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:Jaroslav Kal!ab: 

Příspěvek k nauce o fikcích v právní vědě. 

Ve svem ~známém 'slplse »Die PhiJ'osophie des. Als ob« (I . 
-vyd. 19I-I, 5. a 6. vyd. 1920) Vai'hinger opětovně Zldůraúíuje, že 
vědecký vÝ.znalm fik,ce a hj0Potesy i rozdíl mezi těmito dvěma me
to·dickými po.ml'kkami vědeoký.mi byl v právní vědě )oznán a 
prqpracován mnohem , dlřiv,e, Inež ve vědách jiných, jmenovittě než 
v·e vědách iPřÍirodních .. Zdiá se mi, že tato chvála právní vědy není 
zcela zaslo-uzená, a že se v ní slkrývá mnQlhOl ze zlnámého opti
mismu, jemuž .podléhélijí sil1éljc1no ti, kdo nejsou pHmo zúčastněni. 

Jest jisto, že Ipr.á:vní vědCl1 znala rozdí} me:zi fikcí a hy.potesou 
(presumcí) již v dOlbách, kdy v ostélJtníClh oborech vědních, jak 
právě. V élJihinger ,přesvědčivě U:kázélll, obojí tento vědecký pO'stup 
byl zaměiíován, a ž.e použí"a.la věcl::1mě olhou v dobách, kdy v ji
nýdl ohorech byly jako nev.ědeClké zaJmitány. Poznatek, že fiklc.: 
jest preclsta\va, o níž víme, že ~e!l1í pravdiv[l, jíž "š3Jk JJOIužÍ-vám.e, 
Ci by ch oIJ.n .pHpad, Jej ž máme Imyšlenkoiyě OIvlá!dnO'uti, s jiný.mi slou
čili v myšlenkovou jednotu a tím si urovnali ce~tu k jehO' i-ešeltll , 
kdežto hypote'sa (,presulrnce) je u::>omůc:ka, jíž Iprozatím ,polkládám-6 
případ za rozi-ešený, . ač .~Qrzřešen :není, ·náleží ,k nejprim~tivnějš i 
výzbroji adeptů vědy právní. Má'm však za to, že ukázaiti pOld
mín:ky a dosaih těchto/ .dvolu ImetOldick)TCh pOoffil:\<Cek v právní vědě 
jes·t ještě úkolem, který i :pOl -obšírném slpise Vaihillgerově zů

stává nerlOzlřešen. Rozřeše,ná. tohoto úkolu ve slpeciální metodolto· 
g ii (?rávl1ické jest olbtížnější, než v jiných vědách ze d~OIu dů
vddů, které Vaůhinger nél(pTQls!to tpřehlíží. Pi-edevšnm protOl, že 
v právní vědě jest jiný (poměr mezi věde.ckým poznatkem a' ·s"ku ·
t ečností, než It1Ja pi-o Ve vědád1 .P'řírodmlch, jednak -prOlto, Ž'c fi.kce 2-

hypotesy nevys·kytuJÍ se tu jen ve vědeckých poznatc.ich, tedy ve 
v)'sletdku vědeck~ činnolSlti, nýbrž i v normách právních, tedy 
v tolm, o čem tyto poznatky tvoHme. 

l:lborník ,ěd právních a státních . 8 
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Ž,e .poměr mezi vědeck)T l11 poznatkem a sk uteč1los tí, o níž 
pOlznélJtl<y t.vOlříme, jest v IPrávtl1Í vědě jiný, nez v Jiných vědách, 
VaiJhinger .při Qříležitost~ naznaauje . Tak talITi , kde vykládaje 
způsob, jak používáJme fikce, u'pozorňuje, že di-íve, než dojdeme 
k vědeaky upotřebitelnému výsledku, musíme chybu, jí ž se do
pouštímepra,cují,ce s vědomOlu nepravdo-u, naipraviti cbybou opač
nou, dodává: »Dorposud (totiž ve stwr,o.věku a s.tře,dověku) Ina
lezli }S(me jako jedino u skutečnou fikcl vědeckou jen filkci prá!v
nickOu,aJvšalk z.de ImusÍime přece přilpamatovati, že .právní věda 
není ·skuteano.u vědou o t~,m : C'0 jest (eine eigE;l1 tli ch e,s Wi6sen
sd1aft des Seienden), nT}Tbrž vědou o ládsk}fCh, li.bovollných zatřÍ

zeních« (sltr. 257). 
S těni.ito náJzory nemůžeme néljprosto so uhl'asiti. N ebóť n e

hledě k jejich neja,snorsti, vid-Lme v nich odpor k '0s'tatnÍrn'u o:bsahu 
spi,su Vaíhingerova. R'ozuměli bychom Jim u spisovatele, jenž 
by vědě vytýkélil úko:lem zpodohovati skutečno'st. Právě Va:ihin-

