
Positivní právo ·a princip spravedlnosti. 
Jaroslav K a 11 Cl b. 

Ve své odpovědi na m'ou kri.tiku svého SpiSll »Základy filosofie 
právnÍ« 'u veřejněnou ve Sborníku věd právních a státních XX. 1920. 
str. 114. 11. pozastavuj e se Weyr (Weyr: Česká filosofie právní, Ča
~opis pro státní a právní vědu III. str. 228 11.) nad mou výtko ll, že 
»jeho systém právní fil osofie je snad první, v 11ěmž o spravedlnosti 
se neděje zmínky« (str. 237. n.), Nebyl bych zvláště odpovídal na 
zajrÍIm!avé ,~T1kklidJy W,eYll1ovy 10 rrTliém IPoljrmu s p,r,a'\T1edlHrdos,ti , IJIaněv,él'dž \' 
jeho odpovC:d i tvoř í jen jednu s['ožku a odpovídati na všechny vYSVL:
tlivky, jež k 'Obhájení svých názorů Weyr proti mým výtkám podó.
vá, znamehal,o by proti Weyrovu systému postaviti systém mÍli, j;.ll 
jlsem je} Plod1a[ ve spise úv)Odl ,~e stu'dli,um mletlQd IPTÚV11dok~T Clh . Po
něvadž tento spis vyšel později než Weyrova 'odpověď na mOll kri
tiku, vyčkával jsem, jaké stanovisko Weyr k němu zaujme, poně 
vadž nepochybně diskuse se velmi zjednoduší, nebude-ll třeba v P(' 
lemice opakovati věci, jež ve spise jS'ou podrobněji vyloženy. , 

Mezi tím však pi"JIspěchal Weyrovi na pomoc p. dr. F. Brycht~l 
·( lánkem »Weyrúv poJem práva a prof. Kall ab« (Časopis pro, právn í 
a státní vědu IV. 1921. str. 47 n.) vydaným v době, kdy již aspoň pn' 
ní svazek mé knihy byl uveřejněn . Pončvadž pak i p. Brychta přede
vším se pozastavuje nad mj'rm p.ojmem spravedlnosti, pokládám za 
nutno reagovati na tlltO část výkladfl \Neyrových i Brychtov~· r.:ll. 
vyhražuje si vrátiti se k -ostatním částem odpovědi Weyrovy po
zději. 

] Jk Weyr. tak i Brychta správl1ě vycítili, že tu jde ,o bod, " 
němž se s Weyrovoll hlosofií podstatně rozcházím, a že P1:0 celoll 
soustavu filos'one právní tut.o ,otázku pokládám za jednu z nejzá
važnějších. Proto- snaží se mOll výtku vyvrátiti jako přirozel 1 opr:.ív-
11í blud (Weyr), jako stanovisko úplně n epříp ustné (Brychta). Oha 
sho,dnj.Í s:e palk v ,tiam. ve mlllj pO Žla,db,vek , že p'rávJ1Iidké PlOrz.náll'Í' m,ož
no jen pak pokládati za správné. je-li řízeno snahou po jednotném 
pojetí práva, čili snahou po spravedlnos ti. pr'ohlašují se 11ejasn~· . 
Nejrázněji tn vyjadřuje Brychta slovy: »R.ozdí l mezi Weyrov~1 l1l a .• 
Kallabovým chápáním práva jest, že Weyrova definice práva jest 
napr'osto určitá. kd'ežto Ka ll ab dosud vl astně práv:1 nedefinoval. No
značil. že 'obsah právní no rm y musÍ míti znak spravedlnost i. neřekl 
~Tšalk. co spravccl lnJos,t jest« (s,til'. 49) . T o'to tvrze.l1lí, poněkud přerkv::~ipll-
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je ve článku , v němž několik řádek před tím antor cituje z mé vstup
ní přednášky na brněnské právnické fakultě slova: »Právníkem J1a~ 
zveme teprve toho. kdo dovede jednotlivé právní normy chápati 
.iak,O' č1:ániky jledlnlOtné myšl!'enk'ové staVby, hno dlorved,e je rpodJřídliti 
širším jednotným ll1ediskÍlm. A tutO' JednotIwst rozhodování o tom, 
co ve spoUeóenstkých vzltlazlí.ch býJti mlá, n{l'z~r VlásmJe splľ,avetdll!rllOlstir.« My_. 
sUm. že tu jsem řekl, co spraved lnost jest, i překvapuje ještě více, 
pokračuje-li Brychta: »A myslíme, že se to ani říci nedá, nebo na11ej 
výše tak. že spravedlnost jest sh10da s urfiitou mravní zásadou«. Tu 
se končí polemika. jež předpokládá. že si tvrzení, proti němuž chci 
polemisovati, přečtu. Již onen citát: jejž Brychta sám uvádí z mé 
řeči, jej mohl poučiti, že' o spravedlnosti v "právní vědě mluvím jako . 
o pr inc ip ll logickém, nikoliv jako o principu mravním. 

