sa im odcudzovať, mali
by sme skúsiť podstúpiť riziko humanistického prístupu k právu. To neznamená
hneď, že zabudneme na všetky právne normy a budeme rozhodovať v prospech
toho, komu sa stalo niečo ľudsky zlé; žiadny prehnaný sentiment či prekračovanie hraníc práva na základe subjektívnych pocitov. Právo nám totiž poskytuje
dosť široký priestor na to, aby ľudia boli stále považovaní za ľudí aj so svojimi
chybami a prešľapmi, aby sa utrpenie, ktoré už bolo spôsobené, zbytočne nezvyšovalo, aby sa ľudia pri rozhodovaní o životoch iných neskrývali za paragrafy
a aby sa pri tvorbe právnych pravidiel predovšetkým myslelo na ich dopad na
ľudí. Aj v analyzovanom prípade ústavného súdu, aj v prípade, ktorý rozhodoval
sudca Caprio, išlo o rozhodnutie podľa práva, založené na právnych normách
a právnych princípoch. Možno len hodnotový výklad týchto noriem a princípov
bol trochu odlišný, resp. možno len prístup k právu bol iný.

734
735

Mnohé z videí tejto relácie sú voľne dostupné na internete.
Predmetné video s názvom „Caught in Providence: Tough Year“ je dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=EqK80Neavq8.
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Môže byť humanistický prístup k právu zneužitý? Môže. Úplne rovnako ako
každý iný. Skôr ale ako z obavy o prílišný humanizmus v práve a jeho zneužitie,
máme obavy z toho, že práve preto, že sa budeme báť zneužitia, sa o to ani nepokúsime; že z obavy o to, aby sme sa nepopálili, zabudneme, že sme ľudia a že
právo je hlavne o ľuďoch.
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18.

NOVÝ TEORETICKÝ RÁMEC BEHAVIORÁLNEJ
EKONOMICKEJ ANALÝZY PRÁVA?736

Úvod
Ak sa ekonomická analýza práv odmieta ako príliš technokratická a neodrážajúca realitu rozhodovania či ideál spravodlivosti, a behaviorálnej ekonómii
ako pokusu o nápravu ekonomickej analýzy práva sa zase podobne ako behaviorizmu v polovici 20. storočia vytýka absencia hlbšieho vedeckého pozadia
či teoretického základu, tieto nedostatky je v súčasnosti možné riešiť minimálne dvoma spôsobmi. Buď, vychádzajúc z ekonomického základu behaviorálnej
ekonomickej analýzy práva, vziať za východisko inú ekonomickú teóriu, menej
matematickú a viac podobnú behaviorálnej ekonómii v tom, že tiež spochybňuje bežnú predstavu o racionalite (konkrétne by šlo o Misesovu koncepciu
ekonómie), alebo druhou možnosťou je, naopak, sústrediť sa namiesto ekonomických základov na ostatné odvetvia a disciplíny, ktorých význam je pre lepšie pochopenie ľudského rozhodovania (vrátane rozhodovania subjektov práva
a orgánov aplikácie práva) osobitne dôležitý – tým druhým prístupom má byť
podľa niektorých návrhov prístup tzv. nového právneho realizmu.
V naznačenom duchu si najprv zosumarizujeme základné body kritiky ekonomickej analýzy práva a behaviorálnej ekonomickej analýzy práva a potom
prejdeme k možnostiam, ktoré ponúkajú uvedené dve „nové“ riešenia.

Pôvod a kritika ekonomickej aj behaviorálno-ekonomickej
analýzy práva
V teórii a filozofii práva existujú tri základné prístupy k tomu, čo je právo, čo
následne ovplyvňuje aj povahu a možné podoby právnej vedy ako vedy, ktorej
predmetom (objektom) je právo a s ním súvisiace vedecké otázky (účel, vznik,
pramene, praktická realizácia a aplikácia, právne vedomie obyvateľstva, psychologický vzťah ľudí k právu a pod.). Naznačené tri prístupy k právu sumarizuje
M. Večeřa nasledujúco:737
736
737

Kapitola je výstupom grantového projektu VEGA 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty
korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy.
VEČEŘA, M. Pluralita jako projev práva. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava : Bratislavská
vysoká škola práva, 2009, s. 20 – 21.
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Prvý prístup, iusnaturalistický, kladie dôraz na obsahové, materiálne a hodnotové znaky práva – spravodlivosť, správnosť. Právo je umením dobra a spravodlivosti, hovoril už Celsus.
Druhá skupina prístupov, iuspozitivistická, kladie dôraz na formálne znaky
práva. Zvyčajne sa takémuto systému pripisuje všeobecná záväznosť, štátom
ustanovená alebo uznaná forma a vynútiteľnosť štátnou mocou.
Tretia skupina predstavuje prevažne sociologické chápanie práva ako normatívneho systému, ktorý na danom území fakticky platí a pôsobí, lebo je spoločnosťou akceptovaný a uznávaný. V rámci tohto prístupu sa rozlišuje množstvo rôznych poňatí a prúdov.738
Možno zásadne súhlasiť s Večeřom, že všetky tri uvedené spôsoby uvažovania o práve sú navzájom komplementárne (dopĺňajúce sa)739 a spoločne ponúkajú komplexný pohľad na právnu vedu v tom zmysle, že predmetom právnej
vedy je právo ako normatívny systém (ktoré skúma právna dogmatika blízka
iuspozitivizmu najmä právnemu normativizmu), ako aj spoločenské javy, ktoré
sa viažu k právu – t. j. aj otázky tvorby a aplikácie práva, v ktorých hrajú prím
práve prirodzenoprávne a právnorealistické teórie a prístupy.
Predmet právnej vedy v naznačenom širšom zmysle tak súhrnne tvoria nasledujúce základné okruhy právnej problematiky:
1. poznávanie vlastného, interného právneho systému, t. j. obsahu jednotlivých právnych predpisov a právnych noriem, ako poznanie toho, čo platí,
čo „má byť“. Patria sem právnodogmatické disciplíny rozpracúvajúce jednotlivé odvetvia pozitívneho práva – disciplíny občianskeho, obchodného,
pracovného, správneho, trestného, ústavného, medzinárodného práva atď.;
2. poznávanie genézy, povahy (podstaty) a role (funkcie) práva, čo predstavuje základný okruh externých právnych prístupov, zväčša právnofilozofických, právnohistorických a právnosociologických tém, ale tiež pokusov
o skúmanie práva ako spoločenského a kultúrneho fenoménu metódami
iných spoločenských a humanitných vied (z pohľadu lingvistiky, literatúry,
informatiky a pod. – napríklad využívanie hermeneutiky na účely interpretácie práva, využívanie tzv. neformálnej logiky a teórie argumentácie na
738
739