I 

g eif však snaží 'se tuto IPověru ,kr;ajního positivis'mu :vyvrátiti 
,výru výkl'ald,em, jak čalsto L~mělý.ch myšlenkovýchkonstr,ukdmu

sune !pOlužíva:ti, c'hceme-li skutečnolst myšlenkově ovláldnouti. 
Zvláště i olnu kauséÍJlnÍ nutnost, již v jin)'ch vědách předpoklá
dáme a jíž tyto s e liší .od vědry Iprávní, neváhá ,\7' aihinger (str., 
.309., 317.) oznáJčiti j,a,l(o fikci. Může tedy ,o'na ) líbovůle«, jež po
dle hořejšího cítátu charakterisuje ,práv.ní vědu, jen znamenati, 
Že. tu nejsou upoti-ehitehné ony fikce, s nimiž ;přírodní vědy pra
cují. Próč všalk rtbm\u tak jest, a čím bych'om je mé-li nahraditi, 
Vaihlnger 3!ni nenaznačuje. 1'Vhmo to: Dej.me tomu, že by zákony 
'byly jen výtvory Eds.ké ,Jibo!vůle. Tím ještě není i-ečetlo, že by 
tato hbovůle platila též Ipro rnalše Ipoznatky 'O právu . Jen metodo
logie, Jež by vědu chtěLa chápati Ijako .pasivnÍ zpodobování srku
teIČn'OlSlti, by mohla 'dojíti k tomuto závěru, jenž by ,znaJrnenal 
popříti právlní věde povahu vědy. Neboť tím se přece liší vědecký 
poznatek od pouhého nápa'du, že není libovolný, a1,)Tbrž l'0gioky 
nutný. V příliš str'učný.::;h v tOlmto :slměru výkladech "'/ aihingero
vých chybí nám dva články: tOltiž, jak v.1astně prá VIDí věda chápe 
ony proje.vy lidské libovůle, jimiž po jeho míněrlí js,QiU právní 
normy} a co propůjčuje ,těmtop'0znatkům právní vědy Ipovalhy 
vědy . V těchto nejasnostech vÝ.kladů Vaibingerov)Tch právě vi
dí'me skryté doznání, 'Ž'e si neuj,a.snil dostatečně vztah mezi p.o
znatJky právnic:kými a skutečnoSttí, res!p.- že neuvažoval OO'sta
tečně o tom, ·co jest skutewoistí /pro vědu právnÍ. 
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KJd~,by tuto otázku si byl polož i,} , nebyl by jistě přehlédt 

že názve'm vědy ,právní můžemle ' rozumoěti dva zcelélJ různé obory 
vědní. P,ři jednom Jest 001'OU s,kU'tE~'čností, s nÍ-ž právní věda se 
obírá, urč~tý s,autbor posit~vní~h právních, norem, ať potom 
souhor norem v ur-čitém státě v určité době p:latný-ch, ,.- nebo sou
bor nOliem na určirbé spo-lečenslké tp.oměry se vztahujících, jejichž 
vývoj chceme zjis,titi. , V tamto přírpaJdrě, k,dy pěstujem'eJ právflrÍ 
'SJociallQ'gii nebo Iprávní historii, není ,mezi poznatky právní vědy 
a jejím tpředimětem, právními nór:ma,mi, jiného pClmě'ru, než je's,t 
mezi ktero~koliv jinou vědou kul\tumiÍmi zjevy se zarbýv,aJjící a 
jejím předmětem. Právní norma není .pa,k o lÚC vice a nLc -méně 

pl odem lids,ké l.ibovíHe, ne'ž :ua lP'ř . řeč, pÍSlmo, umění, v:ěda satma. 
Hle-dÍlce na ni ja!ko na vÝ'sledek urbtého historirckého vývoJe nebo ' 
jako na článek určitého kulturního stavu, snažíme se právě ji 
chápajti ja.J-co něco nut,ué:ho, vpracováváme ji do stejných forem 
vědeckého chá,pán( ja,kými vůbec chápeme to, 'co' jest. 

Jinalk je-st tolmu Ipři drruhém způsobu, jímž ,právní vědu mů
žeme p'ěstolv:a.rti. Uvědomujíce si totiž, že v právu nejde o to, co 
jest, n)rbrž o to, co ·má býti, jSlme vedeni k metodickérnu - poža
davklu, abychom tu nutnO/st, tu nemoŽlnO\Slt jiného výsledlku, ji-ž 

ph 'prvém 'PQlStUIPU předpokládáme, ,--vyl'ou,či!i . . Neboť tam, kde 
vládne nutnost, nemá otáJzk~ po tom, co má býti, slmyslu. Jen toto. 
hledilsko .moh'l'ú tano.uti Va:ibi,ngerolVi na mysli, když Dro práv,ní 
vědu vindi,ko,val jélJkési 'metodlilcké zvláštnos,ti ve Jménu »J~ho

vůle«, z 111'í,ž Ipryští prfuvní nOJrmy. Jen že nedocenil, že onen rO'z
díl , jejž naznalčuje, sahá mnohem hlouběji. Netýká se jen urči

tých mOlcLifik,ací, s nimiiž fikcí tu můžeme používati, nýbrž týká 
se sa:mé otáz,ky,cO' je'S't tú 'sku1:eČrno:stí ac-o fikd. 