Te· spr-ávlně vystihJUj'e Weyr, k,dly,ž defin1li.eri :spravleJd~n1os+~ jíž 
jsem pOllžil ve své kritice jak'o spisu. že totiž spravedlností naz~!vám 
jednotnost v pos uzování skutečnosti. intúpretuje (str. 238.), 9všem 
s }ak~Tmsi VálháI1iÍ,m, jialklO' »jledll1lolnnlos1t no'eti1okéhlo hl'etdrr'slka či v~'c,l1iOtdis
ka při poznáván í vědeckém. tedy princip ryze fOľmálnÍ«. Zvlášf 
pak Weyr dodatkem »jejž postuluji ve svéin spise to nejenergičtěji " . 
sJ:;irávJ11ě z'dll!naz'11 ~1 1 , ClO Blryclhito;yJÍ' J1Iapr'OIstl() uš'lo, Žel ,me-zi ~ PIl-ift:lld 
pem spravedlnosti a 'N eyrov~rm postulátem důsledného zaChDvává-

, ní jedn tného 11 0efIckeho hledIska je vnjtřní příbH~nost. Weyr prÚ
vě je pf'Díš vážným myslitelem, než aby mu mohllo ujíti, že caput ac 
hrnldla 111 etntlu~111 'kla1žrd éhlO vlětdieClkéhle· p'OIZ-n á'nlí jle,st p1o,žardla'V,elk vy lio u če niÍ 
l o g ick~r ch odporl!. Jen žene Weyra odpor proti přirozel1l0právnímu ' 
kacířství k tomu. že si neuvědorrlUje, že i ,obecn~r názor požaduje tu
to jednotnos t v ohoru normativního chápání, a sice právě pod ná
z vťm požada"ku spravedlností. Weyr se m~T lí, tvrdí-li ihned potom. 
že » l1az~'vati tento princip »sprave dlností «. jest počÍ11ání naprosto 
zavržitelné, poněvadž označujeme tím předs.tavu bez toho již veli ce 
nesnadnou a ,obtížnou slovem, které v obecné mluvě znamená něco ' 

zceb jiného.« Jest pl'ece 'právě }e1dtnlÍlm z Úlklo'lú vě'dy, ahy \lIj'flr,3zů.m . 
jichž obe r..:ná mluva užívá nepřes11ě, dala přesně vyhraněn~r smysl. 

(

Je-li ze dvou 'obvtněných, u nichž jsou okolnosti činu stejné, jeden' 
odsouzen, di"uhj'r osv'ohozen, řekne každ~r . že jeden z těchto rozsud-
kli je nespravedlivjT. Rovněž odepře-li volební komise jednomu prá
\1'0 vrQ,lleblJ1lÍ. .dIČ před: ,tuml jli\nlému, II něhož bY1ly s t'e'jTI:é lC,kdnos,1i" je při-

řkla . V těchto a podobných případech n ejde o nějaký mimoprávní 
princip. jak se cJ.omn ívá Brychta, nýbrž jde prostě o požada\fek logi
ky. jež nechápe, že ze steJných předpokladú by mohl býti vyvoděn 
rllzni' dúsledck. A tímt, logick ~rm požadavkem řídíme se í v prakti-

• ckém prá vnictví i ve vědě právn í. Chceme-li vystihnollti »skuteč-
11\' « smysl dané právní normy. neomezujeme se na citaci jejího do

lOVil. nj'rhrž srovúáme ji s ji11ými normamj, a ř íkáme, že určitý v~r_ 

klJeI by byl nesprávn~' . že by vedl k nespravedlivým rozhodnutím, 
p C' '1~vacJž by odp orova l jiné ~10 rm ě. Vždy posíull1jel11e, aby právní 

~---- - ~ 
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řád tvoř\! jecl1lOtnoll rnyšlenkovollstavbll , Vždyť. to. , je též vlas+ní 
motiv, jenž Weyra yjeho Základech žene k tomu. že chce jen nor
my ods1:átu vycházející pokláda}i za právní normy; poněvadž Ll nich 
možJin předpokládat i , že nebude současně platiti A inon A. Nemohl! 