Široko, s presahom až k ekonomickej analýze práva a critical legal studies chápe právnorealistický prúd napríklad aj ONISZCZUK, J. Filozofia i teoria prawa. Warszawa : C. H. Beck, 2008,
s. 519 a nasl.
VEČEŘA, M. Pluralita jako projev práva. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava : Bratislavská
vysoká škola práva, 2009, s. 21.
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objasnenie právnickej argumentácie, psychológie a behaviorálnej ekonómie
na skúmanie rozhodovania v práve, ekonómie na skúmanie dôsledkov a dopadov právnej úpravy a súdnych rozhodnutí atď.).740
Jedným z pokusov o prekonanie tohto interno-externého delenia právnej
vedy a o vytvorenie teórie, ktorá by prepájala interný prístup s externým, je
práve hnutie známe ako právo a ekonómia či ekonomická analýza práva. Tá sa
pritom vníma zároveň aj ako akási pravicová reakcia741 na podobné, ale viac ľavicovo-kritické prístupy k právu, stelesnené napríklad v hnutí Critical Legal Studies či v nám známejších iusmarxistických prístupoch k právu a právnej vede.742
Napriek uvedeným ambíciám a pomerne veľkej popularite najmä v USA
však nateraz treba konštatovať, že hnutie známe pod označením „ekonomická
analýza práva“ sa nestalo v európskych podmienkach príliš populárnym.743 Dôvodmi sú prílišná matematizácia, dôraz na racionálne mysliaceho (a tým umelého) homo oeconomicus, ale tiež zjavné zameriavanie sa skôr na efektivitu ako na
spravodlivosť, a na zisk ako na „hodnoty“, čo je tiež prejav dlhodobého rozporu
medzi myslením v USA a v Európe. Poukazuje sa pritom tiež napríklad na to,
že v USA dominancia tohto hnutia vyplýva vraj len z podpory Olinovej nadácie,
ktorá podporovala zavedenie myšlienok voľného trhu do právnického vzdelávania, aby sa tým zvrátilo prípadné ľavicové kritické právne myslenie (kritická
právna škola, Critical Legal Studies).744 Na druhej strane však v Európe takéto
prístupy ani ich finančné pozadie prítomné neboli, a po hrôzach druhej svetovej
vojny sa klasická právna veda v Európe „vylepšuje“ skôr prirodzenoprávnymi,
resp. hodnotovými a princípovými prvkami. Až po roku 1989 sa pod dojmom
kultúrneho vzoru USA mierne v Európe zvýšil záujem o hnutie práva a ekonómie, kým zasa na druhej strane v USA toto hnutie vraj mierne slabne a posilňuje
740
741
742
743
744

Porovnaj VAN GESTEL, R., MICKLITZ H. W., POIARES MADURO, M. Introduction. In VAN
GESTEL, R., MICKLITZ, H. W., POIARES MADURO, M. (eds.). Methodology in the New Legal
World. San Domenico di Fiesole : European University Institute, 2012, s. 2.
POLINSKY, A. M. An Introduction to Law and Economics. 3. vyd. New York : Aspen Publishers,
2003, s. 163.
Porovnaj GÁBRIŠ, T. Behaviorálna ekonomická analýza práva a kognitívne vedy. In Weyrovy
dny právní teorie 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 266 – 285.
BARTOŠEK, J., BROULÍK, J. Ekonomický přístup k právu. Praha : C. H. Beck, 2015.
MATHIS, K. Introduction. In MATHIS, K. (ed.). Law and Economics in Europe: Foundations
and Applications. Dordrecht : Springer, 2014, s. xii-xiii. Podrobne v príspevku PURNHAGEN,
K. Never the Twain Shall Meet? A Critical Perspective on Cultural Limits Between Internal
Continental Dogmatism and Consequential US-Style Law and Economics Theory. In Tamže.
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sa opäť príklon ku klasickému právnemu mysleniu a právnemu formalizmu. Ale
napokon, nezanedbateľným argumentom bude zrejme aj iná povaha a význam
súdnej činnosti v USA a v Európe – práve ekonomická argumentácia má totiž
vraj pomáhať sudcom v USA odôvodňovať ich normotvorné rozhodnutia,745
kým v Európe by sa takýto argument v prospech ekonomickej analýzy mohol
akceptovať primárne skôr vo vzťahu k legislatívnej činnosti zákonodarcu ako
k činnosti sudcov (hoci v rámci možností sudcovskej interpretácie práva nemožno vylúčiť ani prípady, kedy aj v kontinentálnom európskom právnom systéme sudca nie je iba „ústami zákona“).
Okrem uvedených zdrojov skepticizmu európskych vrátane slovenských aj
českých právnych teoretikov a praktikov, navyše tento smer právneho myslenia
posledné desaťročia čelí kritike aj zo strany svojich pôvodných zástancov, ktorí
sa po novom postavili do radov behaviorálnych ekonómov, odmietajúcich ideu
prísne racionálne a ekonomicky zmýšľajúceho subjektu práva, tzv. homo oeconomicus, a zdôrazňujúcich skôr iracionálne, resp. obmedzene racionálne, prvky
ľudského rozhodovania.
Tento psychologizujúci prístup, označovaný v ekonomických vedách ako
tzv. behaviorálna ekonómia, má viesť k „vylepšeniu“ pôvodnej „čírej“ doktríny
Law and Economics novým prístupom „Behavioral Economics and Law“746 –
behaviorálnou ekonomickou analýzou práva. Tým však v skutočnosti iba viac
vzrastá nedôvera právnych vedcov k ekonomickému smeru v právnom myslení,
keďže práve behavioristické prístupy k výskumu ľudského správania (konania)
čelili v druhej polovici 20. storočia intenzívnej kritike aj v rovine svojej „domovskej“ vedy – psychológie, a to pre ich výlučné zameranie na skúmanie ľudských
reakcií na konkrétne podnety bez hlbšej analýzy dôvodov takýchto reakcií.
Príkladom nám tu môže byť polemika medzi Chomskym a Skinnerom
(predstaviteľom behaviorizmu) vo vzťahu k mechanizmu osvojovania si jazyka (reči)747 – kým Skinner vysvetľuje osvojenie si jazyka behavioristicky ako
745

