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Moc a právo
Aspekty právní a sociá/ní fi/osofie

KAVÁRNA U FILOSOFA,poledne.
KRYŠTOF A BRIGITA ujednoho stolu. pozdéji ALFRÉD A DANIEL.
KRYŠTOF, se zarudlýma očima: "Takové svinstvo I Taková nespravedlnost

l
Proste

neehápu ... "
BRIGITA: "Nejdrív se uklidni a pak povídej, eo se stalo?" ".
KRYŠTOF: "Ono toho není moc na vyprávení, dostal jsem reparát, u matu ry, pnro-

zené z matiky. Pritom jsem u zkoušky opravdu všcchno umel. Ale ta báb a m.ela
proste špatnou náladu. A když má špatnou náladu, tak te zlikviduje. Čarodčjni-

ce!"
BRlGITA: ,,A víš jistč, že jsi všechno umel?" .
KRYŠTOF: "Všecko ... všecko ... Co je to všecko. Všecko neurni nikdo, ale tolik, že

každý druhý by byl prošel, tolik jsem vedel. V tom je práve ta nespravedlnost. Jen

proto, že mne nemá ráda."
ALFRÉD,jako vždy dynamidy vstoupi do kavámy: "Dobrej vespolekl No ne? Copak

je s Kryštofem? Nejaké problémy?"
BRIGITA: "Dostal reparát z matematiky, čirá nespravedlnost."
DANIEL, pŕichází. ale zdržuje se v pozadí a nasloli"chá.. ..
ALFRÉD: "Ach, nespravedlnost. Zapomeň na to. Zivot není nikdy spravedlivy. Na

tom nesmíš stavét. V podstate je každý tvým nepfítelem. Nedúvčŕuj nikomu a ne-
budeš zklamán. Copak se nčkde dočkáš spravedlnosti? l lm?"

BRIGITA: "Ale to pŕece není pravda. Pŕirozené. že nikdo ncrnúže být absolutne
spravedlivý _ ale potrebujeme alespoň predstavu spravedlnosti, ji.nak by se všech~
no zhroutilo. Kdyby existovala jen zvúle, znamenalo by to valku vše~> ?:oti
všem. Ale vždyt pŕcce žijeme docela v rníru, ne? Alespoň vcelku. Alespon ja ješ-
te porád dávám prednost trochu uspor.ádanému právnímu státu pred ehaosem

nebo diktaturou."
KRYŠTOF: "Jo, tak dlouho, dokud nepocítíš nespravedlnost. ~.šeck~ je P?dv~d

(Opovržlivé) Školský zákon - krásný a dobrý. Ale nakonec jSi vydána naladam
svých učitelú. A teď tady sedím is reparátem." "

DANIEL, pŕis/lIpuje nyní ke stolu, "Pardon, mladý pŕítcli, plne chápu vaše rozh~rče-
ni. Ale možnost že se nejakého zákona zneužije, hovorí již proti nemu? A prede-
vširn promiňte, jestliže váš výklad trochu zpochybnim: bolest, jak je známo, osle-
puje _ bylo by opravdu spravedlivé, kdyby učitcl rnéŕil jedním merítkem? AnI~ by
bral zretel na individuálni situaci? S prominutím: i když vaše profesorka s vami
z osobních dúvodú nespravedlivč jednala - nebrala více na zŕctel vaši os?b~OS~
než kdyby jen ve vás vidčla číslo, s ktorým by Jednala pko se stovkou j:~ych.
Neníjistá mira nespravedlnosti predpokladem pro ... no ŕeknčme: lidskost?
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KRYŠTOF, dívá se nechápavé, ALFRÉD mumlá: "Taková blbost!"
BRIGITA, zamyšlené. "Zvláštni myšlenka."

Myš/enkové podnety

l. Co ŕíkáte Danielovým myšlenkám? Dá se tím nččeho dosáhnout?
2. Jak vy vidíte úlohu zákonu a státu vúbec pro uskutečňování spravedlnosti?

Moc a právo

Pňb/ížení

I

. Zdá se nám samozrejmostí, že žijeme v právním státč. Ústava a zákony garantují
ŕád, bez nčhož b~ scužití lidí bylo nemožné. liste lze ten či onen zákon uvést v po-
c~y~nost, zda ma smysl, Je Sl možno stéžovat na príval zákonu, takže jej ich dodržo-
varu Je sotva kontrolovatelné; je treba také požadovat, aby pro nové problémy - napr.
v oblasti ekologie - by ly vyrvoŕeny nutné zákonné predpoklady pro účinné jednání.
Ale v hrubých rysech panuje asi konsenzus, že jen na zakladé zákonem fixovoného
práva, jež platí pro všechny občany státu, je možné lidsky dústojné soužití. Nernélo bv
se pritom zapomínat, že stav práva, ba ani toto pojetí práva neplatilo vždy. '

Pokusy lidí postav it vzájemné soužiti na zákonnou základnu byly vždy pŕerušová-
ny obdobimi smeru~ícími k bezzákonnosti, fázemi panstvi zvúlc nčkolika jedincú
nebo sltu~cemi, v nichž zákon uchvátila nejaká strana ve prospech privilegovaných
vrstev. Diktatúry, despotismus, politické systémy, v nichž docházi, i když tŕebas ne
denne, ~ ~vévolnému. zatýkání, mučení, pronásledováni a vyvlastňováni i popravám,
ncnacházírnc Jen v minulosti. Boj za lidská práva - veden)' ovšcrn také nékdy z trochu
prospčcháŕských dúvodú - naznačuje, že právní jistota zdaleka není ve všech zemích
zajišténa.

