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1. Úvod 

1.1. Obecný úvod 

,. ... nam simul ac ratio tua coepit vociferari 
naturam rerum dil·ina mente coortu 

d(ffugiunt animi terrores, moenia //IU/1{/i 
discedunt. totum video per inane geri res." 

-Lucretius De rerumnatura III, 14-17 

Pojednání týkající se Hegelovy právní filozofie píší především filozofové, je-li již 
středem zájmu právníků, omezuje se tento většinou na oblast práva veřejného, ať již na pojetí 
státu či na právo trestní'), proto se zdá možnost zpracovat zde spolu s jakousi "obecnou částí" 
Hegelovy právní filozofie též jeho pojetí práva soukromého a zasadit obé do kontextu 
dobového právního myšlení velice zajímavou. Snad se tím podaří též doložit, že Hegelovo 
pojetí nebylo ve své době osamocené a tvořilo součást širšího myšlenkového proudu. 

Přelom osmnáctého a devatenáctého století je dobou zrození modernity, dobou, v níž 
se z ideálů osvícenství rodí revoluce a utvářejí se novodobé národy. Je též obdobím reakce na 
tyto nové jevy a především pak je obdobím uvědomění si dějinnosti lidstva dob minulých a 
také dobové podmíněnosti vlastní. Snaha se s objevem historie vyrovnat vede na jedné straně 
ke vzniku filozofie dějin2 ) jakožto pokusu pochopit zákonitosti jejich běhu, na straně druhé 
pak ke vzniku "historických" věd, když se reflexe dějin stává kritériem vědeckosti. Na této 
křižovatce se cesty Hegelovy a školy historickoprávní, jakožto nejvýznamnějšího směru 
v právním myšlení doby, rozcházejí. Hegel nazývá své hlavní pojednání o právu 
"Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse", zatímco nejvýznamnější představitel historickoprávní školy C.F. von Savigny 
způsobil zlom v právním myšlení knihou "0 právu držby" (" Vom Recht des Besitzes"), právní 
věda se takto symbolicky vymezuje jako věda zvláštní a právní filozofie, vycházejíc z Kanta, 
bude pro právníky na dlouhou dobu hlédáním "(der) formalen Bedingungen einer 
philosophisch legitimierten positiven Rechtwissenschaft."3

) 

Období, kdy se (a) rozpadá představa neměnného přirozeného práva vycházejícího 
z lidské přirozenosti a zároveň (b) se právní věda osamostatňuje od filozofie a stává se vědou 
autonomní, poskytuje mnoho látky k úvahám o vztahu filozofie a speciálních věd i srovnáním 
jak pojetí dějinných procesů a jejich nutnosti, tak hodnocení skutečných událostí a změn, jež 
proběhly či by proběhnout "měly". Z množství problémů a otázek bylo pro účely této práce 
třeba vybrat jen některé, v ideálním případě ty, jež nejlépe charakterizují onen dvojí zlom, 
který v myšlení doby nastal. 
Než se ale obrátíme k uvedení do obsahu práce jako takové, bude dobře poukázat na dva 
obecnější problémy, k nimž bychom se jinak, a do jisté míry se tomu nevyhneme ani takto, 
museli v průběhu práce neustále vracet, totiž že se do značné míry budeme pokoušet (a) po 
stránce metodologické o srovnání nesrovnatelného a (b) jednotící myšlenku tohoto srovnání 
nám budou tvořit dějiny. 

1.2. Problém dějin 

Když Eduard Gans v roce 1833 píše předmluvu k novému vydání Filozofie práva, 
vypočítává odpůrce Hegelovy nauky, přičemž o historickoprávní škole píše toto: "Soli auch, 
wie es fast scheint, die geschichtliche Juristenschule mit in diesen Kreis hineingezogen 
werden, so wurde ihr freilich die Ehre widerfahren, dass sie, nicht wissend wie, zu einer 
Philosophie kame. ,AJ .. 
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Eduard Gans má pravdu, historickoprávní škola skutečně nevytvořila celistvý obraz 
člověka5 >, její jádro mnohem spíše než v dobových filozofických koncepcích tkví v procesu 
vnitřních proměn právní vědy samé>. Do oblasti úvah právněfilozofických se dostává, aby 
mohla uskutečnit ideál obnovy právní vědy- tato má být zároveň "pozitivní" (tj. autonomní) 
a "filosofická" (tj. systematicko-metodická) a aby se takovou stala, potřebuje se vymezit vůči 
vládnoucímu proudu racionalistického přirozeného práva ("Vernunftrecht")7>. Způsob, jímž to 
v osobě Savignyho, Huga a dalších činí, je však přinejmenším hoden pozornosti. Nakonec to, 
že se Hegelovi nepodařilo zavést právní vědu do !tma své filozofie, jistě není dáno jen zvláštní 
povahou právníků jakožto jejích představitelů . 