746

747

MATHIS, K. Introduction. In MATHIS, K. (ed.). Law and Economics in Europe: Foundations
and Applications. Dordrecht : Springer, 2014, s. xiv. Podrobne v príspevku LANNEAU, R. To
What Extent Is the Opposition Between Civil Law and Common Law Relevant for Law and
Economics? In Tamže.
Behavioral Law and Economics (BLE), Behavioral Decision Theory (BDT) alebo Legal Decision
Theory (LDT). Porovnaj TOR, A. The Methodology of the Behavioral Analysis of Law. s. 241.
Dostupné na internete: http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/Tor/Publications/The%20Methodology%20of%20the%20Behavio ral % 20Analysis%20of%20Law.pdf.
CHOMSKY, N. Jazyk a zodpovednosť (Language and Responsibility). Bratislava : Archa, 1995,
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reakciu na podnety okolia, Chomsky navrhuje, že ľudská myseľ má pre jazyk genetickú predispozíciu (tzv. generatívna gramatika) – vytvára teda širšiu teoretickú koncepciu a vedecké vysvetlenia reality. Tento príklad, hoci svojím obsahom
pomerne ďaleko od práva, vcelku dobre ilustruje rozdiel medzi behavioristickým prístupom, ktorý je skôr prístupom empirickým a možno málo vedecky
ambicióznym, a na druhej strane vedeckejším, racionalistickým prístupom, hľadajúcim vnútorné a vonkajšie dôvody ľudských reakcií na konkrétne podnety.
Takéto vedecké zlyhanie behaviorizmu viedlo napokon k jeho zavrhnutiu
a opusteniu v jeho pôvodnej podobe, ktorá však v skutočnosti s dnešnou „behaviorálnou ekonómiou“ a „behaviorálnou ekonomickou analýzou práva“ už
nemá veľa spoločného. Zlá povesť behaviorizmu však stále slúži ako zdroj skepticizmu vo vzťahu k čomukoľvek „behaviorálnemu“. Pritom dnešný behaviorálny prístup sa, naopak, usiluje aj o vysvetlenie dôvodov ľudského konania (resp.
konkrétnych reakcií na podnety), ako to v súčasnosti prezentujú tzv. kognitívne vedy, chápané ako „interdisciplinárna aktivita zaoberajúca sa myslením
a inteligenciou a zahŕňajúca filozofiu, psychológiu, umelú inteligenciu, neurovedy,
lingvistiku a antropológiu.“748 Mentálne štruktúry, ľudské správanie, konanie,
myslenie atď., kognitívne vedy vysvetľujú s využitím viacerých metód a prístupov, ktoré nie sú výlučne empirické (behavioristické), ale aj racionalistické.
Kombinujú tak behavioristické prístupy s prístupmi fenomenologickej filozofie
a s prístupmi neurofyziologickými, resp. aj s inými vedeckými disciplínami (lingvistikou a pod.), skúmajúcimi záhady ľudskej mysle, vedomia a rozhodovania.
Príkladom takéhoto „kombinujúceho“ kognitívneho vedeckého prístupu nám
môže byť dielo medzinárodne známeho a uznávaného vedca S. Zekiho, ktorý sa
vo svojom výskume čiastočne zameriaval aj na otázky možného prínosu kognitívnych vied pre právo.749

748
749

s. 12 – 13. Podobne kritizuje Piageta – že behavioristi nevysvetľujú ako a prečo sa formujú
konkrétne reakcie a správanie pozorovaných subjektov. Tamže, s. 52.
BEDNÁRIKOVÁ, M. Úvod do kognitívnych vied. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 7.
ZEKI, S., GOODENOUGH, O. (eds.). Law and the Brain. Oxford : Oxford University Press,
2006. Existuje aj prístup v podobe tzv. neuroekonómie či neuropráva, tam sa však, podľa nášho
názoru, opäť až príliš zdôrazňuje iba jedna vybraná zložka (gény či mozog) a tej sa pripisuje „zodpovednosť“ za ľudské konanie a rozhodovanie, či dokonca za akýsi prírodný „právny inštinkt“,
napríklad inštinkt vlastníctva. Porovnaj EVANS STAKE, J. The property „instinct“. In Tamže,
s. 185 a nasl. Tento inštinkt však vraj zrejme platí iba vo vzťahu k hmotným veciam, nie k duševnému vlastníctvu, ako ukazuje realita počítačového pirátstva a nerešpektovania výlučnosti práv
k nehmotným statkom v podmienkach kyberpriestoru. Tak tvrdia GOODENOUGH, O. R.,
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Tak ako pri ekonomickej analýze práva, aj pri behaviorálnej ekonomickej
analýze práva nemá ísť len o vedeckú deskripciu aktuálneho stavu fungovania
práva či len o samoúčelnú analýzu, alebo kritiku. Ide, naopak, výslovne o snahu
o dosiahnutie väčšej efektívnosti pri tvorbe, realizácii a aplikácii práva, a to nie
trvaním na koncepte homo oeconomicus, ale zohľadnením korektívov k ideálu
homo oeconomicus, berúc do úvahy skutočnosť tzv. obmedzenej racionality či
„sklonov“ ľudskej psychiky k určitým vzorcom správania a rozhodovania, čo
by vraj mohla právna veda využiť na zlepšenie vnútroštátneho právneho systému.750 Zdôrazniť však pritom treba osobitne to, že má ísť zásadne o využitie psychologických poznatkov v kombinácii s poznatkami z iných vied (ako
„skúškami správnosti“, resp. korektívmi), a to s cieľom správneho pochopenia
dôvodov a vonkajších aj vnútorných faktorov ovplyvňujúcich ľudské rozhodovanie, ale nie s cieľom akejsi nekalej manipulácie ľudského rozhodovania,751 ale
vždy iba s cieľom väčšej efektívnosti práva v jeho preskriptívnom poslaní752 – či
už pri tvorbe práva, zohľadňujúc psychologické „sklony“ adresátov práva, alebo
pri realizácii práva, napríklad pri zmluvných a iných obchodných či právnych
negociáciách, alebo napokon aj pri aplikácii práva, či už z pohľadu právneho
zástupcu, sporovej strany, alebo samotného orgánu aplikácie práva (sudcu).
Kým doteraz sa v týchto oblastiach odborná právnická obec spoliehala primárne na svoju právnickú intuíciu alebo postupovala metódou pokus – omyl,
či tu dokonca vládol neskrývaný voluntarizmus (najmä pri tvorbe právnych
predpisov), behaviorálna ekonomická analýza práva so svojimi empirickými
metódami, a zároveň aj so svojou nielen deskriptívnou, ale tiež preskriptívnou
(resp. normatívnou) rovinou vraj ponúka možnosti nielen nového vedeckého
prístupu k právnej vede, ale aj možnosti nového, nanajvýš praktického prístupu
k efektívnejšej tvorbe, realizácii a aplikácii práva.
Stále však platí, že tak ako európska právnická obec doteraz neprekonala
svoju nedôveru k ekonomickej analýze práva v jej pôvodnej podobe, rovnako
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PREHN, K. A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice. In Tamže,
s. 99 – 100.
Prípadne aj medzinárodného práva. Pozri BROUDE, T. Behavioral International Law. In University of Pennsylvania Law Review. 2015, vol. 163, s. 1099 a nasl.
Hoci právo vždy fakticky predstavuje „manipuláciu“ v zmysle regulácie ľudského správania/
konania.
Niekedy sa v tomto zmysle hovorí o tzv. libertariánskom paternalizme – snahe „postrčiť“ adresátov práva správnym smerom, za zachovania slobody rozhodovania. THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge. Zlín : Kniha Zlín, 2010, s. 14 – 15.
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je právnická obec nedôverčivou aj k naznačeným novým prístupom k „vylepšovaniu“ práva a právnej vedy psychológiou.753 Skepticizmus môžu posilňovať
aj najnovšie kritiky vznášané na adresu behaviorálnej ekonómie a behaviorálnej
ekonomickej analýzy práva – že sa príliš sústreďujú na individuálne psychologické procesy.754 Namiesto toho by sa vraj do vedeckého výskumu práva mal
zapojiť aj dôraz na širší spoločenský, politický, inštitucionálny či kultúrny kontext.755 Poukazuje sa na to, že aj behaviorálnym výskumom získavané výsledky
môžu byť kultúrne podmienené a pozorované či testované subjekty môžu v Európe reagovať inak ako v USA.756 Okrem psychológie je tak navrhované zohľadňovať aj širší spoločensko-historický kontext práva a všetkých jeho prejavov.
Okrem naznačenej možnosti, t. j. prístupu, ktorý zdôrazňuje širší kontext
práva, pod označením tzv. nového právneho realizmu, však istý druh riešenia
ponúka aj samotná ekonómia; hoci opäť v inej podobe, ako je (neo)klasická
ekonomická teória. Ponúka sa tu totiž najmä už zmienená Misesova ekonómia,
ktorá sa podobá na behaviorálnu ekonomickú analýzu v tom, že popiera model
homo oeconomicus, ale zároveň má podrobne rozpracovanú svoju teoretickú
stránku, čím by mohla čeliť výčitkám bežne adresovaným „behavioristickým“
prístupom. Keďže možnosti „korekcie“ behaviorálnej ekonomickej teórie sa pozornosť venuje iba pomenej, začneme najprv Misesovým prístupom, ktorý podrobnejšie predstavíme, a až následne sa vrátime k navrhovanému, tzv. novému
právnemu realizmu s jeho dôrazom na mimoekonomické disciplíny a metódy.

