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Několik poznámek k problému interpretačních 
met,od. 

F. P o spí š il. 

1. Problém interpretace můžeme zařaditi mezi základní 
problémy právní, ba prá,vní věda s.ama bývá na/zývána inter
pretaiCÍ (lVI-erkl) 1) "Int·e[1p'ir1etac.e j1elst je:dJnou z ortálz,ek, ldleré č.aslem 
jsou opomíjeny, když zájem odborníků jest upoután problémy 
spec,ielními, ale které se nemohou pro právní vědu nikdy státi 
neaktuelními" 2). Přes to nenalezneme v literatuře shody ani 
o pojmu, tím méně pak o metodách interpretace. Rozlišuje se 
podle nejrůznějších hledisek interpretace: gramatická, logická" 
prá/vnická, historická, teleologická" aniž by byly vymezeny 
hranice a poměr jednotlivých metod. Bude tedy nut.no pro tuto 
prá,c,i výslolVně definova.ti pojem interpreta.ce, z něhož bu<1!e 
vycházeti. Obecně možno říci jen, ž·e podstata interpreta,ční 
činnosti je:st v pozná,vání obsahu normy. 

N orma,tivní škola právní neza,bývala se dosud problémem 
interpreta,ce v celé jeho š,íři a nevypracovala metody inter
preta.ční , jež. by odpovídala noe:tické funda,ci poznáni práva 
touto školou tradované. S dosavadními teoriemi interpretačními 
se vyrovnala potud, že zaujala stanovisko, k jejich . snahám 
o na,lezení metody, kterou by bylo lze vyvoditi z pramene práva 
jednoznačné, výlučně správné rozhodnutí pro každý případ 
aplikace. ~OltO stanovisko norma,tivní školy jest vesměs od
mítaNé. Přehled toho, co normativní škola· na tomto úseku právní 
teorie vykonala, podává Kel g. e n v ka,pitole ,,0 interpretaci" 
svého nejnovějšího spisu "Ryzí nauka právní", kde se ponejprv 
soustavně zabývá problémem interpretace. N epřiná,ší však nic 
jiného, než co norma,tivní škola již dříve tradovala. Nepodává 
tam osta,tně analysu pojmu interpretace a jejího postavení 
v procesu p o zná v á ní práva" nýbrž vychá,zí z úlohy, kterou 
hraje interpret.a,ce při a, pl i k a c i práva,. Proto pohlíŽ.í na inter
pretaci jen jako na zjišťování smyslu normy, která má býti 
pro v e den a (apliko,vána,) 3), a definuje ji jako duševní proces, 
který pro v á z í p r a v o t v Ol r b u v jejím postupu od vyšší 
k niž,ší nOlrmativní vrstJVě 4). Interprre,taci s~ y.š:ak lnúžem1e před-

1) 111: e r k 1, Zum Interpreta.t1oosprobl'8ID. Zeitschr. f. d. , Privat- u. Off. 
R.echt (Grl..i.nhut), 42, stJ-. 540. 

2) 1. c. 
3) 1. c. str. 41. 
4) 1. c. str. 39. 
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staviti i bez této akces,orické povahy: múž,eme za jisté zjišťov~tí 
smysl normy, na jejíž a,pl~kaci nepomýšlíme. Definici použitou 
v citované práci Kelsenem musíme tudíž považ.ova,ti za kon
strukci, sloužící jen účelu, k němuž autor směřoval: dokázati 
(pro,ti názoru t. zv. pojmové jurisprudence), ž,e při aplikaci jest 
činnost intelektu omezena na .t,o, aby zjištěním smyslu použité 
normy stanovila rámec, v němž vytvořiti novou normu vyhra
zeno jest činnosti volní.. Ale i v tomto směru se Kelsen omezuje 
na konstatování, že neexistuje žádná "positivněprávní" metoda, 
která by dospěla k jedlliOlzlIla,čnJérmu, jieidině spráwlému vj"sledku 
interpretace (ať už výběrem jednoho z více možných mluvnico 

kých výra,zů, čti i'ozřeš,ením konfliktu mezi vůlí a jejím výra,zem, 
nebo odůvodněním platnosti jedné z více norem si odporujících) 
aJ že jest proto otázka, která z více možností daných v rámci 
normy je správná, problémem právní politiky, nikoliv pr.á,vní 
teorie. Tvrzení, že neexistuje žádná taková metodai, př'edpokládá 
však, že buďto byly prozkoumány všechny existující inter
pretační metody (platnost takového odůvodnění jest olvšem 
omezena ča.so'vě možností konstrukce daJších metod), nebo že 
analysou pojmu interpretace byla zjištěna věda, jíž náJeží 
stanoviti její metody a že pra,vidla této vědy nedáva,jí možnost 
jednoznačného výsledku. Jina,k řečeno, jest nutno předem vy
řešiti problém metody interpreta,ce, což však Kelsen neuč<iniL 

2. Základem pro řeš,ení otá,zky zůstává práce Me r k lov a 
"Zum Interpretationsproblem" v Zeitschrift fur das Priva,t- und 
offentliche Recht der Gegenwa,rt 42 (Griinhutsz.). Merkl za,řa
z,UJjle tu prob~ém il1/tertPlJ.'lertaIC,et mle~i plr.oib'létmy prá'VnJ. fHooS'o,fie ; jH~ 
rozumí nauku o poznávání práva (Rechtse,rkenntnislehre), ne
pova,žuje jej však za problém právní vědy, kterou rozumí 
výklad positivního práva,. Ač usoudil, že při interpretaci jde o 
otázku, co jest (Istfrage), ježto zákon sej e v í v podobě myšlení 
a řečiI 5), a v důsledku toho určil za, jedinou nutnou metodu 
lo'gicko-grama-tickou, domnívá se, že logika a gramatika nejsou 
elementy právu cizí 6) a že zákony výkladu jsou norma,mi nauky 
o poznávání práva 7), jelikož bez myšlení a řeči nebylo by lze 
prá,vo poznati. Určením kompetence nauky o poznávání práva 
ke konstrukci zákonů interpreta,ce vyčerpal Merkl téma své 
práce; konstrukcí systému norem výkladných se neobíra1. Jiné 
metody nežli logicko-gramatickou připouští jako subsidiární pro 
případ, že nelze metodou logicko-gramatickou v p r a x i dojíti 
k jednozna,čnému výsledku; výsledky jejich ' vŠ,ak pokládáJ Zq, 
metajuristické. Domnívám se, že se Mel'klovi podařilo do,vo di ti " 
že metoda grama,ticko-Iogická jest hlavní (a jedinou juristicky 
přípustnou) metodou in.terpreta,ce prá,va; k subsidiárním meto-