' zde vykládati, proč tellto požadavek spravedlnosti ji.nak by se jevil 
v 'S.wPPol1lovla'nlé eX.a1ktThlp,rávní V1ědě a jiiil1lolu 'má tvúř>nlo!Slt v právní vě
lit: cmpirické. Musil bych tu opakovati ' obšírn~r výklad ,o rozdílu me
zi těmito dvěma druhy věd. jejž jsem podal v kritice \Veyrova spi
Sll. Stačí snad, poukáži-Ii na analogon z okruhu věd o to'm. co jest, 
věd eksIj)hkial+,i'v'n'íClh. 110, oov 10'blOrll vě,d nnqrrm,tiV'llkh jest pO,ŽlalCl'aJVe'k 
spravedlnosti (pokud jde o normy prav,nO. tÍm v ob O'řU věd eksill,j,; 
kativních jest požadavek pravdivos ti. Tento požadavek se však ji
nak jeví na p( v matematice a jinak ~f' pl·í rodopise. PlQdr'o bn~jší v'Ý' 
klad ponechávám na dobll. až uvidím, že an i podrobn~r výklad v 
mém »G\noc1iě ve studijull11i metQd Plrá,mj,clk~nch« Weyu'a 11epřesvěd
čil. 

Zde bych se omezil jen ještě na druhou st ránku kritiky, jíž se 
mému principu spravedlnosti dosta l,o 'od Weyrai od Brychty. Oba 
totiž se pozastavují nad tím. že tímto principem vnáším do právních 
úvah prvek právu cizi. Brychta to. vyjadřuje slovy: »Ničeho, nemÍ!
žeme práVJ1icky posoud it, dokud nemáme státní n'ormy. Bez této ne
ní vůbec práva, bez té nedá se vúbec případ právnicky posllzo,vati 
a rozhodovati:« (str. 48.). I tu se Weyr vyjadřuje mnoh em opatrněji. 
.kdyŽ ,mrně 'nlaJmí,tá: »Cla s p,rá~niíIl11li JlIOIPmiaJm~, (} Inn'chž hychúm plomocí 
onoho kriteria, jednotnosti v posuzování skutečnosti" dejm e tomu 
Nesporně ~iistili, že jsou nespravedlivé? (st r. 240.) 

Zde se jeví 1lutn1', dÚlsled.ek logického ,omyl u, jenž jes t již u ko
ře n e te:or,~e K.e:Is,enú<vy., jledtž piř,evzla>l ' WeY'r a 'PIO 'něm o,p,aikiuje 
Brychta. Omyl tento bych stručně eharakterisova l tím, že se tu hi
sto rický fakt béře za metodick~r princip. Že II nás. ve střední Zl zá
padní konEnentální Evropě platí od-dob 'osvícensk~Tch zásada. že jen 
Zákonné právo platí', je historichr fakt podmí'něný určitými sociální
mi p'omě'ry, jež by 'uu bYllo zb~teČl11!.oJ1ozlehína,ti. hOlu vlellká údobí v 
úějinách , a velká územÍ, kde tento princip není znám. Weyr i Brych
fa by so tva mohli llkáza ti 'na zákon. podle' něh ož římšt í pretoři tvo
ř,i.1ir pr.á VlO, <ll ,pře-Cle slOl~iva lJ'oprIO'U, Žle i jll'S hlollllOJnan'i'll'm bJ~llo právem, 
Státoprávníkovi Weyrovi pak je ji s tč známo. že anglická ústava vú 
hec není kodifik'ována. a aspoň mně by PLlsohil o značaé obtíže ub
z,aJti alllgHc!k:i ZáJki0i11\ POict~e 'JlIělholŽ v~!'r>Oky sOlutdinlí (pn'eoede'11tts) jSlo>u z'á
vaznÝmi norm ami právními.U Ehrl icha konečně by se mohl Weyr 
i Rrychta dočist i. že v ohrom!1é obl ast i musulmanského práva my
šlei1ka prav0tvorné ll1Dci státu je vúb,cc neznáma; t'otéž podle sou
kromých sdělení čínsk:~r ch právníkú platí i v rozsáhlé říši čínské . . 