Ale co je to vlastne právo? Jak vznikají zákony, kdo je delá, v čich zájmech jsou
tak fo:mu~ovány, kdo bdí nad jej ich dodržovánirn? Existuje nec o takového jako pŕi-
rozene pravo a k tomu náležej icí práv ní citéní, nebo právo tvori ten, kdo má moc?
S touto otázkou je nerozlučnč spjata otázka legitimity moci vúbcc. Z čeho tato moc
pramení, z.če~o čerpá oprávnéní panovat, jaké formy múže a má mit, jaké predstavy
a utopre státního a společenského soužití si lidé vždy navrhovali? Takové a podobné
otázky si klade právni a sociální filosofie, odvetví, které j iž v antice zažilo svúj první
roz~včt: ~by pak ~fedevším v novovčku, když šlo o juristické a teoretické základy
vznikaj ICl. moderní občanské společnosti, dostaly zásadní význam. Predevšírn zkušc-
n?st s n~cLOnálnč sociali~tickým státcrn, v nčrnž se odehrávaly neuvčŕitclné zločiny na
zákonném podklade, oživily po druhé svetové vá\ce diskusi o právnč a státne filoso-
fických otázkach - pomysleme jen na nikoliv ncproblcmatický pojem válečného zlo-
činu, který byl ústŕcdnim tématem norimberského procesu. V následujících odstavcích
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pújdc jen o to, abychom prodiskutovali nékteré základní otázky a pojmy sociální filo-
sofie a filosofie práva v širším smyslu.

Myš/enkové podnety

l. Co je to vlastné "stát". Všimnete si rúzných objevujících se forcm státú - od ranč orientál-
nich, pŕes antické formy státu, stŕedovčkou ideu ŕíše až po moderní národnostní stát a po-
kuste se najít na téchto rúzných organizačních formách to spoločné, co by se dalo označ it
jako stál.

2. Pokuste se definova; pojem "právní stát". laké vlastnosti musí podie vašeho názoru mít,
aby si zasloužil tento atribut?

3. Proč bylo označení "válečný zločin" nazváno problematickým? Múžete uvést kritéria,
podie nichž se pri válečných konfliktoch múže rozlišovat mezi "zákonným" a "zločin-
ným"? Víte, které zbrane a válečné formy podie mezinárodních dohod jsou odmítány jako
neprípustné? Co vám ŕíká pojem "válečné právo"?

Piirozené právo, stát a lidská dústojnost

Nemecký filosof Ernst BLOCH, ovlivnčný stejné tak židovským myšlením jako
i marxismem, dal jednomu ze svých nej významnejších del titul "Prirozené právo
a lidská dústojnost". Tčrnito slovy je načrtnut problém, ktcrý provází filosofickou
diskusi o právu od samého počátku, totiž otázka, do jaké míry jsou spjaty predstavy
práva s predstavami toho, co je jen velmi neostŕe vymezeno pojmem "dustojnost člo-
veka". Ale pro rakouského filosofa práva René MARCICE je jisté, že "dejiny práva=-
včetnč myšlení o právu, jsou dčjinami lidských práv. Tedy dejinami všech onéch ide-
jí, které se točí kolem otázky, co je vlastne lidsky úmerné, co je pŕirnéŕené pŕiroze-
nosti človčka, které právni principy se tedy dají odvodit z pŕirozenosti človéka.

Má-Ii být právo odvozeno z pŕirozenosti človeka, pak je jasné, že se takové právní
principy budou velmi výrazne lišit podie toho, jakou definici pŕirozenosti človéka
zvolíme. Jak víme z problému filosofické antropologie, není vúbec snad né určit,
v čem spočívá "pfirozenost" človeka, jeho podstata, jeho specifičnost, která jej odli-
šuje od ostatních druhu: je to rozum, nebo jeho pudová struktura, práce, nebo vzpŕi-
mená chúze, sebevédorní, nebo sociální vedomí, co ho pŕedevším činí človékern?
Rozdílná určení podstaty vedou k rozdílným pojetím práva. Pŕi všech diferencích se
však dají rozlišit dva základní okruhy problému: jeden vycházl z toho, že je to ro-
zum, ratio, co vyznačuje človeka, pŕičernž právo se múže odvozovat ze stále platných
rozumových principú. Druhý vidí v sebevčdomí, v projevech vúle, v úsilí o moc roz-
hodujic í znaky lidského bytí a vychází z toho, že právo se musí nej prve prosadit,
že se opirá o volni akt. že nenÍ dána predem. Ratio nebo vo/un/as - ty to dva konku-
ruj ici si principy ovládaj í diskusi o právu.

Pro PLATONA bylo jasné, že musí cxistovat idea človeka, z níž se musí dát odvo-
dit principy soužití - pokusil se o to ve svém velkém díle "Politeia" ("Stát"). Jeho žák
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ARl~TO:ELES a s ním stredoveká filosofie, pfedevším TOMÁŠ AKVINSKÝ idč
li v lidskérn rozumu kt .. čl ,VI -

, ..' , ery Je za enčn do rozumu božského, současnč také základnu
Pdrraváža:bTažskJka~oklidský rozum zrcadlí božský rozum, tak lidský společenský poŕádck
o I o y osmos.

kl ~všem ved~e TOMÁŠE AKVINSKÉHO byl jiný stredoveký filosof, který v proti-
a u k -:OMAŠOVI zastupoval prrncrp vúle: William OCKHAM Nik l i v'