5) 1. c. str. !)51. 
V) 1. c. str. 552. 
~) 1. c. str. 555. 
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dám interpreta,čním se vrátíme níže. Jeho konklusi, že zákony 
výkladu jsou normami nauky o ' pozná,vání práva, jes.t však 
t,ř:eha onlHúti (viz níž'e s,ub 3). Zdá se, jako by aJ'gUInentacH 
Me14klova měla. býti apo1lo'gj,i proti vftítadlí1crí ISle my,šl,enC!e:, že p~ávní 
t eorii, jež jest věd,ou l1Iormn,a,tivl1i, rrel1JáJlelž,i ř:e,šditi otázky o tom, 
eo j e s t , a t,edy ani s:taiIliorviti n1J8Itodiy i11"be'rpreta,Cle. 

3. Aby bylo možno pOlsouditi, pokud může nauka o pozná
vání práva (právní noetika) řešiti problém interpretace a jejích 
metod, bude nutno uJ.·čiti posta,verií, jež má interpreta,ce v pro
cesu poznání prá,va vůbec. Při tom musíme míti na, pa.měti, že 
za interpreta.ci pokládáme č,inno,st, která při p o zná v á n í 
práva, (byť i bylol spojeno s jeho aplika,eí) obstarává poznání 
o b s ah u. Rozlišujeme totiž poznání formy a poznání obsahu 
myšlenkového př'edmětu 8). Základní postoj k celému problému 
jes,t dán tím, že právní norma jest ná,m úsudkem normotvo,r
ného subjektu, který n e ní to t ,o ž n Ý m se subjektem normu 
poznávajícím 9). V důsledku toho musí býti úloha subjektu po
zná,va.jícího o,mezena na apercepci cizího myšlenkového výtvoru 
(jest subjektem "poznávajícím", ne "tvořícím"). Poznání cizího 
myšlenkového vý;tvoru jest možno toliko smysly, t. j. prostřed
nictvím světa jevů. Zdá se býti na první pohled nelogické, že 
úsudky normativní, které nemají se svět,em ex.istentním nic 
společného, se mají vyvozovati z jevů, t. j. ze skutečností světa 
vnějšího. To vedlo i k pochybnostem, zda, interpretace ne
poznává právo jako to, co jest. Vpravdě, ovšem nelze právo 
(normu) poznati jako -existující jev - myšlenkovému předmětu 
norma,tivního úsudku neodpovídá žádný reálný předmět. Cizí 
úsudky normativní js.ou nám jen s k r z e s v ět. e x i s ten t ní 
ti dělo v á n y (deriva,tivní poznání) 10). Obsah normy bude 
tudíž sdělen subjektu poznávajícímu p r a, m e n y p o zná n í 
(nezaměň-ovat,i s prameny platnoslti), jež budou vnějšími jevy 
(zna,čky, slova). Bude tedy v procesu poznání p'ráva obsažena 
činnost, pra,cující principem ka,usaJity. Ale ne,jenobsah, i forma 
právního pozna,tku záleží na pramenech. Subjekt pOQ;náva.jící 
nemůže sám volitilvní 6inno,stí určiti, zda ten kt.e-rý obsah práv
ního pramene jeslt pova,ž,ovati za norma,tivně platný, nechce-li se 
stá,ti zároveň subjektem normotvorným. Forma, poznatku není 
ovšem v prameni poznání obsažena (naivní realIsmus)., jest, jím 
jen určena, neboť pojmy, pomocí jichž chápeme formu pozna,tku, 
jsou apriorní. V procesu poznání práva bude tedy další činnost, 
záležející v pozná.ilÍ formální o-tá,zky myšlenkového objektu, jež 

S) Viz Eng 1 i š, Teleolog1e, str. 15 a 157. 
u) N ezaměň{)vati s hetelf{)l[}{)mií, t. j. il"oúlí!lnOis,tí ,subjektu no.rmoltvor

ného a, povinno5tníbo. Tato jest východj ,~kem ře,še.ní proMému u S e d
l rl č k a (Problém inte'l'pretace llJormy. Engl;išův sborník, 'str. 413). 

10) II li S S e l' 1, Ideen zu e,iner reinen Pbanomeno1ogie u. phanomeno
logischen Philoso1pbiB. § 1. 

13* 
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právě urč,í, zda tento objekt jest no'rmou. Proces poznání se tak 
dělí na dvě metodologicky nhné složky. Tuto druhou 6innost 
nemůžeme na,zva,ti interpreta,cí, jelikož se nezabývá obsahem 
pozna,tku. Dříve uvedená činnost, jež pozná,vá obsah pozna,tku 
a již proto je.diné můžeme nazvati int.erpreta,cí, jest řízena. prin
cipe,m kausa.lity, takže jest Člinností " metanorma,tivní". Můžeme 
ji nazvaM poznáváním obsahu p r á v n í hop r a, m e n e. 
Přidrž,íce se n auky norma,tivní školy o rozlišování normativního 
a ne,nmma-tiv.niho (l1Jeiprá:v!n.ického) ohsabu právin:ílch pra:viCLe'], dle.,. 
L1nuti'e([ne ji jako' p o zná v ál'll í n <O r m ,a, t i v TL í h o. o' b s, a, h u 
p r á v n í hop r a rl1J e n e. JeliktotŽ 'OhsaJh piráiVniho pra\lnene j,e.s1t 
dJán slovy, bude s:p:ad.at,i jleho pOlzlI1áiThÍ v oibo;r ,v:ě:d fiLol~ogick,ých. 
TuCLťž nJe:j:en prá;Vllí věda (ve s:lTIiySlu už~tém v cit:o,v,ané prá,ci ' 
lVLeiťklem), a,1e a,ni prárv11lí filo,sloifie (IlJOlet:iJkJa,) nemůžl8' sltall10vilti prra
viidLru či zákony výlda;dJu. Pirávní vědu l1JelbfllJ&eme pak moci na 
zNia:ti "výkladem!" , n)~ hrž ,PlolzrJ.1JáMáiním prá,va, j!ežlto jlejí'lnl úkolem 
nebude zjišťovati , jaký obsah normy byl empiricky za,chycen, 
nýbrž podle formálních kriterií daných noetikou určova,ti, zda 
urč,itý myšlenkový obsah (již zjištěný) pla,tí jako, právo. 