Oč tu j.d\e, snad nejlé)pé ukážeme na pHkladě, jehož i Vai
hinger se dovo-lává, toti,ž na učení o právni.ckých osobách, jež 
()označuje (str. 257.) za nejvýznačnější fikci UlolVodo\bého v'ývoje 
právního. VélJihinger pojem privnic'ké osoby pokládá s vládnoucí 
naukou právnickou za f,ikci proto, že tu za osob-u se ,pokládá spo
lečenský výtvor, teidy něc'o, co není člověkem. Domnívá se tedy, 
že tu fingujeme osolbu, subjekt práv a závazkLl. To by bylo 
správné, .kdyby skutečně dSloba: a Črlověk bylo totéž. TO'm!u tél!k 
všalk není. Byly právu] řády, jež znaly lid,i, kteří nebyli as,dba;mi 
ve smy,slu pr-ávním. Osoba jejst právě pojem, jenž ,není vizat ze 
světa tlOJbo, co jest, nýbrž ze světa 1:1oho, ,co má b),ti. J es,t to ab-

8 i' 
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stra,kce vytěžená z ncrem tím způsobem, že v ·ní umčle i's'ollujeme 
subjekt, o němž norma něco. vypovídá. Jest v)rsledkem dlouhého 
histori.ckého vývoje dnešní stav, kdy ka~dý člověk již protO', že 
jest č.lověkem, jeslt možným subjektem práv a záva;zků v nor
mách stamovenýcb. Tím v.šak není řečeno, že by tímto subjektem 
ne.moh1.o bý,ti něco jiného. Týž his,torický vývoj vedl k tomu, že 
aspoň určité s,kupiny norem (ponejvíce rázu majetkového) vzta
hují se i !IlJa ,kOrlPoTélJCe a nad~lce. Uznávajíce ty,to spokčenslké 
útvary za osoby, nefingt;tjeme, že by byly lidmi, n)rbrž konstatu
jeme jen skutečnost. TÍlm se vysvětluje, že v 'právní védě fikce 
nemlus.íme korigovati" jak slprávně Vaihinger zjitŠťuje. To /Však 
není oá1s'ledlke]!1l tOiho, že by právní věda se zabývala ' výtvory l,i,d
ské l.ibovůle, nýbrž prDto, že V wihinger omylem pokláďá za fikce 
i výtvOlry myš,lenkové, jež prlO právní vědu fikcemi nejsou. 

Vailhi-nger pova:žuje za fikci ty myš'lenkové útvary, jimž ne
odj)O'ví\dá žádná skutečnost ve 'světě toho, co jest. Nedoceňuje, ž·e 

'll~ . tOlm~~ abyc1:. o, čem:ko!i\v , mo~l říci, že, bo jes.t, musí.m sv~~ z~- ' 
ntek JIZ v urcltych ,mys1entko,vych formélJch zprélJCOvatl. Totliz, ze 
musim si skutečnost .mys.lití jakO' něcO' Dde r~ne jakO' .chtějí:cího 
a tVlofkiho individua nezávilslého, a tedy nutného .. J aikmi1e však 
mi nejde O' to, co jest, nýbrž o to, co má býti ,. s,tQljim k,e skuteč
['}osti v jiném IPoměru. Tu si ji již Inepředstavuji jako něco nut
ného, nýbrž jako něco, v 00 mohu ,tvořivě' zasáhnouti , ~·o 'mohu 
svým 'CÍlům a potřebám p'ři.z,půSQJbi~i . Tu tedy skutečnost chálP u 
v jiných for.mách Imyšlení, jicthž jen proto si ta,k Jasně ne1t1Vědo

mujeme, že celá staletí vlivem rozv,oje příro'dnich věd jsm,e mi'mo
děk tlačeni k chálPání Slkutečnolsti jako něčeho, co jeslt. Antická 
a střed'orvěká skutečnost byla jiná. Byla teleo!logicky 'orientDvaná, 
byla dDbrá nebo špatná, nebyla tak prolniknuta morrnentem nut
Inosti, ja;'ko se n;l;lTI dnes jeví , Cím více prOJ~ikalo ono piřírodo
yědecké chápání sl<lutečnosti, . 6m více' za,krňovaly v~ědiy o tOI111 , 

00 býti má . Až novější filosofie zase si uvědomuje, že i přírodo~ 
věde.cká ,pi'oedstava skutečnosti jest již produkt určitého :z~!·tlsobu -
našeho myšlení, a v řadě filosofů, kteří tuto stránku v,ě.deckých 

metod vysvětli.1i, nes,to1j í Vaíhi1ilger na místě posledním. J élJkmile 
však to si uvědbnníme 'p01kuď jde o vědy 'Přírodní, t1Í'c n~m nestloJí 
v ces!tě , albychom neuznah, že i ve srv}'ch poznatcí.ch O' tom, co 
má býti , máme určitý élJspekt skutečnosti . K tomu nám ,do/pomáhá 
moment, ·kterého Vaihi,llger ještě nedoceni-L T'otLž m Qlment časuo 

. I 
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Uvě'domíme-li s.i, že to, co bylo pi-ed hodinou, právě tak eks,istuje 
jenl v na,ší mysli, ' jako to, co bude za' ho'dinu, nepřekvéljpuje nás 
již pře,dstava, že vypovídajíce, co býti má, vypovídáJme právě 
tale něco IQ skutečnoslti, jako vypovídajíce, co jest. V oiblQ~u s.mlě

rech se ovšem múžeme mýliti, bj'Tti obětí klamlu, nebOl pěs,tovart:.i 

v ědomě myšJ.e.nkové vj'rtvO'fÝ s1<:utečnlosti nevyhovující, ať palk 
ve f:ormě fantas.iÍ, nebo ve fO''fmě ,lží. Jest J2!ávě úkolem v1ědecké 

~do,logie, aby zjistilla podmínky, za nichž správné ,poizn:1altky ' 

tvorr-íme volbou smtěrech. 
Tílm tedy, že urč.itý myšlenkový V)TtVO'f ve vědě právní se 

nekryje s myšl,enkovým výtvo~em ve vědách jin,ýoh p.Ia!tídm, není 
řečeno, že by právnický výtvÓ1' byl fil<cí. Platí to nejen Ol pojmu 
osoby, ]aJk naho-ře jsme ukázah, nýbrž i o pojmu plo:du, svoboldné 
v{i].e a mnohých j i'11ých. 