Hegel na konci své předmluvy z roku 1820 říká, že dějiny nás poučují, "Dass erst in 
der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegentiber erscheint und jenes sich dieselbe 
Welt, in ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erb aut. "8

) Pro Hegela 
tak činí především pak v jeho vlastním díle. Abychom pochopili Hegelovu koncepci, musíme 
si představit svět, který ve svém nejvnitřnějším vývoji "zamrzl". Tato událost není jevem 
nešťastným, naopak je právě podmínkou pochopení člověka, světa a lidského života v něm. 
Hegel svtlj program uskutečňuje pro oblast života člověka ve státě a společnosti právě ve 
Filozofii práva. Filozofie práva sama je však mnohem spíše výslednicí dlouhého hledání, 
tápání a nacházení, nacházení způsobu, jímž by bylo možno uchopit a ospravedlnit moderní 
společnost jako rozumnou, tedy odpovídající povaze člověka. Takovéto shledání se sebou 
samým je vzorcem, jenž je Hegelovu vidění světa snad nejvlastnější. Člověk je viděn 
v návaznosti na antickou tradici jako ZOON POLIKON, tvor společenský, který v celku 
lidské vzájemnosti putuje dějinami a tím sebe sama proměňuje, opouštěje přírodnost dospívá 
ke skutečné lidskosti, jež je pro Hegela duchovností. Vzájemnost je proměnlivým prostorem 
lidského spolubytí, do něhož množství lidí vkládá svoji vůli, přičemž završením tohoto 
procesu je moderní doba, kdy lidstvo nalézá způsob, jak smířit zvláštnost jednotlivce s jeho 
existencí v širším celku společnosti. Hegel do své filozofie zahrnuje nebývale široké množství 
jevů, v nichž nalézá "podstatné momenty" vývoje světového ducha9>, čímž myšlení obohacuje 
o úplně novou dimenzi, vytváří "duchovní" dějiny lidstva. Například postava Sókrata, 
Platonova Ústava, Sofokleova Antigone či Francouzská revoluce v jeho vidění jsou 
vyjádřením podstaty rozumné substance (společnosti) té které doby. Vhledy, jež nám takto 
nabízí, zabývaje se povahou člověka, společnosti a státu, nejsou ve své podstatě vázány na 
vlastní metafyzický "systém". 

Hegel tedy ve svém myšlení sleduje cestu lidstva jako nositele dějinné zkušenosti 
k uskutečnění "lidství", "lidskosti". Lidstvo poznává nedostatečnost a jednostrannost svého 
stavu a jeho překonáním postupuje dále. Tento proces je též možno nahlížet jako rozlévání se 
rozumu v dějinách, přesto jej nelze redukovat na pouhé rozumové poznání v úzkém smyslu, 
naopak nedostatečnost útvarů a pojetí je zažívána v událostech běžného života, filozofové jen 
zpětně skutečnost poznávají. Koncem takto chápaných dějin je ono zmíněné "zmrazení" 
světa, jehož nejvnitřnější podstatou je ukončení procesu dějinných zvratů a nalezení stavu 
odpovídajícího rozumové povaze člověka. Pojem a skutečnost, obě stránky Hegelovy ideje, si 
odpovídají a není již rozporů, jež by dále působily na proměnu skutečnosti a jejího chápání. 
Pro Hegela strukturování skutečnosti pojmem vytváří nutnost, aby tato dříve či později 