Byť však nebylo věcí právní noetiky stanoviti interpreta,ční 
p r a v i d I a, náleží jí rozhodné slovo v o,tJá,zce o přípus,tnosti té 
které interpreta,ční met o d y. Neboť již z definice nOietiky (jako 
vědy, jež zkoumá hranice na,šeho poznání, resp. vymezuje jeho 
platnost) plyne, že musí být.i její kompetenci ponecháno řešení 
otá,z.ky, jakj - vSrZil1<am má, intell}lTie't.ac.e, 1,e,s.p. jlejí mietoda, prn. plat
nost poznatkLl (norem) prrá.vruch. Platnost IlJOifetm rprálVhÍch odvo
zuj1em1e z toho , žle po< c h á z e jl í od určitého s,ubj.ekitu nor m 0-

t v O' r II é h o, státL~. J SIOltl to vedly normy vy t v o' ř e- n é určitou 
'met,oďou. "Prárvo pJ,a,tí poruz'e jla!k;o' posit,ivní,t. j l. s,ta\l1o;yené právo:. 
V d,ůsl,edku toho pak netni základní nlO[lffi;a, prr'átvlního, řáidM nič,ím 
jin.)'ID, než základním p'ravid[,e~lli, podle, nrěho!ž, 8'e vyrt~á~ejv nlorrmy 
právního řádu, stano'vením základní skutkové podstaty pravo
tvorby." (Ke-Isen 11).) ZákhlJdní normou jest k tvorbě, právních 
norem delegován stá t , jest. tedy součástí oné základní skut
kové podstarty p~av,oltKrorriby. IGdJyby prrávní ř;átll IlJeohs,a.holV~11 již 
žá:dnýeh krea,čních (proIC leIS[l~ch,) pnvvideJ lPll'o, tVloribu norveml, bly-Io 
by lze uso,udit.i, ž,el normla" vyt,vo,řen:á jakýmkoliv pr'oices;e~, jlelJ.lz 
hy opr'a,vňo,v.a,l k logickémtu úSlu\ďku , Zlel j~ lz.e přičít.a,ti stiá:t.u, má 
plat'l1Jolst nOTmy právnÍ:. Chc,emel-li učiniti kOlnktreiíl1J. prálVlnlÍ niOl'lII11.l 

ohjék.tem po:z.náíVání', l11lU:s,ilme tedy př'ediI1ě zkoumati, zdlru je'Jí 
v z n i k (tvorba) vyhovuje we1ač,ním prr'avid1lúm, alb~chom mohli 
dojíti k poznání, ž,e j,d<e, o nOlI'mu p r á v n i. Vznik mlllz'e s,e, p~o
j,evirt,i jen v tlilll.pirii, na vznik l1!OriIny dá Soe toliko slo.uditi 'z:e: v.zniku 
právniho pramene, který po,zJ1!áni pros:tř,edkuj,el• lVIúž:elme l'IÍc~, Ž{3 
právo není objek.tem po'znání v tOIlll. slmysiu, lž!e' bly: j,e hyl'o, ke 
,jako hnlOtné jevy .smysly. zij,isti,ti, nýbrž smY's~y zlj:istime jlen určité 

11) Ryzí naukapl'ávil1Í, stil'. 33. 
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skut,ečno,s,tti, z nichž pak právo poznáaIlie. Tyto skUltelooosti ne· 
můžeme však pokládati za "pra,votvorné", jak to činí Berg'
bohm 12) , ježto n:e1jsou ani příčinou práv,a - je~i:ko.~: ptrávo není 
reálným jev,mn - ani dův!o!dlelml prá;va - právní 11lotmJlla pod:mnvě 
l1ie~mus,í b}Tti ve světě Vil1ějlŠlílIIli zaJchyc,e,na. - l1iýlbrl~Ž, jen pl"Olslta:ie:d:
klem .poznání. Ost,a.til1iě není toto' dedvart:jvnlÍ po'z:nátvání typickým 
pro poc'ávo, nýbrž je slpio 'I,ečJ1é v:š,em llehm.otnýlu; oibdlekltŮ!rn poznání. 

- ZpŮis,oh vzniku právního' prr:aalmlJ.1le má t:akto, vý1zilla,m pro úsru:d:ek 
O' plMJ.1Joslt.i nOil",my: porJ/Zlel emipŮii'i,e, 1hl~čitým z:pŮJsloiberm vzniklá" jlelst 
schopna pros,tředkov:a1ti ,prolzlllárni práva. Je,sit prrolt1ol nutno, cil1lc,e
me~li zjisti,ti, c'o má platiti jlako právo, vyčerpalt~ myšlenkový 
obs:ah i{)lflols.t,i~;ediknv:aný rtlorUlbo ·elmpirií ana,lytickýmd. úsudky a nelz,e 
l,og~ckou synthesí p~idJáv:art k němluoiblsah IlJOVj'T. Takto' lu"čuje 
ov,šlem noetika v.olbu m,eltody interpa::erta,črnlÍ:. 