Misesova praxeológia
L. von Mises (1881 – 1973) bol jedným z mnohých autorov-ekonómov,
ktorí spochybňovali, že človek sa správa ako homo (o)economicus, dokonalý
753
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Porovnaj GÁBRIŠ, T. Behaviorálna ekonomická analýza práva a kognitívne vedy. In Weyrovy
dny právní teorie 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 266 – 285.
Porovnaj LURGER, B. Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism. In Austrian Law Journal.
2014, č. 1, s. 35.
Tamže, s. 22. Porovnaj http://www.americanbarfoundation.org/research/project/115; http://
www.newlegal realism.org/; http://www.newlegalrealism.org/readings.html.
LURGER, B. Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical
Governance Analysis and a Form of New Legal Realism. In Austrian Law Journal. 2014, č. 1,
s. 35. Vychádza z NOURSE, V., SHAFFER, G. Varieties of New Legal Realism: Can a New World
Order Prompt a New Legal Theory? In Cornell Law Review. 2009, vol. 95, s. 61 a nasl. Dostupné
na internete: http://www.lawschool.cornell.edu /research/cornell-law-review/upload/Nourse-Shaffer-final.pdf.
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biznismen, ktorý sleduje cieľ maximalizácie svojho (ekonomického) zisku.757
Mises si totiž uvedomoval, že človek nie je dokonalý, mýli sa a dokonca za niektorých okolností preferuje iné hodnoty (napríklad svoj komfort) pred maximalizáciou zisku. Na vyjadrenie takéhoto prístupu ku konaniu a rozhodovaniu,
ktoré však vôbec nepovažoval za iracionálne (ani „obmedzene racionálne“),
keďže zväčša zodpovedá záujmom a hodnotám konajúceho jednotlivca, alebo
aspoň predstavuje jeho vedomú voľbu, používa Mises koncept „cieľavedomého
konania“. Podľa teórie, ktorú Mises rozvinul, a nazval ju „praxeológia“ (náuka
o praktickom konaní a rozhodovaní), je teda každé ľudské konanie v skutočnosti zdôvodnené a nenáhodné bez ohľadu na to, či napokon vedie k pôvode
zamýšľaným cieľom.758
Už len z uvedeného možno zreteľne vidieť istú príbuznosť s neskoršou behaviorálnou ekonómiou, no s tým rozdielom, že sa nehovorí o iracionalite
a že homo oeconomicus v Misesovej koncepcii nie je zrušený bez náhrady, ale je
nahradený tzv. homo agens – cielene konajúcim človekom. Samotné ciele ani konečný dosiahnutý efekt pre Misesa a jeho teóriu nie sú rozhodujúcimi; dôležitá
je voľba prostriedkov a rozhodovanie – na tom stojí Misesova náuka, praxeológia. Kým predstavitelia behaviorálnej ekonómie veria v možnosť zovšeobecniť
spôsob ľudského rozhodovania s jeho chybami či sklonmi, a tým predpovedať
budúce voľby, či v prípade práva predpovedať efektívnosť právnej úpravy alebo
na druhej strane samotné predpisy a právnu úpravu nastavovať tak, aby s týmito
sklonmi počítala, Mises v takúto možnosť predpovedania sklonov v rozhodovaní neveril. V tom je zároveň základný rozdiel medzi behaviorálnou ekonómiou
a Misesovou ekonómiou. Neznamená to však, že tým automaticky treba vylúčiť
možnosť využitia Misesovej praxeológie ako vedeckého a teoretického základu
skúmania „právneho rozhodovania“ – možnosti využitia „praxeológie“ na tento
účel sa pokúsime na nasledujúcich riadkoch bližšie preskúmať.
Pojem praxeológia na označenie disciplíny skúmajúcej praktické konanie
a rozhodovanie nepoužíval len Mises. Tento termín používalo aj viacero ďalších
mysliteľov a z toho vyplýva aj istá nejednotnosť jeho písania (podobne ako v prípade homo economicus/homo oeconomicus) – používajú sa totiž verzie praxeológia, praxiológia aj praxaeológia. Za všetky ďalšie možné označenia spomeňme
757
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Takéto kritické názory sa spájajú už s francúzskym ekonómom menom J. B. Say. Pozri SAY, J.
B. A Treatise on Political Economy. New York : Augustus Kelley, 1964.
Porovnaj FRENCH, D. Mises Killed Homo Economicus Long before Thaler. Dostupné na internete: https://mises.org/blog/mises-killed-homo-economicus-long-thaler.
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napríklad Bogdanovovu (1873-1928) tektológiu,759 ktorú tento ruský autor
predstavil už v roku 1922, a na označenie ktorej následne prevzal označenie
praxiológia, ktoré používal už A. Espinas v roku 1890.760
Okrem Misesovej praxeológie je asi najznámejšou Kotarbińského teória praxeológie, ktorú formoval osobitne od roku 1937761 do roku 1965.762 Okrem Kotarbińského praxeológie ako všeobecnej teórie zameranej na praktickú situáciu
s cieľom dosiahnuť konkrétny praktický cieľ však existujú aj analytická a syntetická praxeológia, z ktorých analytická primárne analyzuje situácie, a syntetická
zase primárne navrhuje postup, ako dosiahnuť cieľ.
Pokiaľ ide o vlastnú Misesovu praxeológiu, podrobne ju autor predstavil
najmä vo svojom diele „Epistemologické problémy ekonomiky“763 a v základnom diele „Ľudské konanie“.764 Jeho myšlienky naposledy prehľadne sumarizoval napríklad M. N. Rothbard.765 Situuje tak Misesa do rakúskej ekonomickej