Tím se :nám vyja'siíuje i drulhá otázlka, jež u Vaihingera zů
stává nevyjasněna , totiž, jaký je !poměr právní vědy k positiv
ním právním normám. UvědlO!ITliÍ,me-E si ja,sně, že v prárvu v'ždy 
jde o otálzku, co má býti, v,~díme, že' právní normy neljsou obje'k
tem právní vědy v t om' smysll:u, v Jakém jsou obje:ktem: právní so
óollOgie nebo historie. V právních normách máme ]' iž slklutečnost 

I ~ 

zrracoIVano1u v ltě:ch formác11, v nichž ji zpracovává právní věda, 
podobně jakO' ve SIVých d~nních názor,ech, tradič,n'kh ,mínění.ch, 
ano ]ÍIŽ ve svém stovniku máme zpra,covanou skutečno1slt v těch 

f.or,mách myšlení, v nichž ji zpraco'vává v~da přírodní. 11á se 
tedy ;positjvní právní no·rma k vě~C1cké~u pOlznatJku prá:vnid<é
mu, jako Ise má íněni k vědeckému poznatku v'1\bec. Nesmí nás 
tu másti Izjev,že nyní u nás právní vě,dla urč.ité , ,poIsihvní normy 
7,áklOln'Odárcel1TI vydané musí za Siprávné uznati. To je zjev hÍ'sto
ricky ,p'oidmíněnj'r, jejž v právní vědě musíme chápati jako s'Ou
část dané skutečnosti. 

Pro nás na tomto místě, kde se nem {lžellTI'e hrloluběji pOIUš,těti 

. do obecný,ch prnblém'ů práv:ní ·metodo.logic, vyplývá z toho diů.Ie

žitý dl1s1edek. Že 'botá s,e mohou tytéž formy myš.lefi1'Í, jež zjišťu
jeme ve vědě, vyskytovati i v pOlsitivnich právnkh nor'mách. Pře,s 

to všaik nelsmíme s Vaihingerem, 'Pokud O< naši otázk'u j dle, fikce, 
jež zj<is1tÍme v právnícb normácb , směsovati s íi:kcemi \p'l"áv1ní 
vědy. Označil bych tento rozdíl jako roz,dil ,mezi fikcemi zákOln
nÝim,i a fi,kcemi v~deckými. Poněvadž totiž fi,koe záko nná jest 
součá:s,tí oněch norem, Je.ž práVlní včela musí jalko n epoohybná 
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dogmata do své souslta:vy IPoztlTél"tkli zalpra,covati, plyne z toho, že 
jest jimi vázána. Tu je tedy dRl-hé vysvčtlenÍ pro onen zj1ev, jen-ž 
VélJihingero:vi jest tak nápad.n,ý, že "bO'Ú,ž v právní vědě :korektura 
fikce je:st vyloučena. To platí vša,k .právě jen o fikddl zákoln
ných. Poklud j,de 'O f,ilk:ce vědecké, plél!tí o' nidl totéž, jaJkOl d fi,kdch 
v jiných vědáoh. 

Vai.hinger tedy přehlédil, že jednak jS'OLl v 'právní vbdě 

pojmy, ji,mž Ineod,povídá ničeho ve světě t'-ho, co jest, jež však · 
přece ' nel1111žeme provažovati za; f.ik:ce, \po~évaldž J soJU to myšlen
kOlvé V)Ttvo'ry, jimiž slprávně vyja'dřujeme skutečnolst talk, ja,k 
podle rpoznatkll právní vědy má býti. Za druhé pa'kpřehlédl POlZ
dil mez-i fik'cemi z ákon n}rm i a fikcemi vě'deckými, a Id,llsledkem 
t'Oho Ipřisoudill fi:klCÍm vědec'kým v právní vědě metodické zvlášt
nO'sti, jež platí jen o fi,kdch zákolll11ý,ch. 

Pra'C1.1je však právní věda s fik'ce,mi věd.eckými? OdJp'ovéď na 
tuto OItáJzku by vyžaJC10v.all'~ aS)011 talk podrobného a obšírného 
rozboru, ja,ký Vaihinger pOlcf.~vá pokud jde 10 vědy přírodní. PrO'to 
se O'mezíme jen na ,něl{oMk zcela obecnych poznámek. , 

V , ději'nách právní vědy s určitou pravi'delností se vrací 
učení o ,přiI1olzeném ,právu a společenské ,s:lulouvě. Hi,s1:orický 
smér právnický vyplýtval mnolhO' :dllvtipu na dllka:z, že nic ta:kIQ
vého neeks.i,stuje, že není práva, jelž by sle s námi midilo a že ne
bylo a nemohlo b)Tti slPolečenské smlouvy . 