Buduje-li tedy Weyr svou pl:ávní fil·osofii na předpokladu , že 
jen llormy stá'e m jako zákonodárcem vydané JSOll právem, prohře.:. 
~ l1i c se pro:i svému zák1h d'nlílJnu ntoeticikélmu j)loŽJa.cl:avku. že toti·ž ~ho 
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normativ,nÍch úvah nemá př í stupu nic z hše fakt, toho 0 0 jest. Pravo
tvornJ'r monopol státu je historickj'r fakt, jehož . existence je časovč i 
mÍs'tlně y.eh1lii 'omezena. Weyr (ovšem ISi }e ' diobře vědoun, žte toto Dtme
zení obzoru právni,ckého 11a normy státové je do jisté mí ry libovo! né 
a že pěstiteli každé vědy musíme ~řiznati volnost, a·by ,okr'uh zjevL!. 
jež chce P'Qzorova ti. si vymezil tak. 'jak uzná pro účely své vědy 
nejvhodnějšm. Chyba začíná teprve tam. kde fi losof sr právě llel1\ ' Č
domí rozdíhl mezi, historick~Tm faktem a postulátem jednotného p {) 

jetí předmčtu vědy . Máme-li v duchu fil osofie vVeyrovy a Ke]scl1O
vy .na normy hleděti jako na' něco. co býti má. a nikoHv na něco, co 
jest - a v tomto bodě . pokládám jejich fnosofii za skutečn~r pokr ok. 
-:- pak právě musíme i ,na normy státové hleděti jak,o na výraz n ~
čeho, OD býti má a l1ikoliv jako, na fakt, jenž jest. 'Kolem tohoto bodu. 
v němž pokládám sebe za dúslednějšího obhájce Weyr,ovy fiiosofic. 
než je Weyr sám. točí StZ celá naše p·o'lemika. V právní vědě nevv
povídám ° normách, zda jsóu) nebo nejsou, nýbrž vypovídám to, co 
VYiPIQIVlídá 11110111111a j1all\:o pnoj,ev vůll1e, aby skut'eo!1Jost byla uspořádJána. 
určitým způsobem. Mám za to ,. že úp'ltl1ému ocenění tohoto fak t:1 
brání Weyrovi, že k filoso.fickému problému přistupuje jako pěsti tel 
l::ráva stát,ního. Proto z ohromného ' komplexu sociálních fakt. jež 
právem JSOLL upravena. mu tane na mysli vždy především fakt tvor
by norem, zákonodárná činnost státu. Nikdo zajisté nedokázal pře · 
svědčivěji než on sám, že i zákonodár,ná činnost ,státních orgánlI i l: , 

skutkovou podstatou, t. j., že jest to skutečnost, s níž ústavní právo 
sp'oj!ulj,e :mo]tié prlárvll1lí ÚČill]ky. NedlOlceňtUÍ'e. že slt, eju1~r poměa- i'e:srt: i m 'zi 
j,iný,mi 'nJo:nmla mi L1' Dím v~r's,ekem siOCitá~'ll( í 'ho ži\nOita, jenž jjrrni je 11-

prave,n. 

Hledíme-li však takt o- na prá"ní llOrmy. jsme-li si včdom:, Žl' 

nechceme v právní vědě pést'ovati vědu o právu -jako o faktu, n~rb!- ž 
'\ědu, v níž myšl enkově ,zpraoováváme ,no-rmy jako proje\'y o t om. 
co být'i ,má (v bermlil11Jol lŮ'giill KlelSte'l1Io-vě »eilT1!es So\l[,e11ls«). ,pa:k se nám 
i cJJnleŠlnlÍ,. pr,aVlotVlOimlÝ 1l1':IOIl1JOlp,ol UlrčŮltých státLI levmopskj'rch zjeví ' ! 

jiném světle. Nikoliv jako lc,gická nutnost, nj'Tbrž právě jako dočasl1 :;

fakt, jenž velmi se podobá stavu. v němž scholastika pěstovala pří
ro-dní vědy. Ta,ké tehdy určitá organisace, církev, násl eelkem l1rči

tý-ch sociálních p·odmínek vindikqvala pro sebe monopol, pokud jde 
. o nalézání pravdy. Dogmata a oficielní aristotelisl11 m ěly stejně TlU-. , 