rozenosu n~bo z, rozumu jsou dedukovatelné zákony a pŕikázání; jed~áO s~vpZO~~I~
o ust~,OV~nI z vúle Boha, zjcvené predpisy, jirnž nepfísluší již žádná logická nut-
~~~t. im y ovšem byly - podIe boží vúle - kdykoliv zmenileIné a nove ustanovitel-

. 'Vk~ovovoeku byly tyto dve, varianty pŕirozeného práva - racionalistická a volunta-
~lstlC a - dúsledné a v radlk~lní Fodobe dále rozvíjeny. Charakteristický pritom ie
ustup argume~tace z. teologlck~ho ~orizontu. Podie holandského filosofa Ilu~a
GR?~IA ~USI to, co Je podie prmctpu pŕirozeného práva pŕikázáno nebo zakázáno
ľlatlt l,pote, kdybypoté BUh neby!. Podie GROTIA je človek svou podstatou spole~

enský, proto Je ~ Jeho rozumném zájmu s ostatními kooperovat, uzavírat smlouv r

~ dd?d.rdžovatJe, pŕičernž rozumnost této kooperace odpovídá zcela vlastním záJ'mu~
In lVI ua.

V protikladu ke GROTIOVI t " I ", .
v' • , '. S OJI vo untanstická varianta novovčkého myslitele

pnrozeneho prava: teorie 1 hornase HOBBESE Ve ' k ,. ,. svern z ournaru, ktorému dal
podivný titul .Lcviathan" (1651), vyložil
HOBBES svo u teorii státu. Leviathanje pu-
vodne jrnéno biblické obludy. U HOBBE-
SE)e tak charakterizován stát zcela určitým
zpusobcm. Podie tJOBBESE nespočívá
podstata človeka ani v rozumu ani v druž-
nosti, nýbrž pouze v jeho egoistickém indi-
viduálním úsilí o moc. "Horno hornini lu-
pus" - človčk človeku vlkcrn. V pŕírodním
st,avu, jak se domnívá IIOBBES, panuje
valka všech proti všem - "Beli um omnium
contra ornnes". Jiným jméncrn biblické ob-
ludy nazýva HOBBES tento stav jako Be-
hemoth. Je to bázeň všech pŕe de všcrni.
NU:í človčka, aby se spojoval ve stát; aby se
lidé porád nezabíjeli, aby ncvedli stále vál-
ky, uzavírají podie HOBBESE mezi sebou

, ';';' -.' -: smlouvv a delegují svou moc na stát. Stát

1
1"l-«~.i~<~ stanoví právo, které má podporovat mír,

~""'" Ož dčlar i______ , arnu c to catJcntehdy,má-lirnonopolna

človeka vyvozuje HOBBES ' právo a násilí. Z postulované vlčí povahy
nutnost statu jehož vúle rn ° ž b' . dirr, ,

cem. Místo sti'edoveké vúlc b ž' .' ° , _ u c yt JC rnyrn zakonodár-
, " o 1 nastupuje vulc statu. Z této vu lc vznikaii on záko

ny, ktere maji garantovat to, k černu byl stál vytvoren' k uspoŕádá . - ž' U S ,y -. ni SOU itl. tat se tak
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pro l!OBBESE stává Leviathanem. sociálnlm molochem, ktorý do sebe nasaje vše.
Tendence modemího státu stát se totalitárním patrí snad k jeho podstate.

Nikdo jiný se snad nepokoušel tak usilovne jako HOBBES pochopit stát najedné
stranč z nutnosti soužití lidí a na druhé strane práve proto vydat absolutní monopol

panství a moci státu.
Na 1I013BESOVÝCH teoriích se dá snad nejlépc demonstrovat, jak obtížné bylo

zduvodňování pfirozeného práva. Neboť predpoklad, z néhož IIOBBES vychází,
asociálni, násilná a "vlčí" povaha človeka není nic víc než fikce. V ní se spíše odráží
počínající včk méš(anského individualismu, který rád videl človeka jako osamelého
bojovníka, který se musí prosadit proti neprátelskému okolí - vzporncňme si na Ro-
binsona Crusoa. Tato fikce není tedy antropologicky zdúvodnitclné pozice. Nicrnénč
HOBBESUV návrh odpovídal v mnohérn historickému vývoji: stát jako nadŕizená
forma organizace monopolizoval skutečnč moc a pŕedevším násilí a nepŕipcuštél už
ve svých hranicích žádné konkurující skupiny - ani nezávislé rytiŕe, ani ozbrojené ob-
čany _ to bylo rozhodujicím rysern vývoje novovčku. Vznik státních porádkových sil
jako policie a armády, které uvnitf a dovnitŕ reprezentují monopol násilí, dokládá ten-

to vývoj.
V 18. století se pak pokusil ncsrnírné vlivný myslite I Jean Jacques ROUSSEAU

ještč jednou odvodit z "puvodního stavu pfirozenosti človčk a" k tomu vhodnou
a nutnou státní formu. Opačne než I10BBES predpokládal ROUSSEAU, že človek
byl puvodne mírumilovná a sociální bytost, která teprve s objevením vlaslnictvi se
vyvinula ve válcčnou bestii žádostivou majetku a moci. Vlastnictvím vyvolanému
stavu stálé války, vzájemného slidčni, šizení a utlačování, púscbeni utrpení a bolesti
by mohli lidé podie ROUSSEAUA pŕcdcjit, kdyby navzájem uzavreli spotečenskou
smlouvu, v niž by stanovili nutná ornczeni, která jsou nczbytná, aby byla pro všcch-
ny zajištčna alcspoň nejmenší mira rovnosti a svobody. Ale ROUSSEAU, který byl
velmi ovlivnen ženevskou republikánskou ústavou, chápe národ sám jako sUlŕerénní-
ho vládce, který nemúže delegovat svou moc ani na panovníka, ani na reprezentanty,
napr. strany, poslanec, Teprve suma všcch občanú vy tvárí podie ROUSSEAUA rozbo-
dujíci "společenskou vúli", volonté généra/e Společenská smlouva byla tak jednotící
smlouvou, smlouvou podfizení se občanú své vlastní vúli, která se ROUSSEAUOVI

zdála institucionizovatelná pouze jako forma pŕimé demokracie.
Potíže pfirozeného zduvodňování zákonu a norcm vedly ovšern již brzy ke zcela

jiné argumentaci, která se zŕekla toho, aby odvozovala právo, a ním určované formy

vlády a státu z pfirozenosti človeka.

Myš/enkové podnety