Přih1édnbme nlejdříve k otázce s:po',lečenské s.mlouvy. Histo
rická ško!la měla nepDlohybn-ě pravďu, pc,'"')íra1a-li spoll,e'čenSlkou 

smlouvu jaiko fakt. Ve světě tO'ho, co jest: ničeho ta,kového ne
byl'O a nemohlo býti~ Ale a:ni ve světě toho, co má býti, v OIkruhu 
našidl skutcČn)TOh tužeJ), snah, dlil něčeho ta:kového není. N a
opak učení tot'O se teprv~ slnaží Lwésti do našic,h tužeb , sj2ah,cílll 
jakýsi řfi.d, stnla1ží s.e mezi 11Iimli rozlilšiti tOl, 1(:.0 ,m'čÍ; býti, 'Od tolho, co 
b)Tti nemfi.. Poněvadž tu tedy Jde o myš1e;n,kovou ,konstf'Llkci, IQ1 n~ž 
víme, že neodpovídá skutečnosti, 1íž však u'žíváme k to\m:u, aby
chom em:piácké zjev§' (ovšem sv~t~, jenž má býti) s jilDými slOlu: 
bIli v myšlenkovou jednotu a tim si urovnali ces1:!u k jej.idl po
cho'pení, ,mám,e tu před seDon skutečnoL~ prflvil1'~d.;:ou vědeckou 
fikci. Že tu nejde o fikci zákonn'O'u, nýbrž o Slkuteč,nou vědeck~u 
fikci, netřeba zvláště doka,zQlvati. 

Ta'to tog.ická pov,alha učení o společens,ké smlouvě zllstala 
do nejnovější doby neznámiou, a tím si vysvětl,ujeme mmohé ne-
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plo'dné spory, jež v :právní vědě byly vedeny. V e svém vývoOj i 
toti,ž hkce spol,ečens.ké smlouvy prolžíva]a tyodobné osudy, jako 
rů,zné fikce ve věclá'ch přírO'dních,lna ,př . fikce prázdného prostoru 
a v něm sepohY'hujícíoh_ s'tejrnorodý:ch 81tomlt V; teoreticiké fysice. 
Fůvodcové u.čení O' Sipoloečenské snllrouvoě ~i byJi fi,ktivní ,povahy 
svého ulčení ještě mnorheIm 'lépe védomi, než Jejich. ep~goni . 
U HOIbbese, Rousseaua i u Kaínta narl~znem,e o'braty, jimi:ž rna
zna;čují, že ,důsledky, jež z učení o Sipolečenské sm.1ouvě čerpají , 
zů stáva'jí spráVn)7mi, i, kdyby spol,ečens,ké 'sm)ouvy vůbec nebyJlo. 
Teu:?,rve u tě'ch, kdo Uróení o společenslké s'l12iO'uvě ,př~vzél.li již h Of

tově, setkáváme ' se se zj·ev-em, jejž Vai-hi'l1'ger, L')okud j'de o fi!k,cc 
přírOldově'de.c:ké a matem,a,t{~k~; tak přiléhavě líčí jako zákon pře
suno'vání idejí ( Gesetz ,der Ideenversdlichung); tO'tiž, žekaž:dá 
fikce ,má sk/IlO;; ' přeměniti se v hypotesu, hypo'tesapa,k v do'gm a 
(domnělý pozna,tek). Poněva.dž iV , době, když vzn~kalo učell1 I 

o společenslké Sm:llouvě, hranice melzi fikcí a hy:potesou vůbec 

ještě byla málo známa, '~epl-e,kva\puje, vidÍ:me-li, jak oOny z,míněné 

pochyhnosti <O eksistenci společenské smlouvy js'ou formulovány 
s'píše Jako pochybnosti o správno's,ti hy,potesy, než jalko pOIchyb
nosti o upotřť;ibi.te1nosti fikce. Pozdější, na, př. Puffendod, netrudí 
se již těmi,to pochyťnoSitmi, ' nýbrž činí z učelllÍ O' slpo'lečens:ké 
smlouvě dog'ma, přesunujíce ji ' do dob ,pi-edhisto'fÍ.ckých . 

Hi, tori,cká škola právnická měla' úlohu poměrně Slnod,ďnOlu, 

měla-li dlolkáza,ti, ?e s'p o'l e,čenská slmlouva dni jako hy,potesa, tím 
méně jako drog~ma ,bájiti se nedá. D OImnívajíc SIC pak s vládnoucí 
tehdy filosofií po.s-itivisti,ckou, že' ~ m~ !oli,k'Q2kut..ečJIOSt .zpo
dobov,alt.i, I)lěl,a za to~ že tímlto dl1lkazem jes1t prO'blém ~[)'o.]ečens.ké 
smlouvy odJbav'en. To byl ovšem omyl. Neboť věda Inezlp'OIdlolbu,je, 
nýbrž zpra,covává myš,lenktově s,kutečnolst, a k tomu používá 
někdy myšlenkov)',~h pomí'1cek, jejicbž ,:!právnost nemůžeme Imě
hti pódle toho, jalk daiece se sl~lQIdují se skutečností, nýbrž Ipodll,e 
tc;ho ,. jak d.alece ná1m usmla,di1ují úlohu skutečnols't jednotně chá
pati. POiznartky geo.metóaké nikdo nepro'hlásí za nesprávné z toho 
dÚVOldu, že ve světě, v němž žijeme, není bezrozměrných bod II 
ani jedrnlO<rolzměrných 'pi-ímek, a nikdo nebude záJmn setrvačnosti 

vyvra.ceti cliH<azem, že není prázdného prostorn, ani hmoty, jež by 
s,c v něm mohla do ll1e,kOlnečna po'hybovati, aniž by podl,ebla 
změně, jež i v jejílm pohybu by se ,mu,slila projeviti . Otázku, zda 
snad učení o ~po,lečens.ké SmIO'1.1Vě není podobnou fi'kcí , }ež nám 



116 Jaroslav Kallab: 

má usnaldrniti, abychol111 s'Oubor [lOIJ:em jednotně, t. j. bez Il00g i'ckého 
odporuchápa,li, sli bistorická škola právnická ani n~pOlllOžila. 