4. Pož,ada;v:ku "analyt[:cké" mletody vyhovuj,e jediněme,t;6da 
gralmaticko-logická,. Vys:tediky jti[lJýich mielt,oď iIlJteI'pr8Jtia,čnÍch nežli 
grama,tickOl-Iogické, jež možno, jak řečeno výše, připustiti pro 
p~ípad., že nelze mletodJoru: gtr:almaltiCJklO,..lo-gickiou dojitI k j'eldtnJo
zil1a.čnému vý-sledku, j,sou :mie,ta,juristické. Ttt1adrič,ni smlěry n;ail;uky 
int,8il<ip["eta,čni pokládaly siÍc,e rovněž) meíÚodu g11a,mart~ckQi-}ogick'oi1:t 
z,a, zákl~dní a t-epll"IVl8I 'oibs,a-h jlí z,j~šltěn~ biyl: jitm: p.QJ~adeiln prr'O jlinté 
metody int.erpre,talční, Je~ v'šak, tle[Jl'V'e, byly lI1a.zýv:ány il1ltle:r:pIf"eta.cí 
" j,lu'is,tic.kou". Chtěli-li hychom přlevélsrt,i náJz,ory 1:iraidičn.í naluky 
d.o linie na~i konstrukc:e" mlohli bY1chom hci, 'ž;el s.el domnrírv'al3J, že 
k té slolžlc-e pozn.ání prá.v:a" jež: sel zahývá d: a ll! y Iml 'O b g. a, hl e m 
(.pra,cujíc ID'e.todo:u gu."allliaticko-logic-kou), p~istupud,e diaLšd. :KVerli 
z,a,chycuj:e určité elemeil1Jty. d:an:éhooiblslahu, 'mŤie[~é již' nejis'ou z,a,·· 
chytit-elny zJl1Í1l1ěnou m,eltlold\otUj, nýbrž které lz'e zljlistiti jieil1l ja.kůusi 
metodou ryze právnickou, čímž teprve se do'spívá k plnému po
znání oibls,ahu p["á,vní nJOormy. Obslah zjištěný 1l11etodou gtramla,tticko
logickou se metodami ,s,ubslidilá,rnÍmi diopJ.ňoval, 'OIprav'oval, nebo 
alespoii s.e pOllltO.cJ. jiCjh j,ed1ern: z v:írc:emo'žných V'ý-silieidlku interp[le'
talce prohlašQva,1 za j :edině sprá,vný. POllěv:aJdiž\ Višlak za mo,ž.ný 
ohs,a,h normy pokládáme jieldd.ně to, co jeslt Obs3'ž,eno v pramenech 
poznání ve smyslu výše r;o'zíVled!enéall, nemiŮIžiemlel uznati žáld!n;ých 
ohs,ahovy'.-ch prvků metodlou gra,maticl~o,-ltQgThcJ{lou nelz1a!chyt.itel
n}'ch, .a žádné me,tody in~)erp!l"et,alčIl1iÍ; kt,:e;rá, by obs,ahtJoíUJto mJe.to
d,ou zjištěný opra·v!orv:ala })Jeh dopl:ňJolV,al:a,; ke kterém1u z viic,e mlO'z
ných v}'kl:a,dů sle praxe IplřiklotJ1JÍ, jie,st s; hlediska npeltiky Ihoslt;e'j[lo. 
Rovněž doplnění ObiS1ah.u v1otlJllý1m uválž,HniÍm nelIliÍ pl~olbQélmem inter
pre1tlalčním, nehoť činnolslti inte["pretujíc.íhn jielst tu poslt'3Jv:8tIlia m'e.z, 
t.ím" že v ohs,abu prlamene l1i.alc;hálzí mezleru" ktm'ou ana'llytickým 
úsudkem vyplniti nelze. 

Tradiční ozn.a,č'em "mle,todla gramaticklO-IogickM' 11lelz.e bráiti 
oV1š1em dloslolvně. Int.erpr'e,tJalc,í glramatilCiltou mysllí :sle výklad sll'o'v, 
int,e,rpre-t3Jci logickou výk[ald pomoci Logických úsudk~ zle' souvis-

12) K a 1] a b, Úvod ,ve studium metod práv., II, '&tr. 11. 
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lo,sti text,u 1:-!). Gram.atika sam,a však nelUJr,cuJe V1ýznaill1 (ohsah) 
slov, nj'Thrž j,ejich formy" tvary (fLexi) a vzrt:,aJhy,. Význaul1: slov 
staJloví filologie; ji ná,l'e!zu p:rvní úloha, při poznávláll1i tllllyš~el1Jko
vého obs,ahu textu. Tepl'V181 j,e-li j~ u\rč,en vÝ:ZJJlailll slo,v, lze urrčiti 
výz,nam spojení ,slo'vl1}-oh pomo,CÍ g'rau1atíckj'rch vz!taihll S[OIV. Mě.fi 
bychom tedy mluviti spíše o metodě gramaticko-filoJogické nežli 
gram:a,ticko-logické. Filolo.gie ,obírá se óhs,ahlem" grail!l2.,td,ka for
mo.u slov. Logice pl3Jk ná.le1ží úkoJ myši l ,e, n k ,o V' Ý m:a,te:riád, zjiš
těný gramatic.ko-filologi0ky, ťm~máJně UJSQJIO'~áJdJalti. Ne'lze' m1uviti 
o v}ikla-du 10gické!l1l v p[4oltivě výkladu g['a,ma,t.~ckjého', j,ako hy s,e 
někd'yobsah normy zjistil POlIllO'c,í pa::avtiIdJeJ: ~ogik,'J, jindy filologie 
nebo gramatiky. rré'ž nelze výklad lorgický po,va'žlorva;ti zla jlaksi 
nadřa.zený výklad~u grailTIialtick'o-filologickélIrliu, jako by v n:eislllla:d
něj&ích případech illlt,e:J.~pire,ta,čnJÍlCh b~l jím výkilJa/d! g[1'lamla,ti'clm~fi1o~ 
logiok,ý do.pliíován. Ka,ždá z, jmenovanýoh věd olvláJdlá, UJr'čJ,tý ú~ek 
činnO'Slti ' int.erpretační a jen pOJU~itím zásad jich všie1c:h: lze' dbslpěti 
k poznáni obsahu prá,vního pra::m,ene. J<181 zde rbedy 'Úl j,edlnJOiu. 
nikoli o víc;e "metod" ~llltel1.1p'I':elt,a,čních. N á,zlev "mleltod:a l,ogic:ká" 
nepokládám ani s hlediska, t,8ll'min010g~ckého zla, lš,ť!alstně Víol'elllý, 
-;jelikož nejsou to pIinc1py 10giky, kltleťé rozhoidlujlÍ O< DOlITI, ž,e 'Úl b
~ a. h slov jest určiti ze souvislosti. Logika stanovi jen formální 
pril1lc1py, kterých jest UŽÍlt.i piři IJo'zná,váil1JÍ vůhelC. Jí řídí ,Sie jen 
Íorm:áJini sprá.vnost po'zn.ai't,ku. St,edně opr:ávnělně j,ako zde mluvíme 
o metodě gramaticko--logic:k;é, rlesp. filollog]clm'-logi~ckié, mohli by
chom na př. při ře.še.ní p["oblémŮ" lTI!a;tematJických mluviti o me,t.odó3 
matem:a.ti'c,ko-logické" jtelzft:o. prirrc~pLií Logickýcih mrusí uŽIÍv.a't.i k,alžd'á 
věda, pokud pracud'e úsudJky 14). By}O' by t,edy nej,lépe lueltlodu 1n
terpr8lta,ční na,zv.a,ti j'en gram,a,ticl{-o-fiJJo~ogickou, N,ebiO'ť i kd'yž vý
znam s:lov z jej,ich souvá,slolsJti ur,čuj.eme pO!ll1,Ú'Cií' Logický,ch lSoudl1, 
j'ost ,to fil O' log ie, kt~['á tento postulP ,o.dú~oldút~j.e. DO'illtl1ÍIVáll11 
se, že ná.zor, z,e, exisDuj-e j,akálsri samolsltat,n.á i:I1ltlell"\lJret.alčnú m'eto/da. 
10gk.ká, přispěl k t.ralpným rozipa,kú!m. pr,álvní vědly vl o:tiázlclel o' pří
pus,tiIJ.losti a,naJogie .a a,rgulIDenlt,a a c'ontiI'aríio, ne/blO'ť s,vádlěl k d'O
Iílil1ěnc:o, že na ohs,ah právní hlo pralvicli1a jleslt :mložno, uŽÍ,t.i j:akých
koEv myš1enkových konstrukcí, jen když je i n a b s tl' a, c t o 
logika připoušt.í. 