l. Pokuste se vyzkoumat, z jakého obrazu člov~ka vycházi "Charta lidských práv". Daji se

tato lidská práva zdúvodnit zhlediska "pfirozeného práva"?
2. Velký problém pro každou prirozen~právni pozici predstavuje otázka "otroctv,í". Je.~námo,

že od Aristotela až ke kiesťanským teoretik um 19. století existovali filosofové. ktcŕi otroc-
tvi ospravedlňovali. Uvažujte, zjakých prirozených predpokladu se muselo vycházet pri

jeho ohhajobe.
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3. laké .jechnické" obtiže vyplývaj! z Rousseauovy pŕcdstavy "společcnské vulé? Múže mo-
derní I.~f~nnační společnost najít prostŕedky a cesty tyto obtíže odstranit a vrátit se od neu-
spokojivé reprezentativní formy demokracie k demokracii pŕimé?

Pozitivní právo

Již ,rečtí sofisté p~stavili proti pŕirozenérnu právu právo pozitivní, lidmi proste sta-
no;ren,e, ?ráve pl.atne a akceptované. Podie tohoto pojetí nepŕicházeji v úvahu jako
pravrn zakla? ~I bož~k~ vúle ani pŕirozenost človeka, nýbrž vždycky platící právo.
Jeho zkoumání Je. také cílem tzv. právního pozitivismu, který ovládá od 19. st. práv-
ne ~I?,sofickou diskusi. Pro právní pozitivismus platí premisa, že zákonodárce - ať
už Je J Im podie státní formy a ústavy kdokoliv: jedinec, skupina, národ - múže každé
IIb~volné pravidlo povýšit na zákon. Když k tomu dojde, jedná se o platné právo.
Ot~zk~ n:or~l~í n~bo etické správnosti práva právní pozitivismus vylučuje. Čisté
pravni ucent, Jak Je navrhl napr. Hans KELSEN, otec rakouské ústavy, omezuje se
prot~ na ~oumání aspektu základních zákonu - napr. na otázku, které podmínky se
m~sI splnit, aby ~e za určitých predpokladu stalo pravidlo zákonem - a zcela vylučuje
otazku obsahu zákonu I toho, zda se kry jí s etickým presvedčením.

, Z~š~~osti s, na~ioná!ním soeialismem a s bojem o lidská práva vedly ovšern k ze-
silené kritice právního pozitrvisrnu. Otázka, zda mnohé zákony nacionálne socialistic-
ké~o státu neporušovaly uznávané etické principy tak hrubé, že odpor proti tomuto
pra.vz: by býval žádoucí, je stále ještč nevyŕešena. Na druhé strane je i v mezinárodní
politice pŕedevším západního sveta patmá tendence prohlásit lidská práva, která jsou
v p~d~ta~č zalo~ena ~a pi'i:o~ené~ právu, za základ veškerého platného práva. Poru-
šování základních pnncipu, jako jsou osobní svoboda, svoboda víry a svedomí nebo
požad~:ek r.ovnosti, bývá podnétern pro kritiku systému, které taková porušování pri-
pouštéjí - at už se Jedná o komunistické diktatúry nebo režim apartheidu vj ižní Afri-
ce.
" ,Razant~í t~chnol~~ic? ~ývoj v západníeh prúrnyslových státech a pritom narústa-
JICI ekol~gI~ke a ~ocIalnI krize vedou však k narústajíci diferenci mezi platným prá-
vern a .~tIeký_mI nar.oky v techt? spole~nostech samých. Když platné právo - tak argu-
mentujt napr. odpúrci jaderné energie - podporuje technolozie které dlouhodobé
ohrožují lidstvo, pak se musí v zájmu tohoto lidstva smíŕit s tím, že bude porušováno.
~odo?ne ~okrok v genové teehnologii vede k radikalizaei pŕirozenoprávní problema-
tiky: Jestl~že se člo:,ek stává manipulovatelný ve své genetické substanci, vzniká pŕi-
rozené otázka legitimity takových postupu. Za tím se ovšern skrývá stará otázka pŕiro-
ze~ostl, podstaty človčka. O velmi brizantní otázce, zda za určitých podmínek existuje
pravo na odpor, Ize nakonee diskutovat asi také jen na pozadí antropologické a etické
reflexe.
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h - . J Louis David Pŕísaha Horatiú. 1784 • '
~:I:.r~ra~;:;:: José Goya; Ll/cien/es, S rozumem nebo be: ""'"?' z cyktu Hrúzy války, lept,
1808 tisk na zkoušku. 1. vydání r. 1863 - teprve 35 let po Goyove smr".
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Myš/enkové podnety

l. V ekologických hnutích se diskutovalo a diskutuje o krajnosti: "Kde se stává právo neprá-
vcrn, stává se odpor povinností." Diskutujte o této tezi zhlediska pfirozeného a pozitivní-
ho práva.

2. Uvážte právni konsekvence, které mohou vyplynout z pokroku génové technologie: zrnra-
zcná embrya, která až po desetiletích mohou být pŕivedena na svet náhradními matkami -
jaké účinky to rnúže mít na dčdické právo. Genetické manipulace na embryích - kdo má na
ne právo? Stát? Rodiče? Vedci?

Spravedlnost

Jak úzce moho u souviset právne filosofické problémy s etickými, ukázali jsme
v pŕcdchozích kapitolách. Na jednom rozhodujícím problému se ukazuje tato souvis-
lost ve své nejzŕetelnéjší forme: na otázce spravedlnosti.

Právo a spravedlnost na sebe nerozlučne odkazují. "Prirozenému právnímu poci-
tu" jeví se každé právo jako špatné, odporuje-Ii "poeitu spravedlnosti". Kdo se cítí
daňovými zákony znevýhodnén, kdo nachází ve školskérn zákonu práva a povinnosti
nespravedlivč rozdčleny, ten bude tyto zákony kritizovat jako "nespravedlivé".

Je ovšern otázka, zda skutečnč existuje prirazené právni citéni. Názory se zde vel-
mi rozcházejí. Zatímco nékteŕi etologové a badatelé v oblasti chování hovorí skuteč-
ne o vrozených hodnotách a pocitech, sociální vedci a psychologové mají spíše sklon