Kdyby to byla učinila, tu, i k,dyby sna,d tuto fikci ja:k,o ne
upotřebi,telmlo'U byla za:mítla, so.tva by se byla mohla vy-hnolUti 
o'táz.ce, čílm ji nahraditi. Neboť al!1li historická šikola 'právni·cká 
tam, Ikde jí nešlo o ~o'Uhoupr:ávní historii, n)'bri kde ,chtěla ma
teriál zákonný 'Pro Eraks.i myšlenkově z.pracovati , se neobešla bez 
metoldidké .pomikky, jež by jí umo,žií.ovala soubor pOlsirt:ivníclT 
práVln,ích předpisůohápa.ti jél!ko Imyšlenkolvou jedl!.1otu a\ Lím vyfou
čiti 10-g:,ckj'T oc:l;por mezi rí'tznými možný'ml výkla,dy . Tu,to p o-

r \ • 
mlN:,ku hlledala nejdříve v »duchu národa«, později ve »vů1i záko -
nodár.co·vě«. P.roti pi-.edstavě »ducha nárolda « by lo namítáno to
též, 'co proti fik'ci s·pole.čenské s:mlouvy, a ani tu se nestal, a, t o 
étm,i se strany IPUVOd.cú tét.o konstrukce, Savig nyho Cl Puchty, po 
~.,:us tuto konsitflukci metoc1~oky p Old.r,~ bllěji p;ozko1umati. Před
stava vů}e zákonodárcovy v době vlády ,pasitivistkké fil,O'sofie 
:.nadna zvítězila proti pře,dstav-ě ducha nár.oda, pall.1évad,ž ná'zev 
tentO' vybavaVail aso ciace :ležÍ-cí ve směru hist?ric,kóha zlkaumání 
t ehdy v právní vědě Ikvetaiucího . 

A p,řec'e i ' tu jde a fikci. Neboť, že »zákall1iadárce «, o- jehož 
vůli tu mluvíme, nenJ histarický zákanodárce, ,ona osaba, neb O' 
so ubar těch o sob, od nichž OIb s ali zákona vychází, pMrno je'dnak 
~ to,ho, že zp ravidla j ~ vL1bec nemo,žna pralkázati, jakau m,ěrou 

I I) ři zdělální zákana byla zúčastněna vůle té nebO' ané 'osoby, 
I hlavně však z toho, že teorie bez závady se davalává vLtle záJklO

no:dárcovy jéliko lPa,mticky .k vyl~aučení logickéhO' odlparu Imezi rLtz
ným.i nOlflm~lTIli i tam, k,de zcela dobře v'í'me, že nar'lny, jež zp rac.o
váváme, pa'cházejí ad rLtzných zákona:dárlcLt . 

I př'ipOlužívání této nkoe Uiplatn~l se Vaihill1lgerů v zákon pře
s'ul1avání idejí. To byJiQ tím snažší, že názlev »vLt'le zákanaldárca
v a« vedJ samo,činně k záměně této fikce se skupi.,nou hypotes , jež 
tímtéž I'1lázvem mažua přiléhav·ě označit,I. Paněva~dlž ta6ž PL1SIO
bením urči.tých histar;i,cký·ch podmínek, j~ž tu nemLtžem,e S\talPo
vati, na pevinině evrapské dalba raiz:květu ško.1y historické Sip aJdá 
v jedno s da\bou pra'votva:rného monc~)alu státu, daby tatiž , kdy 
prOlti Iprávu zákannému právo ZVyiko'vé a Iprávo právlt1lkké ustu
pují da.1 eko do poza.dí, by l jednim z předních ,prablémů právni- . 
c'~, ~Tch úkal zji'stiti vlastní smys.J slav, Jimiž právní pravidlo byla 
vyjadřováno. Tu pak nepochybně bylo metad.icky věcí zc~la 
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'správnou, bylo-li .k výkladu těchto s lov používáno všech pOlmů
cek, jež ,p,syd1n}ngie a literární historie YVlpracov,allly k zjištění 

-s~nysl-u ,sloiVního projevu. :M,ezi těmito. pomůckam-Í jest paJk z před
nkh dl, za nt1l1ž ,prGjev se děje. Takto zjištěmý cíl, ~li zákono_
riárný ,motiv označo,ván pat té'ž obyčejně jako vůle zákonodár
-.:c ua. N ez v konkretní\m pří'padě otázka ,po záJkonoďárném 'mo.
tlVU byla rozřeše.na, ,používá se i tu, ja,ko v jiných obo r,ech věd

llÍC'h, hypote-s, ,co aSli bylo moOfivem, CG mohlo , býti lTIoti.vem. 
Po tomto rovho.ru jest snad jasno, že hY'po-tesa vide zákono

d§lr'CO'VY jest něco zcela jiného, než fikce vůle zákonodárcovy, 
s níž ,historická š,kola rovněž pracovala. Hypotesa může vždy 
hýti vyvrácena, Jest jen prlO'z,atímní pomůckQiu, již musíme za