školy, kam patrili aj C. Menger (autor a tvorca teórie subjektívnej hodnoty766),
E. von Böhm-Bawerk a F. von Wieser, a ktorá je dnes zväčša zaznávaná ako len
minoritný prúd v ekonomických vedách. V ekonómii zásadne prevážil mechanizujúci, matematizujúci model ako ideál vedeckého pozitivizmu až scientizmu.
Naproti tomu, rakúska škola a Mises vychádzajú z metodologického individualizmu, veriac, že iba jedinec, indivíduum môže konať. Kolektív ani masy
759
760
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V nemeckom preklade vyšlo Bodganovovo dielo v 20-tych rokoch pod názvom „Allgemeine
Organizationslehre“.
NIINILUOTO, I. Kotarbiński as a scientific realist. In Erkenntnis. 2002, č. 56, s. 64.
Prvý článok na túto tému, ešte pod označením „teória účelového konania“ Kotarbiński publikoval v roku 1913 vo Varšave v zbirke „Szkice Praktyczne“. Pozri GASPARSKI, W., PSZCZOLOWSKI, T. (eds.). Praxiological Studies: Polish Contributions to the Science of Efficient Action.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1983, s. vii.
Od prvej prednášky po vydanie jeho diela „Traktat o dobrej robocie“ v anglickom preklade ako
„Praxiology: An Introduction to the Sciences of Efficient Action“ (KOTARBlŃSKI, T. Praxiology:
An Introduction to the Sciences of Efficient Action. Oxford : Pergamon Press, 1965). Od nasledujúceho roku 1966 začal v Poľsku vychádzať časopis „Prakseologia“.
VON MISES, L. Epistemological Problems of Economics. 3. vyd. Ludwig von Mises Institute,
2003.
VON MISES, L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Praha : Liberální institut, 2006.
ROTHBARD, M. N. Praxeology as the Method of the Social Sciences. In NATANSON, M. (ed.).
Phenomenology and the Social Sciences. Evanston : Northwestern University Press, 1973; tiež
ROTHBARD, M. N. The Logic Of Action I. Method, Money, and the Austrian School (Economists
of the Twentieth Century). Cheltenham : Edward Elgar, 1977, s. 28 - 57.
TONSBERG, T. A., HENDERSON, J. S. Understanding Leadership in Complex Systems: A Praxeological Perspective. Cham : Springer, 2016, s. 2.
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nekonajú – predstavujú iba metaforu pre vyjadrenie výslednej syntézy jednotlivých úkonov, aktov jedincov. Podobný postoj zastával aj Misesov žiak von Hayek. Naopak, vieru v kolektívne konanie prevzala (nesprávne) okrem klasickej
ekonómie aj sociológia,767 od čoho sa dnes aj táto disciplína pokúša oprostiť,
akceptujúc po novom „metodologický individualizmus“.
Keďže nám na tomto mieste ide o preskúmanie špecifických možností aplikácie Misesovho ekonomického myslenia na doplnenie behaviorálnej ekonomickej analýzy práva, t. j. aplikácie na iné vedné odvetvie – na právo, namiesto
všeobecného vysvetľovania Misesových ekonomických východísk sa zameriame
skôr na obdobný súčasný pokus aplikovať Misesovu teóriu na inú vedu – konkrétne, T. A. Tonsberg a J. S. Henderson768 sa pokúsili využiť Misesovu praxeológiu na objasnenie vedeckého výskumu v rámci manažmentu – v oblasti
výskumu „líderstva“. Máme za to, že viaceré z myšlienok, ktoré pritom využili,
možno v prispôsobenej podobe aplikovať aj ako prípadné nové teoretické pozadie behaviorálnej ekonomickej analýzy práva, ktorá už nebude budovaná len
na behaviorálnej kritike klasickej ekonomickej teórie, ale skôr bude predstavovať kombináciu behaviorálnych prístupov s metodologickým individualizmom,
príznačným tak pre Misesovu ekonómiu, ako aj pre súčasnú analytickú sociológiu R. Boudona.
Tonsberg a Henderson konkrétne zdôrazňujú, že Misesova ekonómia, podobne ako behaviorálna ekonómia, skúma rozhodovanie v podmienkach neistoty a neurčitosti, ba dokonca omylu,769 hoci neuznáva všeobecné zákonitosti
takéhoto rozhodovania770 tak, ako ich navrhuje a formuluje behaviorálny ekonomický prúd. Mises, naopak, svoju praxeológiu buduje primárne ako teóriu
individuálneho účelového konania – zameriava sa na predpoklad, že každé
ľudské konanie a rozhodovanie sleduje určitý cieľ. Psychologické dôvody voľby
cieľa alebo postupu dosiahnutia cieľa Misesa zaujímajú len z toho hľadiska, ako
psychologický komfort získaný zvolením určitého postupu determinuje voľbu
prostriedkov a cieľov – namiesto ekonomickej hodnoty tak zdôrazňuje psycho767
768
769
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Tento prístup v sociológii dnes kritizuje napríklad R. Boudon, nadväzujúci na myslenie L. von
Misesa. Pozri SCHENK, J. Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii. Bratislava : STIMUL, 2017, s. 9 a nasl.
TONSBERG, T. A., HENDERSON, J. S. Understanding Leadership in Complex Systems: A Praxeological Perspective. Cham : Springer, 2016.
Ten uznával aj Menger, ktorý mal za to, že na omyloch sa ekonomické subjekty zásadne poučia
a snažia sa ich neopakovať. Tamže, s. 3 – 4.
Tamže, s. 3.