odvozovat vznik pocitu práva ze socializace, vlivu rodinného prostredí, z raných det-
ských zkušeností a návyku. Skutečností je, že alespoň v našern kulturnírn prostredí má
včtšina lidí více nebo méné výrazný pocit pro to, co podie jej ich názoru je správné
a dovoleno a co je "nespravedlivé".

Jak ukazují shora uvedené príklady, má otázka spravedlnosti vždy co do činéní
s tím, jak jsou rnéŕítka, požadavky a výhody ukládány a rozdčlovány. Od antiky, pre-
dcvšim od ARISTOTELA, se diferencuje mezi "vyrovnávací" a "pridelovací" správe-
dlností. Jako základní principy té to predstavy plati vety: "Každému totéž" a "Každé-
mu jeho". Mezi térnito dvérna hledisky kolísá onen princip rovnosti, který se stal
fundamentem modemiho právního státu. Podie nčho je spravedlivé, když zákon jedná
se všerni stejnč, pred zákonern jsou si všichni rovni a netrpí se žádné upŕednostňová-
ní, výjirnky nebo znevýhodňování. Obraz napr. "spravedlivého učitelc" je z hlediska
tohoto principu urváŕen stejné jako obraz "nepodplatitclného soudce".

Ale jak je zrejmé, pŕihližfme-Ii k rozdílúrn mezi lidmi, rnúžc se zvrátit princip
"každému totéž" velmi lehce v nespravedlnost. Chtít vybírat od každého stejné dane
by chudé zruinovalo a bohaté sotva zatížilo. Zde pristupuje druhý princip "každému
jeho". Podie individuální situace má spravedlnost respektovat to, co jednotlivci pŕislu-
ší a co je očekávatelné - nikoliv, aby se zákon poškodil, nýbrž aby se doplnil. Bohaté-
mu múže být určen vyšší podíl na daních než chudému, od silného Ize více požadoval
než od slabého.
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V praktickérn uskutečňování soudní pravomoci není ovšcrn vždy lehké dosáhlnou~
s rávné mí mezi principem rovnosti a principem primérenosti. Karl MARX š~ pa
p ry.. st'l zavrhl J'ako abstraktní protože všechny dosavadní spo-tak daleko že pnncip rovno '... . štč

lečnosti m'ají co činit s ••nerovnýrni", jejich nerovnost je prinCiPe: rovn~stl Jen ;l~st-
' vňována: nemajetným jako vlastníkúm zajisnt stejnou m rou pra,vo na v .

v~ce ~~e b lo vyloženým výsméchern. Není spravedlivé použít abstraktního pnncipu~~~:~stľ/brž zavést faktickou sociální a politickou rovnost. Kdyby s~ toho dos~hl~:
"k' MA'~ pak by se mohl uplatnit i princip pŕimčŕenosti. Vysnčná kom~nlstlc~a
na. , .. ažd' dl 'h schopnosti každe-společnost mera být vybudována na pnncipu: ••K y po e svyc 'CL!.' h

' ž MARXOVY l uva ne-dl . h tfeb " Tato myšlenka ukazuje e v centrumupo eJe opor . , . di id 'l '
, •.\~ tvi" - J'ak se mu často podsouvá - nýbrž zŕetel in rvi ua ntstalo zrovna ••rovnosLO..ls l ,., , "

specifičnosti za predpokladu spravedliveho sociálního radu. " ž. ,
J d " 'že požadavek spravedlnosti je neoddčlitelný od formy sou Itl.
e te y zrejme, , droiŕ Ž· tní h

Otázka s ravedlnosti je primárne otázkou rozdélování bohat:tvl a z roju, IVO nl~
šancí a možností štéstí ve společnosti. Filosofické společenské utopie a utopie o star-
ním zfízení se pokoušely dát na tuto otázku odpoveď.

Myšlenkové podnety

. . , 'ľ"ž ' krát že se s vámi jedná nespravedlivé. Uvažujte, čím byl tento POCil
l. :~~~~~e ~~I~J;o ;~~~o, ž~ s ~inÝlTIiv podo?né situaci byl o jednáno jinak? Anebo bylo již

. d dobné situaci s varm jinak jcdnáno? .
J~~~~ýv:a~le svých schopností, každému podie jeho potreb." Po~ažujet~. tuto krajnost za

2. akccptovatelnou, nebo by mčla spíše znít: •.Každému podie Jeho vykonu?

Sociální utopie

. X" b' l t ickýrn myšlením dalErnst BLOCH, filosof, který se nejintenzivnéji za yva u,~p:, ~' _
jednomu pojednání o sociálních utopiích titul: •.Svoboda. ~ rad .' V. ob~u tcc~t~it~~u
. h se zrcadlí i faktické pole napétí, v nčrnž se pohybují utópie ruznych m~s
Ja~e~ch o státních útvarech. Touha po lepším státč, po dustojn.čjší forme SOUŽltlJe sta~
rá. ~ntika znala mýtus o Atlantidč jako zemi, kde vš~ bylo jinak, p.rotože by~a, s:~~

dl' čiš! U-topia" doslova ••žádné rnísto", zrcadlí touhu, že nékde JlO?e ) ), o
ve IVt:J l. •• , , , Icm zlatem
lépe. Nakonec múžerne chápal rúzné predstavy ráje,vyp:avovant o rrunu ••

" ,. OVIDIA -J' ako utopie obracene do minulosti. .veku - vzpomente Sl na ., d ravcdlnosti
PLATON byl první filosof, který se pokoušel ŕešit otazku po staty. s~, ,

., unih -" 'Pro PLATO A byl spravedlivý stat tehdy,návrhem spravedlivého statnt o zrszent. d uhé el každý ve státé
jestliže za prvé odrážel obecné zákony kosmu a človeka, za rem mč! se také stát
mu určenou funkci. Podobný strukture duše - pud, odvaha, rozum - '. _ ~ _
'kl' d t délníkú strážcu a tčch, kteŕí reprezentovali rozum: ze svobo~ny~h vzdčla
s , a a z o k" . k člo včk by se nernčl nechat ovládat žádostivostí, nybrž rozu-nych mužu. A ta Ja o
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rncrn, rnčli by i v platonskčm státč vládnout ti, kdož reprezentují rozum, tj, filosofovč,
PLATON ŕíká: ••Buď se musíjilosojové stát králi, nebo králové jilosofy." Jinak to jde
v PLATONOVE státé pekne ztuha: až do posledního detailu vedení života a plození
detí bylo všechno shora naplánováno a koordinováno - charakteristický rys státní uto-