yrl1Eouti v tom oika\lnžiku, kdy zjl\Sltíme, že n1eodpQividá skuteč
'n,-,~ti . Naproti tom u fikce nik,dy nemůže, býti vyvráJcena Jůka
Z(,11I, Zf:: nendt)ovídá skutečnosti, poněvadž to ji právé činí f,irkcí, 
'[ ,\r1>rž llll\že jen býti z a~ržefla, podúí-li se najíti upotřebitelnějš' 
p om{'~ck;---k je,duobnému ::h[-l.15áni určité skupiny z ;ev{l . Ovšem 
jest hranice ,mezi hYPlO'tesou ' vůle zákDno,dárco~Ty éJ. fi,~cí tímtéž 
názvem označovanou velmi ne j a'Sná prorto, že zpravidla ,při l-ešen11 
téhož problému používáme obou, a těžko jest si uvědom.ilti, kdy 
přecház~me od hyp:olt.esy k fikci. To zvláště ppoto, že i Ipři s,ebe 
podl1olbnějších m otivech k zákQinu uveřejněných bude skute,čný 

cíl zákonodárcem ,sledovan)T 'mno.hdy ll1ejasný. Uvědomujeme si 
však rozdíl tam, kde zj~,stíme, že to, co zákonGdárrce vyjá1dřiti 

-c htělI , v zákcně vyjádřeno není, a Ikidy prozada,ve,k , že me'zi růz-

11.)7,mi nQirmalmi nesmí býti lQigi,ckého OIdpopu, !i1áJS nUltí, aibychom 
SllOVLlill zákona dar.! jin)' slnysJ, než s ním s)ojoval empirický 
záko nodárce, Tam ve jménu Bktivní vůle zákonodárcovy .zamí
t áme fl1Jejen hy'potesu, n )'brž i zji.štěný fakt, říkáme, že tOl neb 
ono ,zákonodápce nemdhl chtíti, třeba by autor motilvLl to Iza 
ú mysl zákonodárcLlV ,u\dával, že v tomto případě byl zákon mo'u
dřejší než zákonodárce. 

R tO'zhšení vůle záko·nodárcovy jakQi fik ce od hypo tetické nebo 
i od f,alkti.oké jeho vůl,e otevírá nám ši'rá pol,e dosud j em málo a 
pI'Í'leži1Jostně pro1badan)Tch záhad právnického myšlení. 

Obzor problémil se nám ještě ro zšíH, srovnáme-li s,tarší f,i-kci 
'sPQilečenské smlouvy s novější fikcí vůle záko'D.odárcolVy. Ač 

ob-ojí ta,to filkcc jest, jak Jsme viděli, jen pomLlCkou, jež ll1ám má 
umožniti dan)T materiál norem formálně v' jednlOltu slou:č-iti, uka-
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zuje nálm JIZ volb'a názvu, Jímž tuto pomůcku o.značu.jem.e, že 
právní věda má sklon s tímto f'ormál'11ím momentem spojovati 
i moment materiální. Označujeme-li f.ikci, jež nám u.možňuje 

rúzné nor,my s.loučiti v myš,lenkov.QIu jednotu jako společenskou 
smlouvu, představujeme si ilDdiV'idluum jak'0 prius, jež teprve ve 
)rospěch SltáJtu se vzď~vá části SIVé volnosrti. N a'pro,tj! tomu <OIzna
číme-h často uvedeno'{l ·metodickou pomůoku ja:k0 vlIJ.i zálkon'0~ 
dirco'Vu, pi-edstav'll]eme si st,át jako' ,prius, jež ilndiv,iduu ze svo
bodné vůle sivé a do odvolání úrčitou voln'0st ponechává. Jin)Tm.i 
slovy: fi,kce spole,čeosrké smlouvy a vllle zákonodárcovy vyjadřují 
oba poly, mezi nimiž se pO~libuje m'0žné řešení pf·oblému pom.ěru 
mezi stMemail1di.vi•due.m. problému lmtegorie cel·ku a čáslti p'0 
stránce pro sp:ol'ečensiký život .záva'žné. Práv-ě Vaihinger (str. 
297. n.) velmi duchaplně ukázal, že i ka,tegorle jsOlu fil<:cemi, jim 'ž 
neOldjpovídá skutečno,st, nybrž je,ž nám jen uSUladií.ují v nekonečné 
skutečnosti se vyznqti. Bolhuže.l ani Kant nám nelPodal upotřebi
td,no'u »tabuli kategi~'r;i,í« pro chápání tobOl, co má býti. Pnolto 
jsme v tomto oboru daleko za přiroidními vědami. Jisto jest, že 
ani ve světě, jelt'l:ž býti má, ne1tze mysli·ti část bez cel-ku a ,cele:k 
bez čás,ti. Z toho pro na\ši btázlku po poměru mezi filkd slpolečen

ské sm1lo'Llvy a fikcí vide iákono\dároo\vy vyplývá poučný dLlsle
dek. Totiž, že ať poulžívám.e jedné nebo druhé, vždy !mus·íme vý
sledky, k nilmž dospíváme, kOTigo'valti pomocí fikce p.noÚchůdnl,é. 