271

NEDOGMATICKÁ PRÁVNA VEDA

logický kapitál, ktorý v rozhodovaní a sledovaní určitých cieľov „investujeme“,
„získavame“, alebo „strácame“.771
Mises chce postupovať vedecky, a to vedecky par excellence – odvodzovaním
svojej teórie od základných axiómov, z ktorých možno deduktívne odvodzovať
ďalšie pravidlá a závery „všeobecnej teórie voľby konajúcimi ľuďmi, všeobecnej
teórie každého druhu ľudského konania“, akou má praxeológia v Misesovom podaní byť.772 Jeho apriórne axiómy konkrétne zahŕňajú nasledujúce:773
a) Logickú a praxeologickú štruktúru mysle, ktorá zahŕňa:
–– Princíp non-kontradikcie
–– Ideu, že každé cielené konanie zahŕňa prostriedky a cieľ
–– Implikáciu prostriedkov a cieľa
b) Silu ľudských zmyslov
c) Pravidelnosť prírody
d) Finalitu (zameranosť na ciele, účely) ľudského konania
Zásadne mal za to, že empirické výskumy sú vo svetle uvedeného axiomatického prístupu úplne zbytočné, čím sa tiež odlišuje od behaviorálnej ekonomickej analýzy (práva), ako aj od nového právneho realizmu. Naopak, zdôrazňoval subjektivizmus a individuálne rozhodovanie a konanie, čo predstavuje
prvok tzv. metodologického subjektivizmu, individualizmu či dualizmu, ako sa
označuje tento prístup odmietajúci metodologický monizmus prírodných vied
(akceptovaný v podstate aj behaviorizmom), budovaných na jediných (monistických) objektívnych zákonitostiach.774
Mises a jeho nasledovníci by tak mali za to, že aj v prípadoch, v ktorých
behaviorálna ekonómia upozorňuje na „chyby“, resp. sklony, môže následne
dochádzať u jednotlivých subjektov rozhodovania ku korekciám a pri opakovanom rozhodovaní už môžu voliť/konať inak. Behaviorálna ekonómia vraj,
naopak, ignoruje alebo odmieta možnosť poučenia sa.775
Misesova ekonómia však na druhej strane nie je natoľko prísne individualistická, žeby neuznávala vonkajšie vplyvy na rozhodovanie a voľbu. Tieto
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Tamže, s. 7 – 8.
VON MISES, L. Human Action: A Treatise on Economics. San Francisco : Fox & Wilkes, 1996,
s. 234.
TONSBERG, T. A., HENDERSON, J. S. Understanding Leadership in Complex Systems: A Praxe
ological Perspective. Cham : Springer, 2016, s. 24.
Tamže, s. 41.
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vonkajšie vplyvy však určite rovnako ako ani vnútorné vplyvy nehrajú rolu „objektívnych“ zákonitostí. Mises totiž spochybňuje akékoľvek konštanty v ľudskom
rozhodovaní; preto tiež neverí, že štatistické prieskumy dokážu zovšeobecniť
všeobecné zásady konania a predpovedať budúci vývoj v obdobných situáciách –
štatistika tak podľa Misesovej koncepcie môže poskytnúť iba agregátny prehľad
„volieb“ v konkrétnom prípade, ale nemožno z nej vyvodzovať, že rovnaké výsledky sa za podobných okolností zopakujú.776 Z toho vyplýval aj Misesov už
spomenutý negatívny postoj k empirickým dátam a výskumom.
Namiesto empirických testovaní Mises uprednostňuje dedukciu zo svojich
apriórnych axiómov. Tie sú však samé osebe natoľko všeobecné, až to vedie
k ich spochybňovaniu – tak sa javí celá Misesova praxeológia iba ako „kvázi-formálna“ veda.777 Tiež sa mu vytýka jeho apriórny axióm, podľa ktorého každé
konanie sleduje nejaký cieľ – podľa kritikov toto tvrdenie nezohľadňuje podvedomé, neuvedomené procesy. Táto kritika však ignoruje skutočnosť, že Misesovi
nejde o to, či konanie je racionálne, pri plnom vedomí alebo pod vplyvom podvedomia – hovorí len na jednej strane o účelovom konaní, ktorého protikladom
na druhej strane je konanie impulzívne, čisto biologicky podmienené.778
Proti takým pochybnostiam stoja, naopak, tvrdenia zástancov Rakúskej ekonomickej školy, podľa ktorých je táto škola silne metodologicky ukotvená, založená na logicko-deduktívnych úvahách.779 Misesova teória konania, ktorá vraj
môže byť aplikovaná na ktorúkoľvek sféru ľudského konania a rozhodovania
vrátane práva, tak má pozostávať z nasledujúcich jednoduchých teorém, resp.
krokov, vyvodených z uvedených axiómov:780
1. Vytvorenie univerzálnych kategórií konania dedukovaním z možných účelových (cieľ sledujúcich) konaní, a následne ustanovenie vzťahov medzi týmito kategóriami konania.
2. Vykonanie krokov uvedených v bode 1 pre určitú špecifickú oblasť konania
a rozhodovania, napríklad pre právo.
776
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Tamže, s. 61 – 63.
ENGELHARD, P., FEHL, U., GEUE, H. Praxeology as a Quasi-Formal Science. In Cultural
Dynamics. 1996, roč. 8, č. 3, s. 271 – 293.
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Tak PIKHART, Z. Kritické zamyšlení nad metodou zkoumání rakouské školy. In E-Logos.
Electronic Journal for Philosophy. 2013, č. 3.
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3. Odčlenenie od takých konaní a ich dôvodov a účelov, ktoré nespadajú do
uvedenej oblasti výskumu.
4. Špecifikovanie apriórnych pravidiel konania spomedzi všeobecných pravidiel identifikovaných v bode 1, a to tak, aby pokrývali a vysvetľovali konanie
v sledovanej oblasti výskumu.
5. Analyzovanie zmien v predpokladanom konaní, ktoré môžu ďalej rozvíjať
doteraz sformulované pravidlá.
Uvedený prístup Tonsberg a Henderson využili na špecifikovanie praxeologickej teórie líderstva v manažmente. Takisto ako pre „líderstvo“ aj pre právo
však vyvstáva formálna námietka, že tento prístup je primárne deskriptívny
a nie preskriptívny, normatívny. To znamená námietku, že takýto prístup nedokáže poskytnúť návod na správanie či návod na rozhodnutie, alebo reguláciu
správania. Mises sám mal naozaj za to, že z „je“ skutočne nemožno nikdy vyvodiť „má byť“ a ani sa o to nepokúšal.
Uvedená požiadavka „návodu“ sa však teoreticky rovnako dobre môže naplniť už len tým, že jednotlivé možnosti konania a správania budeme vnímať ako
„modely konania“. Hoci nikdy nemožno mať istotu, že adresáti, resp. objekty,
regulácie budú reagovať tak, ako predpokladáme (ani štatisticky nemusíme vedieť predpovedať budúcnosť), na druhej strane existujú určité vzorce a modely
konania, ktoré sa budú opakovať a s ktorými možno v oblasti práva počítať,
a buď ich zakazovať, alebo prikazovať, až kým sa nepreukáže, že modely nie sú
aktuálne, nefungujú a treba ich zmeniť. Modely konania identifikované v zmysle
Misesovej praxeológie (podľa už uvedených krokov) môžu slúžiť aj ako zdroj
možných právnych modelov pre zákonodarcu (v zmysle Schreierovho „možného práva“781).
Takto postupujú právnici stavajúci na Misesovej praxeológii a myšlienkach
rakúskej ekonomickej školy,782 keď sa snažia prekonať tradičný prístup Law
and Economics a vytvoriť právnu teóriu položenú práve na Misesových základoch. Konkrétne spomedzi identifikovaných možných konaní a správaní sa tak
prihovárajú za zavedenie regulačných právnych modelov konania na základe
781
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SCHREIER, F. Grundbegriffe und Grundformen des Rechts: Entwurf einer phänomenologisch
begründeten formalen Rechts- und Staats-lehre. Lipsko, Viedeň : F. Deuticke, 1923.
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takých správaní, ktoré na jednej strane môžu slúžiť ako univerzálne aplikovateľné pravidlá konania783 (napr. v duchu Kantovho kategorického imperatívu),
alebo na druhej strane by mali byť univerzálne zavrhované či obmedzované.784
Z tohto hľadiska je však v konečnom dôsledku otáznym, či okrem výslovne
popísanej Misesovej metodológie takéhoto postupu ide až o taký veľký rozdiel
v porovnaní s „klasickým“ právnym myslením.