pie, který se v nové dobe tolikrát opakoval. Návrhy státního zŕizení od Thomase
MORA (.,Utopia") altala CAMPANELLY (••Sluneční stát") jsou práve tak charakte-
ristické svou plánuj ící centráIní mocí, která je garantcm rozumného rádu.

Prumyslová revoluce a s ní spojená bída,jaká byla sotva dŕíve známá, ved ly v 19.
století k rade společenských utopil, v nichž myšlenka sociální spravedlnosti hrála
rozhodující roli. Pl'edevším ve Francii a v Anglii se uvažovalo, jak by individualis-
tický a človeku nepl'átelský kapitalismus volné konkurence mohl být nahrazen nový-
mi společensJ..:ými formami. Karl MARX byl rovnčž dédiccrn tohoto utopického myš-
lení, i když tvrdil, že nenavrhuje žádné společenské utopie, nýbrž vedeckou cestou
dokazuje, že kapitalismus musí zaniknout pro své rozpory a že v jeho lúné již nazrává
forma nové, socialisticko-humanistické společnosti, jejímž určujícím znakern se stane
odstranén] privilegovaného vlastnictví výrobních prostŕedkň Stát pak pri bližším
zkoumání odhalil jako nástroj panství buržoazie .••V té miŕe, jak pokrok moderního
prumyslu rozvíjel a prohluboval tfídní protiklad mezi kapitálern a prací, v téže rn iŕe
získávala státní moc stále vice charakter otevŕeného násilí k potlačování délnické tŕi-
dy, stroje tŕidního panství. Po každé revoluci, která znamená pokrok tfídního boje,
vystupuje do popredí stále otevŕeriéjj čiste potlačovatelský charakter státní moci," na-
psal MARX ve své analýze Občanské války ve Francii r. 1871. Forma feudálního
osobního panství nebyla nahrazena abstraktní moci, nýbrž formou tridniho panstvi,
které v okarnžiku krize hrozilo zvrátit se v holou moc pušek. Ovšern po revoluci, tak
fantazíroval MARX, když bude buržoazie zbavena moci solidárním lidovým aktcm,
který si predstavoval opet jen jako násilí, ovšern - v protikladu k buržoazii _ bez oné
zbytečné krutosti, zmocní se proletariát státu - totiž nikoliv moci ve státé _ aby také
zpečetil jeho osud jako instituce: .,Místo vlády nad osobami nastoupí vláda záležitostí
a ŕízcní výrobního procesu. Stát nebude odstranén, stál odumŕe. " Stát jako takový rnčl
zrnizet a mel být nahrazen svobodnou asociaci individui, v níž .,svoboda jednotlivce
by rnčla být podmínkou pro svobodu všech."

S radikální skepsí vystoupil proti této MARXOVE utopii myslitel a agitátor, který
opravdu se státem vúbec nepočítal: Michail BAKUNIN, praotec moderního anarchis-
mu a MARXOv velký protihráč v l. internacionále. BAKUNIN kritizoval rovnčž stát
jako synonymum potlačování a násilí, ale čeho se obával, bylo, že také MARXOV "Ii-
dový stát" bude stále ješté státern, jcmuž odurnŕit se tak lehce nepodarí, který ještč
i po revoluci by musel být ovládán: ••Takový režim neprizná, že vzbuzuje značnou ne-
spokojenost mas, a aby je udržcl na uzde, bude MARXOVA osvícená a osvobozuj íci
vláda potŕcbovar nemé ne početné ozbrojené násilí." V co BAKUNIN včŕil a co žádal
- to je také dosud jádrem moderního anarchismu - bylo zŕeknurí se jakékoliv formy
pansrví, cizího nafizování a nucení: .,Nic živého a lidského ncrnúže existovat vné svo-
body ... Míním svobodu, která po svržení všech nebeských a pozemských búžkú zalo-
ží a zorganizuje nový svet, svet lidské solidarity na ruinách všech cirkví a státu" Tou-
to kritikou jakékoli formy panství a státu naváza! BAKUNIN na idejc Josepha Pierra
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PROUDHONA, pro néj "velkého a pravého rnistra" anarchistického hnutí. PROUD-
!-ION prosté žádal: "Už žádné strany! Už žádná autorita' Absolutní svoboda človéka
a občana!"

MARXOYA filosofie je skutečné rnéné společenskou utopil. jako spíše teorií bur-
ioazni společnosti a teorií revoluce. Nicrnénč: s koncern státu se prognostikoval
í konec práva, které se snažilo vázat jednotlivec pŕívalcm zákonu a sankcí. Pretože
pro MARXE byla kriminalita jen dúsledkern sociálnč nespravedlivých pomeru,
v osvobozené společností zmízí podie nej kriminalita sama od sebe. S touto myšlen-
kou, zbavenou však jejího utopického obsahu, se setkáváme iv moderním právnírn
zákonodárství, jak se ukáže v následuj ící kapitole.

Myšlenkové podnety

1. "To je pŕece čirá utópie!" Nic horšího nernúžerne o nčjaké společensko-filosofické myš-
lence ŕici - či ne? Uvažujte, pŕcrnýšlejte, které "ulopie" minulosti se mezitím staly sku-
tečností - ikdyž snad za zccla jiného pfedznamenání, než byly púvodné zamýšleny.

2. Reforma a revoluce - dva pojmy, které byly často stavény proti sobé. Pokuste se naj it na
nejakých hístorických pfíkladech, v čem se tyto pojmy principiálné liši (francouzská re-
voluce - školská reforma).

3. Anarchismus znamená pŕání zrušit vládu.
Proč se nemohlo až dosud toto pfání splnit? Je vúbcc "bezvládí" žádouc í stav?

Zločin a trest

Je lhostejné, jak se stanoví právo: ale vždy je dúležitá otázka. jak je dodržování
právních principú kontrolováno, a tím garantováno, a jak je sankcionováno porušo-
vání práva. Stanovení práva a vyhlášení sankcí za jeho porušování jdou ruku v ruce.