5. Pod ná,zvem met.ody grama,ticko-logické kryje se, jak ře
čeno, me,toda filo,10gickáJ. FilolllOgil8 j,ak.o věčLa lelll1Jpmc.ká mu!sÍ se 
omezi'ti na určení, obsahu ,a ,a, '11 é h o slovního. mat,e['iá~u. fJ:sudku 
per anaJogia,ma pell.' ex,c,IUJs,io'nem (a contrau."io) mloJh~a, bíy tedy 
int,e'l1Jre,ta,c.e po,ulžiti jlelll te:hdly" kdyby hyl l!ogic;kou :DOil1IDiOU, k:teiré 
UŽ!Ívá filologÍ'e k z,jiš.těni ,olb18ahu !sl:o'v prá,vlJ11Ílh,o pir.am:e.n:e!. PTi 
úsudku per an.alog~am tomu Itlak není vLlll;lec" Co' iln'yslí trarlJioní 
t 'eolrie interpret.aci per a.nalogialll11? Logika' UČÍ, že, úsudek ana-

, 13) G é n y, M-éthode's ďinte'rpre,taltion e-t S,01l'rces en drlo-it Pllivé, 
str. 284. 

14) Viz H n s ser] , 1. e_ str. 18. 
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logický povst,ává, lz;c1y.ž, z dlokáz,aJ1Jé shody vÍ<Je před!mělt,u llieho 
děJů v j'ejich určitý'clh vtas:tnolsteclh nleibro iplOdlmi,nkJálch vyvolz,uje 
81e j led:,řc!h shoda v ji[l1Jých jejich V'1arS'tnos,ve,crh neiblO' Plodlmílrikálch 15). 
'Tradličl1Ína,uka interp[t8talčni tvoří ana~o,gický úsudek v ohotu 
prá.va, zcela obdobně: je-li aplikovaný "právní případ" IJodobný, 
}a~o "prá,vllÍ případ.!" v ZálkolIlě rozhlodJniUitý, swurěí užiti anaiIJO'gie. 
PodlorbnO'st- má tu hýti v ele!IIllelll!tech pod s t a t n Ý c h. Nauka 
'Sitima přizJlá;v'á, ž~e, zdJe, je hLa,vní s.fdJJo neJj:isltloty ptá,vní. PlráiVl1im 

' }J!řtpa;dem l11ůžleme rOlzuměti vý'slek vně:jiši:hol Isrvěta, -o ně,mž apliku
jící ,s:ubj,ekt rozhol~UÓle" zd.a obslalh:ude skut,ečniO'sti, potřeibné pro 
:skutkorvou piods-ta:tu UTičirté povinl1lo'sti. SkUlue,ol1olslti zmíněného 
výseku mohou býti p:rá,vně rle~evantní, neho irTellelVantll1ií~ nelze 
však v hodnotící no[r~ně naléz,m kriterion; podle l1Jěho~ byly by 
;prá vne re1ev,antni sl~u\t8lčJlJOlsJt,] piolostJatné a, ne,poIdJslta,tJné. Prolto sle 
111edá toto kriteil'ion v rart,10' 1elgis a iu:ris (legisla,tivni úč,el). J esrt
liže má aipJikovail1ý 'PlřÍipad vla:8itnolsti s hlediska l,egisla-tivního 
účele podst:atné tytéž (nebi podJohné), soudi s,e, ž,e má nast.a-ti po
v innO'Sít v zákoně s.taiIl10lViell1lál. Niejldie, tu t.ed!y .o zd Lštění obs,ahn 
prá.vního p,raillJ.i8ne" l1Jýibmž\ o W,0II1b1U nOfvé 11 o:rmy , vdané'll pil"'a,meni 
neob!s,aiž,ené; nej-de t,u\dJ:ž o iIIl,terpr'eitJaICi vLlh8'C 16). Jelikož: je:slt nám 
poznání práva vámáno na wčitý JJlI'á:v:ní p:ram,e:n, nlelmůJž;erme při 
ně'ln ús.ud:ek analog::iJck.ý pi;jpustitti. PIr.alrnen 'oibslamuj.e 110\rmu "Je-li 
A, má, hýti B", 3m.alogie pa.--arv~ "Je-li C (podJoibr:nJé j3Jko A), mál blýti 
B". lnt,er'pi"et,a,cle peil' ail1JalogialmJ byla s,ŤJairš;Ími slměry n!a,uky i11Jt.er
pvet,a,011Í tu a t,am plI"oibJlalšlO~áilla z:a, ,tvorb:u nOlV'é normy 17) , hyla 
však přes to pokládá,na z,a p'ř'Ípus:tnou "POll1ůcku" int.e,rpreta,čnÍ , 
poněv,adiž ,Sle připiOlUlštěl01 d.oplňov:ání po,znialtků, získaill,ý,ch z pll"áv
ního pramene, vědrerCil\:lou úvahou (rechre[Chie Sde!lltifique). 