Nový právny realizmus
Druhý spôsob, akým sa navrhuje „napraviť“ nedostatky súčasných ekonomických a behaviorálno-ekonomických analýz práva, je dôraz na bohatší a širší
vedecký a teoretický základ vychádzajúci aj z iných disciplín ako z ekonómie
či psychológie. Tak sa odporúča integrovať psychologické a ekonomické prístupy do širšieho argumentačného rámca zahŕňajúceho aj kultúrny a politický kontext práva785, keďže špecifiká rozhodovania subjektov práva môžu byť
aj kultúrne podmienené a nemusia byť univerzálnymi.786 Nové rozpracovanie
pôvodnej „ekonomickej analýzy práva“ kladie dôraz aj na doteraz zanedbávané
historické a spoločenské či kultúrne aspekty práva, ktoré vraj dokážu v spojení
s (behaviorálnou) ekonomickou analýzou práva lepšie vystihnúť skutočné „reálne“ fungovanie práva.
Ani tento prístup sa však neprihovára za výlučne „externý“ pohľad na právo
v zmysle „právo a ...“, ale „iba“ za kombináciu normatívneho a multidisciplinárneho prístupu k právu.787 Iba tak možno pochopiť skutočné fungovanie bipolárnych vzťahov medzi orgánom verejnej moci a subjektom v podradenom
postavení vo verejnoprávnych vzťahoch; a fungovanie triangulárnych vzťahov
v súkromnom práve – medzi štátom ako regulátorom a minimálne dvoma
subjektmi súkromnoprávnych vzťahov (prihliadajúc na prípadné špecifiká pohlavia, rasy, postavenia či všeobecne statusu tzv. slabšej strany).788 Až takéto
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Dôraz sa kladie na to, že obmedzované nie sú práva, ale možnosti praktického konania. Tamže,
s. 35.
Porovnaj LURGER, B. Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical Governance Analysis and a Form of New Legal Realism. In Austrian Law Journal.
2014, č. 1, s. 20 – 39.
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pochopenie následne umožňuje spraviť právo viac „ergonomickým“,789 t. j. bližším skutočnému spôsobu myslenia adresátov práva a tiež v konečnom dôsledku efektívnejším, hoci aj za použitia „soft“ inštrumentov postrčenia (nudge,
nudging790), ktoré navrhuje behaviorálna ekonómia namiesto výlučne „tvrdej“
právnej regulácie.
Tento prístup sa má označovať ako tzv. „nový právny realizmus“ a prekonávať ako klasické ekonomické prístupy k právu, tak aj behaviorálne ekonomické
prístupy k právu, ktoré v sebe integruje.791 Nový právny realizmus má mať sám
osebe viacero prúdov.
Rozlišuje sa napríklad prúd behavioristov, vnútorne zahŕňajúci tzv. atitudinálny model, t. j. závislosť súdneho rozhodovania od hodnotového rebríčka
a postojov každého jednotlivého sudcu, a na druhej strane prístup nám už známych behaviorálnych ekonómov.
Druhým prúdom sú tzv. kontextualisti, ktorí empiricky skúmajú „law in
action“, právo v jeho sociálnom kontexte.
Napokon, tretím prúdom sú tzv. inštitucionalisti, spomedzi ktorých napríklad teória nového riadenia (new governance theory) skúma vplyv aj iných inštitucionálnych faktorov a aktérov, ako sú len súdy. Na druhej strane antidominačný model inštitucionalizmu zase zdôrazňuje analýzu vnútorných štruktúr
inštitúcií.
Všetky tri uvedené prístupy s ich poddruhmi spája spoločný znak – skúmanie práva v širšom kontexte, nielen skúmanie normatívnej stránky práva.792 Tým sa má prekonávať úzke normativistické zameranie na výskum práva
v zmysle klasických právnych prístupov, budujúc „novú právnu vedu“ zahŕňajúcu aj externé, nenormativistické prístupy k právu.
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Pozri THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Nudge. Zlín : Kniha Zlín, 2010.
Popularizátormi označenia „nový právny realizmus“ sú najmä Nourse and Shaffer – pozri NOURSE, V., SHAFFER, G. Varieties Of New Legal Realism: Can A New World Order Prompt A
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Záver
Či už sa stotožníme so závermi „neo-klasickej“ podoby ekonomickej analýzy práva, závermi behaviorálnej ekonomickej analýzy práva, Misesovou predstavou praxeológie v práve, alebo s návrhom akéhosi komplexného prístupu kombinujúceho viacero možných vedeckých náhľadov na právo, všetky z uvedených
možností zásadne predstavujú prekonanie úzko normativistického a dogmatického skúmania textu právnych predpisov, t. j. úzkeho, výlučne interného pohľadu na právo. Všetky načrtnuté prístupy prinášajú metodologické inštrumentárium prevzaté aj zo sociológie, psychológie, ekonómie a iných spoločenských
a humanitných vied, a to nielen na účely deskripcie bez toho, aby sa snažili poskytnúť návod na riešenie konkrétnych právnych problémov. Majú totiž zásadne
aj stránku normatívnu, preskriptívnu, t. j. cieľ formulovať odporúčané a ideálne
postupy a konania subjektov práva vrátane orgánov tvorby a aplikácie práva.
Pritom tiež platí, že hoci skúmajú právo ako fenomén z externého pohľadu
s využitím metodológie iných vied, čím rozširujú záber a metodológiu právnej
vedy, nepopierajú, ale, naopak, zvýrazňujú aj význam dogmatického výskumu,
t. j. normativistického prístupu k právu – veď napokon práve toto „právo“ je
predmetom, objektom výskumu právnej vedy aj v jej „externých“ podobách.
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SUMMARY – NON-DOGMATIC LEGAL SCIENCE:
FROM MARXISM TO BEHAVIORAL ECONOMY
Even after centuries of development of legal science, not only lawyers
still miss the distinction between law as a research object and legal science as
a scientific discipline examining the “law”. This stands behind many of the fundamental arguments against the “scientific nature” of legal science. E.g., critics
often point to the fact that legal scholars do not take a stance independent and
separated from the object of their research, themselves often working in legal
practice. Therefore, legal science and law and necessarily perceived as one by the
legal scholars, preventing them from developing a “truly scientific” legal science.
The consequence of merging legal science with law (understood as a system