ený oběh, jako dnes ve státech s pravotvorn~rm monopolem m ~~ .l í 

r,ormy zákonné. To znamená, že určité poznatky církeViní organisací 
diktované byly a mUSily býti uzávány za pravdu bez kritiky. Tak i 
dnes t,o. co v zákoně jako právo je ozn ačeno, musíme pokládati za . 
právo. pla!í za spravcdllvé. Tím se vysvětlUJe zdánHvá anbnomic 
mezi mj'rm . učením o principu spravedlnosti a faktickou možností 
nespr2.vedlivého zákona, jež tale léká Weyr2.. i Brychtu. Žijeme právě 
v kultllrním prostředí. kde normy zákonné JT:aiíl1LÍcenj'r oběh. kde je 
mUSlim u Zl111ati z'a prá \"0, ,třeba by mc'by,lo možno je myšlenkově 
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zpracovati v jednOfu os ostatními prá\'llími !1orJnami. Tak i středo
věk~r přírodozpytec byl nucen uznati určité. církev;ni autoritou há
jené názory za pravdu, třeba by tato pravda se nedala v myšlenko
voU jednotu slc:lčiti s tím. co jinak za pravdu pokládal. Cred'o', qu
amV'is absurcJllm. Tak i dnešní ,právník musí říci: tento zákon je ne
\prave d1ivý. pc· ně va dž však je formálně správně vydán, musím jej 
uznati.' Ovšem že umění interpretační i v těch případech (opět ana
logicky, jako ve střečověku se dálo s dogmaty). dovede do značné , 
míry ' vlíti do nesprav edlivého .zákona (do absurd!l1ího do,gmatu) 
smysl. jenž přece' jakž. takž lze srovnati s požadavky rozumu, jenž 
vžc!y se bude vzpírati lIznati normu -o(!poruiící duchu ostatních no
rem. jako se vzpíral lIznati církevní »pravdu« odporujíCí ostatním 
Doz,natkílm. 

Jel} fi'l osofii právní musíme uchrániti pře d tím, aby tomuto do
časnému stavil. kdy libovt'I1e d'očasných držitelú státní 1110ci může 
mi za právo nadiktovati v~'plC.d svých egoistickSrch choutek. dávala 
sa nkci myšlenkové . nutnosti. Osobně jsem přesvědčen. že i o naší 
pdvnÍ vě dě j.ednou h~stiori!k vyřknle .~o, CiO W!d1f ,ne s\né "tIisto~re dre Ia 
philosophie mediéva!e « vyfkl o fil osofii scholastické (Cituji z paměti, 
nemaje spiSU pC! ruce): že totiž v těsném vězení dogmat vypěstovala 
dovednost mysliti tak přesně a pe v:ně. že v okamžiku. když stěny 
vězení se shroutily. dovedl lidskj'r duch nastoupiti svúj ví.tězn·ý 
let za prav dou. k němuž by nebyl býval způsobilým právě bez ,oné 
tnhé l11yšlBnk'ové kázně středověké: .lak . i prayohr-orný monopo. 
stát u pokládám jen. za dočasnt věz'en.í . v 11ěmž zraje duch národů 
svobodě nezvyklj'rchk v-olnému letu za spravedlností. 

Jen ještě dvě slova k poznámkám Weyrovým a Brychtovým. 
Je věcí \nlOOSll, ozmtačuie-lri Vv'eyr SVIO'I.1 filbQlSi(}~i!Í Z~I kon eČln 'ě nalezen!O>ll jl 
českc' ll filosofii právní. Nevím. je-li to pravd". Vím vša k. že bych o 
si přál. aby jí nebyla. aby se u nás nezahnízdila představa. že zá
k('11Odárce múže nej vě tší nespravedlnost učiniti právem svým PO'.1-
hf'm příkazem. Velká dila zákono'dárná nevznikla v ovzduší prosy
ceném pověrou o zákonodárné všemoci státu. nýbr ž naopak v do
bách a v zemÍcb. kdy i zákonodárci uznáva li. že jes t nad. nimi vyšší 
Irloc,iež souditi bude jejich výtvory. totiž zákony logiky. Mohu býti 
donucen. abych násil í se podrobil, jako by byl o právem ; nemohu 
však hý·ti dionuoc11.aiJJy'Oh vě'decfuýrrnli ,m,et'ocLami hájil. ja:ko spr a" 
vec1 livé něco. co není, než okamžitj'rm nápadem dočasnj"ch držiteh. 
moci. 

• K J){)znúmkám pana Brychty pak bych připojil jeli skromné I 

přání: BM1 chraií Weyra před jeho přát eli a obdiyoyateli; před svý-
l11i()~l púrc i Ilchráni .se sám. ' 
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