Č,á,st,8'c.ne jinak je tOnllU s ÚJsudkem a clo[l1Jtmarrio. N áZOT t['a
ruční nauky, Zea[guill,entla, a, c,ontrarrio jlestt U'vtti tam, klde poc1-
s,t,a,t[}jé elementy pi'ípradu v zá,l~oně ro'zhodnuMího sle neSlhotdJují 
.s podstatnými elementy případu uva,žova.ného, musíme síce od
mitnouti z tý'chž důvodů jakO' u analogie.. Tudlíiž nelIDlúž,e[l11ie pi'1-
pus.titi úsudek, Zlel by v pd%padě nv:alžorvanrém (rpo[}jěvardiž: se pod
:slt,a.tne, liší od pří,Plad:ul v zákoně uv,erdenéhJOi) měly pla,t.iti jiné neho 
dokonce " ,o.pa-,čné" povinnoslti, než, j:sou stia\l1lo-veny v záJkÚ'llě. 
Avš,akspll'ávný j1est úSiucllek, že v tlomlŤJOI rprr-ipadě zákonem s:ta.no,
vené povinnols.ti ruena.stáíVaj-í 111). Te:nt,o úsudJelk se v něktJe,rých 
případech t,ak,é naz.y.vá úsudikJe!l1'1a,coa:lJtra.rio. V 'tmnJto s:~slu pak 
lze použíti úsudku a clon.t[arlo j,ako intlelI'pretač,n.i ,p'omůcikry. 

6: flIohln by ISlel ješ,t,ě, oomďtno:ut.i, z'e' fi]nlogiclk:áJ mlelt.oid1a mte'r-
'preta,c,e, jíž jest prráNní řád ohsalhem te,xtu, v něrmJž iJ.TIiŮ'ž le viděti 

15) vV li n cl t, Logik, r, stll'. 309, 
16) Obdo'bně E II g tl i š, Tele0'1ogie; st:l'. 44. 
17) G é II y, 1. c. str. 305. 
18) Opačně S ch r e i e ll:, D~e Initerp1'etatio'll dell' Geset'ze u. Rlechts

:glelslcthafte, snr. 48. 
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jlen rozdíly obsahové, niko1i:v viŠak rOlz:diíly v "kvaJitě" nOlI'em', 
nemúze správně určiti pojem, j1ej,ž! ;třeha vyvoditi Slo'ulč:a,sině z,e 
dvou různých ú s e k ů práíVlI1Íhor ř'ádu (na pře plrárv'a, občanskéh'o 
a Slp~áVllího), čili, z,e nemIŮ'žre POd10[pliti poměr ta,kovýchr úseku 
navzájem. Tano námitka vznikili ovš,em j1en 'Pl~O' toho., kdol uznáiV:á 
možnost rozdělení právního, řádu "dle, vnit~l1ich znakl':! nOTlllry, 
řekněme brachy logicky dl1e kva.lity nOTeml. D~žfune-li sle však 
na,uky, jež U,ČÍ, z'e, třídJěnÍ norrem děje se jlen CUle dlěliit1ek vlněj
šÍch 19), není zd,e obtíží. N or1l1y neltiV1o~Í UVl1:utlř právního ř:ádu 
no,eticky uzavřených c,elkťl, není tudíž závadly s,es,ta;v:H~ pod:em 
z·e zn.aků obsa,žených v rúznj'Toh "ús,e1cíÍlch" prá)vll1!Íll1o řádu, nebo 
slo:žHi c1elou .sl:utJ{joV'ou pod:s.taltu ze sku:te,Číl110Is.tí', rozlt[10UŠlelI1}TCh 
v několika "úslec.rch". T.. zv. sUJhsidiJárnolsrt práiva oblc!aJ1ského jest 
saiill.ozř,ejmostí. i\HuvÍ-li na p:i;. aaňoV'é zákony -o zániku plné 
moci, ale neurčuji 'plod!lIllinky zániku, jes1t Je zřejmě pf'elvzíti 
z prá,va obč.an.sk·ého.. RozhOldulj!Í:CI:Lm hled~'8kletrn jest zde jed~né SIOU
vjslost obsahová. Ta,t,o j~elst, o'V1šlem: vidjt,eillná 10ikJem filologa. 

7. l\I,mkl nazývá int1elI'pveta,ci s:el{jumd1á,TIl1JÍ1TI! prlObtémem prátvní 
filoslO,fie, j,eliko'ž rO'Zlře,š,enÍ 'otálzik.y, CIO j!est plI':aiInen prá'V'a" jest 
noetickj'rm p ř ,6 CL P o k 1 ad ,e lir pr'oblén1lu interr1pir'et,aclel. 00 prř1eik'va
puje u Merkla., t.vůrce nauky o stupĎJoiVitosJti prtávníJho ~á:dju:, jlest, 
ž,e nepoukázal záíl"'oveň na další prřeld!porklad inteil"P'I18'talcler, ply
no-ucÍ právě z této stt~přlOrv]toS,ti. Pll'ávni pll~aIl11e!l1 (z.á:klol11, na.říz'ení 
atd.) ve svém ce.Iku jako vnějlší jednlo:ika nekryJe s!el IS, poomem 
"prail11!8l18 práva"; nýbrž zlahríl1uj,e v sotbě, j:ak Z[}Jálll'O', i oibs,ah 
právně hrelev,a,n,tní. Il1itelrpr:ertl1jlem1e-li z pramene jlen ohslah, jenž 
má pla.titi jako }Jrárv!ol, neslta,čí se iidJLti vně'jlší fonu-orU s.lovniho 
ohsahu (grama,tickou formou normy), nýbrrz jest nutno CLb:á,ti, -ahy 
zjibťovaný ohsahl TIlelod~Jorova.l jedno,tnolsti prá,Vl'1Ího řádu (ve 
s'm.ěru Vlert.ikálním i horizontá1lním!). J ,elslt tedy tř:eha lJ0'znáManý 
ohsah urč~tým z,pú,s,oheln hodnotiti 20). Toto hor dno cen Í nemů
žemle po'v,a,ž,o-vati z,a úkol11 i nterpTertace , jleWi]{]olz, tuto js:m'e defino,vali 
jako po z·n á v án í, mUiSlll1lel ji€; V!šrak, přisitupujic'e, k interprleltaici" 
př,ed.jJokládiatL Jerlí.koz výs!edkelrrl tohoto holdlno·c,erní j,est určení 
platno,sti normy v OOJlrélm normorvérl1 souboru, mužlem:e' říci, žle 
řešení otázky pIa t no. s' t i n1oll'my jest ipřeiclpokla!dem prohlému 
i n t e r p ret a C e normy. Tento' předpoklad liší se od předpo
kladu dříve uiv:eidJe:niéiho (ultČlel11í prrá:vního p["a:rnene,) svý1n Ull1lÍlsrtě
ním v logické an.alYrS,e pro,ceslu poznánL Určel1lÍ" ClO jest pra,men 
PTá-va, jes,t lo,gickým, prrius poziIlánÍ jreho obsahlU); :s:taDJorv1eIl1J (hod
nocew), zda tento obs,ah neOdpOíl\lj!e jlinéiInJuJ oibsia[hu práiVruho, 
řáJdu, jest logickým pOISrtell'ius,. S. e dl áJ č e k p~eklád:á; doko[Lce 

19) W e y r, Základy, str. 218 sl. 