Již první zákonodámá díla raných vyspelých kultur - pomysleme na kodex Charnrnu-
rapiho - obsahovala vždy také ustanovení, týkající se zacházcní s porušovatclern zá-
kona. Princíp bezprostrední odplaty - oko za oko, zub za zub - byl u archaických fo-
rem zákonodárství asi nejrozšíŕcnčjši, nebcrerne-Ii v úvahu ještč starší formy, napr.
krevni mstu - kdy pokrevné príbuzní prevzali pronásledování a potrestání narušitele
zákona - což se v nékterých kulturních oblastech udržclo až do prítomnosti. Právo
odplaty bylo brzy prolomeno jinými formami pokuty a smiŕení. Placení pokut, často
ve formč naturálií a rúzných úkonu jako výrazu pokání je rovnčž známo z raných dob.

Y určitérn stavu společností, jak zjistil G. W. F. HEGEL ve své filosofii práva,
v niž ještč necxistují žádné zákony a žádní soudcové, má trest vždy formu msty .
Teprve tam, kde zločiny nejsou chápány jako crima privat a, nýbrž crima publica,
kde ve zločinu, který jednotlivec spácha na druhérn, cítí se být ohrožcna i společnost,
mční se i charakter trestu: oddčlen od zájrnu postiženého a od náhodnosti moci, múžc
se stát jako zástupce obecnosti, domnívá se HEGEL, zrnčnit ze mstici na skutečnč
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trestajici spravcdlnost: trestern soudí verejnost své zločinec podie vseobecné platnych
zakonú. Ale již HEGEL učinil poznámku, že čím je spoločnost nestabilnčjší, tím dras-
tičtčji a tvrdéji dopadají tresty, zatírnco uspoŕádané společcnství necháva vládnout
mírnost: "Jestliže je spoločnost sama o sobé kolísající, pak musí být pomocí trestu
dána exernpla, nebot trest sámje cxcrnplurn proti exemplu zločinu."

Francouzský filosof a kulturní historik Michel FOUCAULT zkournal ve svém spi-
su "Dozor a tresty" pcdrobnčj i, jak a proč se formy trcstú v 18. a 19. století radikálnč
zrnčnily. Y pŕcdobčanskérn období cxistovaly tresty skutečné ve smyslu llEGELOVA
"exemplum". Všc sloužilo k tomu, aby zločinec byl muče n, trápen, trýznčn, občšcn
nebo čtvrccn - aby mu dali pocítit, vinu a lidu poskytli stejnou rnčrou odstrašuj ici,
jakož i vzrušující divadlo. Proto takové tresty musely být verejné - v povídce Franze
K.AFKY "Y trestni kolónii" je popisován tento typ trestu. Ovšern ve veku osvíccnsrví,
ŕiká FOUCAULT, se to zmčnilo. Mučení a verejné tresty mizí, na jejich místo nastu-
puje vézeni. Nikoliv již mučitclné telo je cílern nyní provádčných trestú na svobodé,
nýbrž zločinec má být zasažcn pŕedevširn ve své duši, celá jeho osobnost má být
stiežena a kontrolována - to je pro FOUCAULTA obecná tcndence občanské spclcč-
nosti. Všude vznikají instituce, které človčka kontrolují, stŕeži, reglementují: školy,
nemocnice, kliniky, blázince a také včzení. Již nejde o trest na individuu, nýbrž o uni-
verzální návrh společností s cilcrn mít pod kontrolou všechny své členy. Ve včzcnich
nejde o polepšeni zločincú, ŕíká FOUCAULT, nýbrž o kontrolovanou správu z1061/1I.

Y moderní spoločnosti existují nadto rúzné teoretické názory, které pornčr poruše-
ní práva a sankce, zločinu a trestu definují. V popredí pritom nestojí ani princíp od-
platy ani princip tres/u, nýbrž trest se stáv á viec norrnovanou sankci, která už nemá
žádný bezprostrední obsahový vztah k danému zločinu. Prosadily se v podstate dvč
varianty: penéžni trest a/rest odnéti svobody, které současnč docházejí univerzálního
uplatnční a jsou udčlovány jen podie závažnosti a druhu provinční. Provinční proti
zákonu, která se nestala ani ze zločinného zárnčru ani nevedia k príliš závažným ško-
dám na osobách nebo vécech, bývají zpravidla trcstána pokutami, "zločiny" s osob-
ním nebo vecným poškozcnírn odnčtím svobody. Pro filosofii práva stojí v centru zá-
jmu, jak se rúzné formy trestu definuj í a zdúvodňuj í.

Podie behavioristické psychologie mohl by být trest obecne chápán jako opatre-
ní, které slouži k tomu, aby se zamezilo nežádoucimu chování. Pretože ale tresty ne-
následují včtšinou bezprostredne po ncžádoucím jednám, púsobi velmi málo rnodifi-
kuj ícirn účinkern na chování, tresty odnčti svobody již vúbcc ne, pretože nemení
chováni, nýbrž zabraňují po dclšt dobu urč itýrn možnostem chování ve společnosti.
Tresty odnétí svobody se ospravcdlňuji tvrzcním, že se spoločnost musí tímto zpúso-
bem chránit pred zločincem - tím, že ho izolujc a vyŕazuje z lidskcho prevozu. ľato
argurncntacc ztrácí svúj význam tam, kde se jedná o zločin, u nčhož nebezpečí opako-
vani se zdá být térnčŕ vyloučeno.

Jiný rozšírený argument je "odstrašení": Trest, k terý pachatcle postihne, má odra-
dit možné náslcdovníky od stejného zločinu. l když je zde použi to, snad dokoncc
"zneuži to" človeka .jako odstrašuj ícího príkladu", pŕecc jen panuje konsenzus v tom,
že bez takovýchto odstrašujícich "hrozeb trestom" zvláštč v oblasti bčžných pŕcstup-
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ku by se zvčtšila ochota mnoha lidí jednat protizákonné. Zkoumání však ukázala, že
v oblasti tčžkých zločinu má tato hrozba sotva jaký účinek.

Tento argument je relativnč slabý, použije-Ii se jako obhajoba tzv. trestu smrti.