of norms, or as “law in action”) is also the fact that so-called “legal science methodology” is not sufficiently separated from the “legal methodology”, whereby
the latter represents fundamentally a methodological instrument serving “only”
the needs of practical interpretation and implementation of law, and is not suitable to serve efficiently the needs of scientific research in “law”.
Still, many criticisms voiced against the “legal science” are themselves often
based on the disregarding of distinctions between law as an object of research
and the legal science itself, and are in fact directed against practical law rather
than legal science. This is, for example, the case with the claim of actual practical
impossibility to unambiguously and with complete certainty predict future legislation or to foresee a final judicial decision – especially in the “hardest” cases,
where there is no explicit or unequivocal legal regulation. Even legal principles
that could be used in the case of “gaps” in law are namely not always a guarantee
of a clear and unambiguous solution. The question remains here whether this
“problem” is not “only” the problem of “law in practice” rather than the problem of “legal science” – legal scholars namely realize that, e.g., the inability to
make a fast and firm legal decision is often caused by unavailability of necessary
information, which is not a scientific, but rather a practical problem. The legal
science, being aware of such practical problems, can nevertheless propose recommendations on how to proceed in such cases (e.g. in cases of “uncertainty”),
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albeit whether these recommendations will be applied in practice is again rather
a question of legal practice.
Similarly, critics often emphasize the use of rhetorical arguments in law,
instead of “scientific” arguments, claiming that both law and legal science are
argumentative, not axiomatic in nature. In this vein, it is also stated that legal
theories are not at all empirically (in practice) tested and are claimed to be of
a nature of opinions rather than scientific theories. Finally, the role of authority is said to play a role in law – be it the authority of a legal scientist or of
a judge. However, all these criticisms again seem to be mixing and conflating the
practical law with the legal science, pointing to the problems of legal practice
instead of problems of legal science.
Legal scholars, trying to defend “legal science” while not realizing that the
criticism rather aims at practical law than at the legal science proper, attempted
mainly in the first half of the 20th century to introduce a new type of legal
science, solely based on systematic examining of the content of legal norms
regulating individual legal areas (legal branches). This was mainly the case of
Kelsen’s legal normativism, known as a pure theory of law. However, the normativist approach to law was subsequently rightly criticized for resting only on
the foundations of so-called legal statics, i.e. only dealing with interpretations
of already enacted legal norms and with their mutual relations in the given
standard set, while completely ignoring the problems of legal dynamics, i.e. the
issues of creation and implementation of law – these were namely considered
to be “meta-normative” by normativists, and thus not being worthy to become
an object of “pure” legal science.
However, nowadays it becomes clear that a complete picture and complex
scientific knowledge of law requires clearly a broader view than the view offered by normative legal science, or the view of legal dogmatics. For example,
Weinberger’s legal neo-institutionalism emphasizes that the law is a social institution, and therefore, legal scholarship should also include issues of the proper
functioning of this institution, including law-making and law enforcement. This
view, contrasting with the “internal”, dogmatic, normativist view of law, is
sometimes called the “external” approach in legal scholarship. This does not
mean, however, that the approach is non-scientific – quite the opposite is true
– external views often use genuinely scientific methodology of other sciences
than the legal science, to explore the law as a specific phenomenon. Thus, one
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can sometimes come to a paradoxical situation that external legal approaches
(e.g., economic analysis of law) are considered more scientific than the standard internal, dogmatic approach to law. The ideal solution, nevertheless, seems
to be a combination of an internal and external scientific approach to law –
since no external research of law can take place without first researching the
law internally.
Taking the above into account, this monograph draws attention to the so far
largely neglected external, non-dogmatic scholarly views of the law, while ranging from critical approaches to law as voiced in the scholarship of the 19th and
20th centuries, going further through the currently popular economic analysis of law, and finally coming up to the most up-to-date behavioral economic
analysis of law.
Introducing various external scholarly approaches to law, be it historical or
currently existing ones, the team of authors hopes to have provided in this book
a helpful tool to serve at least as an introductory contribution to a debate on the
nature of legal science and specifically on the importance of external scholarly
approaches to researching “law”. Still, the authors strongly acknowledge that
a proper scientific examination of the phenomenon of law should necessarily
include and combine both the internal as well as external legal scholarship, being mutually benefitting and complementary.
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