~ ejnápaldnější jest to u původců IDOi,nodobého učení o S1po!1ečens,ké 
s·mloruvě , z ni,chž Ho:hbe,s mírní důsledky individualism~l, k ně
muž \Tede fikce .spol ,eče'11lské sm,l.oIl.1VY, ulčením, že individuum 
vLl·bec svou volnost přenes-I.o na stát, takže se mu obra'tem mění 
krajní lndiv.idua1ism v' kra.jn( kollektilv,ilSlrn, a podobně Róus,seau 
nechce ve s'~olečens,ké smlouvě viděti vúJi všech (vIQI11oll1ft:é dle 
tOlUS) , l1)Tbrž VLlli obecnou (vlOlloln1té générale), tedy vúli, jejímiž 
1101sitel'i jsou .sice jednotlivci, jejímž ohsahem však jeslt to, c.o 
plMí obecně. t 

Tím přkházíme k druhé fikci, jež historickou š,ko}Qlu byla 
-jako nevědecká fantasie dána ·do klatby, jež však neuvědolméle, 
~l Iproto mnohdy vědecky nesprávné Ipilsobí i na na.še dne.šní práv:
nické myšlení . Jest to fikce phrozeného stavu, nebo, hk,ce .při1ro:

zené svobody a flovnosti lidí. Jes,t lPiQlznatek, tradující se }iž od 
Rousseaua, že mezi pojmem svolb'ody a rovnoslti jest llo:gický o\d
por. Neboť svoboda znaJmená mo,žnOlst upJa,tnění a rozv:ojé ilmdi-
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vi duá1ních zvláštností, tedy toho, corovno:sti popkátl11e. N ~pr"Olsitá 
sv@ocLa a- na!pros1tá rovnost ve státě JSOiU nemož:ností, nejen že 
empi!iÍ'Ciky S(~ nevyskytují, n~brž i proto , že v oka,mži,ku, kdy j'édna 
z těchto vlaJstností by se uskuteČlnil:a, by s,tát byl nemožný. Vždyť 

stát ;>rávě vymez:uje, tedy neguje molŮ. .svobodu, q tam, kde by 
nebylo dělby , práJce; , tedy nerlOvno;sti, I ~eměl by stát smyslv . 
:Máme tu tedy o:p ět před sebou ,dvojici fikcí, j.ež vyzna,čují olba 
pOlly, 1J?e:zi 'Inimiž leží možnosti vzájemných ,právních vztahů mezi 
lidmi, Používáme opět obou ~ěchto fikcí k tomu, abychom je,d
n otně ,cháJpali l)rávní nonmy. l nejzaJryt,ější IOdtPúrce » fJřino'zeného 

sta,vu« sle. neubrání , aby ph výklaldu pochybných n orem .neuva,žo
'val, nebyl,a-.1li by tím. neb onim výkla~e'm svobOldazbytečně ome
zena, nep říčí- li se ten neb onen výJk,lad 'pi'-edpokládané rovlIl,o'sti.,) 
"i\. opět tu ve skutečnosti neužíváme tě'chto mezních pojmú, nýíb rtŽ . 
syntesy 'ObOlU, jež o/Všem se mění ]OIdlJ.e ' toho, karI). ;při oldvěkém 
svém ,pohybu kyvaldlo ' kuJiturního vývoje dos,pělo mezi individuem 
jako čáSltí a stáťem jaJ<o cel'kem. 'Ta;k'Ú'~ou syntesou by la ona r:GIZ

umn;)., mlfa:vná , dokonalá indivoÍldua, která .podle ROUSSeaua nza
dra1la společenskou smlouvu, nacházíme ji však ve formách méně 

pro-pra'coivaných tam, 'kde mluvime ° »dilig'ens pa.te'r famiJ.ia s«, 
tJ péči řádného kup'ce, . o tO/m, 00 od l<aždého ' s.1 lušně lze žádati . , 

Ať mluvíme o moiudrosti zák,otllodár,cově, o svobodných a 
sobť rovlll:)Tch OIbčanecll, nesmíime zarpom,ínati, že to jsOlu fikce , 
jic.hž po.třebujeme, chceme-li právní řád jednotně cbáparti a tím 
ck)sJJ Ívati k sipravedllvým rozho,d nutím , ž'e však těmto fi,kdm ne
(,dpovídá žádná skutečnos.t. Dos;pějerrne-li t)odle zákona přesuno
vání idejí k tomu, a,bychom ty to fikce ,pokládali za hy~pote,sy nebo 
rl 'Jkoil1'ce za diogmaJta, d'bspějeme k podOlbnýmko nd1111, j,a1ko do
s.pívá:me, pokl~dáme-li fiklce pHroidních věd za dogm,a,ta . Naše 
v~([ e cké ]' lJ znání , zľJs.tává~ vždy podohenstvím; nevíme, ne111úžeme 
a ne,potřebujeme věděti, jaká ~kutečn,ost jest, nýbrž uko1jujeme 
jak 'S,VOlU potřebu poznání, t,ak další potřeby, jím:ž poznání slouží , 
t ím , že si ,skutečnost přerJstavujeme , »jako by « ,byla s1.OIž,ena 'z ur
čitých, snadil1lo po!chopiteln)Tf-Q myšlenko\rých prvků. ZaJm,ěníme-IIÍ 

" ědecký po'Znatek se skuteč:lOlstí, !přecházíme od věďy k me:ta1fysoi
ce, pTG/padáme sn~dno ' tPověř'~. Jaku z fikc1, s nimiž pra,oují vědy 
pi:íródní, v'znika,ií thnto postupe,m pověry hěžné »fiJ.olsofi'e« m,a
tc riallis~ti-cké, talk' z~ fikci, ~ niiI1lÍ1ž pralcuj~ ,práVtill,Í véda, v,zniJ<aĎÍ 
po věry běžnýc11 helsel p,o'htick)Td1. 