Pŕesnč vzato nernúže být zabití človeka nikdy .jrestem", pretože trest vždycky pred-
pokládá, že si je potrestaný trestu včdorn, po trestu je mu takŕka "odpušteno", musí
mít možnost nové orientace. Kdo neargumentuje principem odplaty a nepŕipouštl prin-
cip msty, nernúže se vyhnout u problému trestu smrti logickému rozporu, že stát, který
zabití človeka principiálne zakazuje, práve k prosazení tohoto principu jej sám poru-
šuje. Pro společností pokročilé v právních predstavách se proto jeví odstranční trestu
smrti jako nezbytné, práve když jde o to, chránit principy lidské dústojnosti za všcch
okolností.

Podobnými argumenty múže být kritizován i trest odnétí svobody, pŕedevším do-
životní trest. l s tím lze souhlasit jen tam, kde skutečnč jde o to, že se společnost
musí chránit pred "chronickým zločincern". Stupňující se kritika jde ruku v ruce
s novou orientací v teorii zločinu samé. Pŕiklání se spíše k tomu, aby se nikoliv kaž-
dá forma sociálne odchylného (deviantního) chování chápala jako kriminální (delik-
ventní) a podie toho "trestala" - napr. v oblasti sexuálního chování se rozhodnou me-
rou zrnénily názory na to, co má být považováno za "kriminální". Na druhé strane
ztrácí hledisko trestu jako sankce stále více na závažnosti a je nahrazováno teoriemi
resocializace: nikoliv vyloučení zločince ze společností, nýbrž jako cílová predstava
je prosazováno jeho znovuzarazeni. V této souvislosti získávají na váze opčt predsta-
vy lítosti a smiŕení: napr. v trestním právu mladistvých se v mnoha zemích u deliktu
spáchaných mládeži stále více uplatňuje a podporuje hledisko sociálne aktivní nápra-
vy místo odnétí svobody a penéžních trestu. V oblasti teprve vznikajícího práva na
ochranu prostredí bylo do diskuse o púvodci vneseno rovnčž hledisko nápravy: Kdo
zpúsobí škodu na životnírn prostredí, musí nést za to cdpovédnost a dát k dispozici
ony prostŕedky, které jsou nutné k napravení škody - ovšern problematický je tento
postup tam, kde škody životního prostredí vznikají jako dúsledek kolcktivniho chová-
ní nebo jsou ireverzibilní.

Myšfenkové podnety

1. Reflektujte pojem "kavalírský delikt" - za jakých podmínck se delikty bagatclizují? Jak)'
druh provinční spadá pŕedevším pod tento pojem?

2. Po každém spektakulámím násilném činu, který nachází ohlas pŕcdevším v médiích, rozho-
fi se debata o potíráni zločinu a trestech. Existuji zločiny, u nichž byste souhlasili se zost-
ŕeriim trestu - s jakými argumenty?
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Společnost V proméné

Moderní společnost je bezpochyby společností v prornéné . Expanzivní ekonomie
a technologie vedou k nutnosti provádčt i v sociální, právni a politické oblasti ncu-
stála pŕizpúsobeni a reformy. Pozice a postavení človeka v moderní společností se
v posledních desetiletích postupne nesmírnč zrnénily. Nemecký filosof Jurgcn HA-
BERMAS hovorí o dlouhodobé "promene struktury verejnosti", již se moderní občan-
ská spoločnost vyznačuje: sféra privátního a verejného se navzájom oddalují, stále
vice se delí život človeka mezi participaci na verejnosti - s jeho prací, jeho politickou
účastí - a soukrorný život ve volném čase. Soukrorné, volný čas, se stává v narústajíci
míŕc oblastí, v níž končí hranice státu: ten má zaručovat nedotknutclnost privátní sfé-
ry, garantovat vzrústající nároky na volný čas, ale nesmí už určoval a rcglementovat
Ústup státu z privátni sféry se stal velmi patrný - což ještč pred nčkolika dcsctiletími
nebylo mysliteiné - na právu rodinném a sexuálním trestním právu.

Technologický a ekonomický vývoj na strane jedné a stejné jako dŕive téžkopád-
ný "státní aparát" na strane druhé vedou ale vždy znovu k diskrepancím mezi zájmy
občanú a zájmy byrokracií a institucí, což nachází výraz ve forme nových sociálnich
hnutí. "Novými" se nazývají taková sociální hnutí, pokud se již nenechávají vé SI

"klasick)'mi" sociální mi hnutími 19. století, napr. délnickýrn hnutím. Zncvýhodnč-
né nebo diskriminované skupiny, které vznikly teprve s vývojem moderní spoločnosti
- jako napr. "gastarbajtfi" - nebo skupiny nacházející nové sebevédorni - jako ženy
etnické menšiny, hornosexuálové, mládež - se pokoušejí emancipovat, tzn. osvobodii
z tradovaných závislostí. Podobne "nová" jsou ta hnutí, která se stala nutná v dúsled
ku negativních jevú, vyvolaných industriální expanzí: jsou to skupiny ochráncú život-
ní ho prostredi, odpúrci jaderné energie, mírová hnutí. Všechny ty to skupiny dokumen-
tují objektivni napétí a zájmové konflikty moderní společnosti. Zda se státu podaŕ.
smiŕovat ty to protiklady, nebo zda je zostŕí a vyhrotí, to nakonec ukáže, jak vážne tc
stát míní se svýrn tvrzením, že je pluralisticky.

Myš/enkové podnety

l. Vira v technický pokrok se dreli. Uvažujte, které faktory ve vašem bezprosrŕc dnim okol
dávají podnet pro tuto skepsi a starost.

2. Múžete shora formulovanou tezi, že "nová" sociální hnuti dokumentují "obJcktivní" kon
flikty zájrnú společnosti, vysvétlit na nčkolika ptikladcch. nebo ji vyvrátit?