'20) Viz O hy t i 1, Souhornost p. řádu, zvl. otisk z Právního ohzolJ.'u 
(r,oč. XV., č. 14), str. 7. 
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těžisko. problému il1terrpre1tace dlo. té1Jo hod:no,tíc.í č,innosti 21). 1n
tJe['pil'et,aoe: se dle něhlo l1:elzablýtvá pr:árvními Q::Ji"J.'am,eny, ný:hrž prárv
ními IlJorrna,mi. Prlo!V'ede i"ekol1SltrukJci ,prr'árvní no'rmy, t. jl. V pra,
menech ohsahově r'OzrtiříštělIl:él čálsrti no,ym~ seř,adá v s,cheilna "Je-li 
A, má hýti B", u~čli vy-zll1Ja:m: :slorv v dlobě .fi'Yněj IŠí a, p'řihIédne k oh
s.ahoiy'é souvis,los.ti a hie-raiI'lc:hd.:ck.é, záv~slositi nOll1emi. Z t;ohoto. vy
lne-zení úkolů int.e1l1prrert:i3,lcle- vhlíme, ž,e Sedláček, ,ač dobřel Y'QiZ

pO,znal nlO'etické předlPoklaidly frnrDerrptrelt,a,cie, z,ůstává ohledrn,ě mle
t,ody sam,é u t,radiční:ch ná'Z:OIl"Ů:. Rél{onstrukce nOll"ilny není nic 
jiného" l1'e,žlí tradiční inlt,eTprle,ta/ce "lo.gic,ká", a pl'Mi tudiž Ol ni, 
co bylo ř'eč,eno Vy"š.e: jest ČilinJllOs,t,Í filo~ogiCl{jou, neblóť j,ern ta,to 
můž-e ~Tčiti vÝ'ZJ.1iaml s. 1 .o v, t,. jl. jlejd ch 'smrysl, kterrý jlesrt. m' y ,š' 1 ,81 11 

(jak určuje logika.) v,e, f,O['mě hJPorthJetického úsuldku. Bylo hy 
omy1enl d:On1:nÍivaiti se, z,e; fUJlJk:cle filo'logie, jest om1e'z,en,a na ulf:ČlenÍ 
smyslu jednoUivý1ch slov s,aílIliosta,tně. N,aiopak [můžie urči,t~ j'e.j~ch 
smysl pouze zle, souvi'silio'sti, mlulS~ tedy provésti "rekons'trukici" 
ob:sahově roz,tříš:těných č,á,stí t,elxtu. H:otvně,ž! tale uT'čení stmlyslu 
s' IQ. v právlúho p\famlerr};8' v dJolbě 'nynějlš,í I\Já3!e'ží fi1o'logii. 'lb Sled,
láček u!znává 2?), aJ,~ p~lels ,to' tleOlto vy klad filolliogi'clký potk]áidiá, za 
čá,s,t iI1t,erp~'et:a.ce, a,č se tartlo, d~,e' něho l1'81z,ahývá pr'álvními pira
meny, a rozlišuje jej od hermeneutiky, která právě: zjišťuje smysl 
s 1,01 v pl"áiVního prr'am,ene, proto/ž'e: lprý ta,to mil1sí pfestla,ti na, zljiš
tění smyslu slov v dohě v:y:dáll1:Í z,á!kiona. DÚV10d té,to air'gumiernJtacre 
sice SeQlá.č,ek neuvádi, j,est vŠlalk zře'jmo, že jeho rozdělení 
s,e :shoduje s t,radŮJčllú na,ulwu intle,rprr:ert;a,č:l1iÍ, která, výkla:ď slorv' d1e 
nyně'j,š.ího s:l11,yslu zařaa.uj,e' me'Zi ju\r'iJs,tické mleltJody interpll"'elta;ce 
(kcležto v)~klad' smyslu v ruoib:ě VIY:dlálni normy pOiflJecháiVá filolo
gii, reISQ). grama:ti ce ), ruo mini va,jlÍlc, s:e, 'ž,e pl ytnI8' z' j rUJri:sltilckéih~o. pllin
cipu, že z,á,&on jlelslt pra,vidl:ol ptro dobu přitomlIl!0'L1 23). (TentO' prin
cip ovšem. není pl"incipea.n, 'prr'á(V1l1~ noetiky, l1,elb'o ,ť ka,t,egolJ.~ie pomn.
nosti není ome'zel1Ja č,alslema 1l10etilicky j\e;slt lho.stejno, zdia u'žijielIll'e 
výld!adtu slov dle }e~jich vý!zJ1a.mu v době vzniku 'zá.lmrrl/al, nebo 
v době int.erpTetac,e.) Zhýv:á t'Ujdí'ž Sed~á,čkolVÍ v pll'oibMlmtu mtell"
pl',e:ta,č.nÍrIl1 mimo uv,e,del1!ou Čin:nOiSt filolOogi0kou ,j'ell! jle ,štěl llll'č:ení 
o hs'ahové sou vislo's,ti a hi,era,r0hi,cké záíV1sJo s,ti i1llterrpllietJOJV1ané II or
my v;zhled!em k ostatním nOllimáan p::r:árvluh/o, ř.ádIUJ. N,a,z.veme-li však 
tuto činnost interp!I'e,ta,ci, nlení j~ž, int.erpreta,c,e' p:o'zil1lá~áo.1Í1mI , nýbrrž 
hodil1,O'clením) j,ak hylo ,shora, podotknutlo. 

8. Prot.i Merklo'vu náz,o,ru, iie rozJ-1elšlení oltálzky po' pil"a1lIl:eni 
práV1a jest pr,edpollcladlenl iJ1JbeiJ:'pret.a,ce a ž'e t,eldJy p:rávoa výklad 
jsou v poměru, obd:ekt.u a, mJ8,body, n3JIIlÍt,á S ch r e i 'e r 24), ž/e t,ent.o 
vztah pla,ti jren v prvním stupni norem Ca u lliO!I'imiy základní), kcUe,ž~ 

21) Sed 1 á č e k, Občanské pa:'ávo. OIhecné nauky, str. 111 sL, a dt. 
práce v Engl1išově sborníku. 

22) 1. c. str. 88. 
23) Ti 1 s c h, Občanské právo rak. Č!ást všeob., lstI'. 59', 
24) L c. str. 6. 
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to u ostaLn.Í!cU:l ls,tupňů j,e,st vz,tah ko'relátní: vždy výklad podmiňu
j1e platno,Slt a pJatnoslt z,a.se výk1ad. N;OorlTIla vyššího sltupniě jest vy
kládána, á podmiňUljle platilliO'Sit jí nO'l"'l1110vlanlé skutko!Vé podsta,t.y 
(ktelrá j'est nOTillIOU IllZlšího st.upně), jíž se ,OlPět clhápe intle['iplretaice 
a tak :s.tále a;z do posl1ednu,h00 Il!or~ffiIovélho Istup:l1Jěi . NálzlQ[" Stc:hreielrúv 
jevÍ příbuznOost. s ná:z,orry zde sblolfa uvedlenými potud" že ukaZluj1e, 
že ]JIDohlém inteil'fpr'etla1c1e ne1zle ř'8 IŠ,it~ bez přihlédnutí k Situpň'o lvi
t.os,ti pl~á;vlJ:liho řádu. Vie :s;vé, k0l11!strukcri Vlšak nevyhnul s'e 8chr.8~e;r 
určitým Il!8'Jasnostem. Svou thesí .o korle~a.tivním vztahu phutnoslti 
a výkladu c:llCre Hci: O int,8['tp['et,alci I1JOmm~ (SIC. platné) mJOoh~J, milu
viti jlen tehdy, vim-lili; zle hllte,rpl~et.oiVaJ1Jý obslah neiplř'elS1aihujl81 meze 
deLelg,ac'e dlané vy!šlšiÍ nOIJ.'mOIU, j~,nak nelb:u!dlei výsledek int.eťp['ieltla,c1e 
pJ,a,tl1JOou norrnou ' (tedy :p1altll1ost pOoc1lmiňuj'e výklad); na dJrUhé 
straině V1š,ak ln'ohu zdisltřti, jlaké de.lega,čfJ.1IÍ melz:e stanovila v y š, š í 
normla pro pla,tno!slt n i ,žI š' í I1JOrimy, jelIl výkladle:ml té'tol VyŠlší nOil.imy 
(t,edy vykiad podlmiňujle pltaltIDOSt). Z toho'to však n81he dI8Iduk.o
vati, ž;e výklad (t. j. výklad nJonny ob e c ně) po,c1miňujle pla,tlIlJost 
(t. j. pla,tnost nQll'my o b e c ně) , nýbrž toliko, že výklad vy š š í 
nOJ'my poc1aniňuj1e platno.sit niž š í no[mny. Obecně plaltí jlen, ž'e 
platnost podmiňuje výklad, čili podle našÍ formula.ce, že řešení 
otá,zky platnosti j,elst pfledpokiliad:em prlol ř,elŠ'ení prolbMmu výkladu. 
Pokud pak Schreier užívá své these jako' námitky p'roti Merklově 
formula,ci problému, míjí se ÚJpmě dilie. Merkl toti!ž', po'lo,živ p~ed 
probJéll.ll jn.t,erpr6,t,a,c'e' otá;zku, "co j le /SI t !p[''ávo'', l1!8im:ínil tím, "co 
p I a t í j:ako práiVo", nýlhrlž ",j!aJi jes1t práN/O' vie' vtnějlŠim: světě Z!a,.. 
chyceno". Nešlo mu t,ed,y o. o-tá,zku platnolstii, nýbl~ž o otá:zku 
pra,menú práva,. 

9" ZávěreJll shrnuji: viděli jlstrne, z'e problém metod int8'l'pQ"le
t.a,ce slpo'čÍvá na, pJroblému, co j1els't a eo mllže b~ pramenem: 
p[l'áva,. J eliko,ž :subj'ekt noi1imlo'tv:OTl1Ý j1est 'oic1[]šnýod: s,Ulbj,ektu 
poznáNiadicíhJo normu (ta'to pla:tJ pro něho, ]]e, pQ".oto, ž,e j,eslt jim 
chtěna. nýbrž ž,e jest poznána,), musÍ. b~Tti obsah normy zachycen 
v~e vnějlším světě" alby mlohl hýt,i SJ11~slly poznán. Proto nazvali 
jsme int,erpret.a,cíi PO'Zil1JáiVá.nÍm nOI1J] ,aMvn~ho' obsah.u prá.vního 
lJ r a Hl e ne, při c.em'ž praaue:ll znaei nám .skUlúecnolst pro/sltlřiGd
kuj~cJ. pozlnání ohsahu normy. Norma právní j'8lSt t~l, jle,ž pocl1lází 
od 'státu, ehu.rakt,e.risu}e ji tedy j.ejí pŮviod', vznJik~ zlpůs.oh tvo:rhy. 
Vznik 1 Zl(?, po'zorova-ti jen vle lSiVětě exist.enrtníml, SlOu:dlí sle, t,edly na 
vz,nik normy ze vzniku pir'allnene. Vlznik jlest c:hiall'akJterisitlick)T 
i plrO ,pram;en: j:en ten praJTIien pOZlI1úní, d.l,e, j,eholž V'zJ1illku mlŮJž,.em,e 
souditi, ž·e j'eho obsah pochálz,1 od stá!tu, }elst pra:me[}Jellll' pir'áiva,. 
Z jiné skutfe,čnosti, prolsltř:edikiUljlfcí ,a.erivath ~J.1Jí po'znáni, newz,e obslalh 
práva dvpJňovati. J-est je'j, tledy čerpa1ti z pramelIle ÚJslUdky a.naly
tic.ký;mi. J e··li ohslah pTaíIDieiIlJe dlán slovy, mf1JŽemJ6I j:elj pozna,ti jlen 
metodou vědy, k,tle!l"á pO'Zil1Jáv,áJ s.mysl slo~T, tOl jlest metodou (gTa
mat.icko-)filologickou. 