dospěla ke své veskrze rozumné podobě, to je též motorem dějinného procesu 10>. Hegelovo 
pojetí umožňuje dvojí pohled zpět, (a) jednak jsou události a společenské útvary 
ospravedlnitelné či neospravedlnitelné jako sou("ásti dějinného procesu, jednak jsou (b) 
ospravedlnitelné h neospravedlnitelné z pohledu stavu, k němuž lidstvo do.'Jpělo v dobách 
pozdějších. Tyto dva aspekty ospravedlnitelnosti je třeba podržet v paměti, ale zároveň je 
neméně nutno uvědomit si, že je to vždy rozumová povaha, jež stojí v pozadí ospravedlnění 
v Hegelově smyslu. Historickoprávní škola toto stanovisko sdílet nemůže, ježto z Hegelovy 
filozofie nevychází. Otázka upřednostňování toho kterého pojetí je otázkou po uznání 
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přirozenoprúvních základtl korigujících vidění práva dějinného i platného z hlediska určitým 
zptlsobem chápaného rozumu. 

Historickoprávní škola stojí proti tomuto složitému a provázanému řetězci úvah jaksi 
bezbranná. Musíme si však uvědomit, že chtít po ní, aby byla něčím, čím není, znamená totéž 
jako nezabývat se jí vůbec. Hegel sám vytváří určité pojetí práva, jež otevřeně staví do 
protikladu vúči koncepci této školy, přičemž ji zároveň ve své kritice v zásadě deklasuje a to 
z pozice svého systému. Při bližším pohledu na oba celky však zjišťujeme, že tam, kde se 
v předmětu svého zkoumání překrývají, je možno nalézt množství styčných bodli a tím 
nejvýznačnějším je právě reflexe dějinnosti. Zjistíme též, že rozdíly ve výsledcích jsou snad 
více nežli odlišností metody zpl'1sobeny vlastnostmi jednotlivcú, jež ovlivňují hloubku 
korektury práva platného právem přirozeným. 

Když se Savigny zabývá dějinami, je středem jeho pozornosti organický vývoj 
právních institutů, jehož ryzí obraz vidí v právu římském. Z původně jednolitého vlastnictví 
se cestou výjimek, aniž by byl původní koncept narušen ostrým předělem, vytváří celá řada 
jeho druhú a variant. Děje se tak nenápadným púsobením tichých sil ("stillwirkende Krafte"). 
Uvědomění si této dějinnosti nám má být klíčem k lepšímu pochopení práva platného, jen tak 
mllžeme nalézt ony vedoucí zásady ("leitende Grundsatze"), jež prolínají celý právní řád. Je 
zřejmé, že Savignyho pojetí je ve srovnání s Hegelovým "úzce juristické". Vidíme-li v tom 
však jev čistě negativní, opomíjíme skutečnost, že je součástí mnohem širšího procesu 
osamostatňování se speciálních věd, který se v dějinách nakonec prosadil. Historickoprávní 
škola, jak uvádím již výše, chce vytvořit autonomní, na starém přirozeném právu nezávislou, 
právní vědu a filozofie pro ni napříště nemá být nežli pouhým metodologickým základem 
v duchu Kantovy Kritiky. 

Eduard Gans uzavírá svoji předmluvu takto: "Als Teil des Hegelschen Systems wird 
es (Hegelova Filoz(~fle práva aut.) mit diesem zu stehen und zu fallen haben ... Vielleicht wird 
es, wie das ganze System, nach vielen Jahren in die Vorstellung und allgemeines Bewusstsein 
iibergehen ... Dann ist seine Zeit philosophisch um, und es gehort der Geschichte an. Eine neue 
aus den selben Grundprinzipien hervorgehende fortschreitende Entwicklung der Philosophie 
tut sich hervor, eine andere Auffassung der auch veranderten Wirklichkeit. Dieses Zukiinftige 
wollen wir mít Ehrfurcht begriiBen. " 11

) Hegel skutečnost, jak jsme ukázali, tímto zpúsobem 
neviděl. Jeho dílo zamýšlené jako definitivní se stalo součástí jím samým objeveného procesu 
dějinnosti všech my.~lenek i vdkeré skutečnosti. 

V oblasti práva je devatenácté století stoletím právního pozitivizmu. Historickoprávní 
škole byl důraz na platné právo stejně vlastní jako důraz na jeho dějinnost. Je ironií dějin, že 
jejím vyústěním se nakonec stal aspekt první. 

Jestliže jsme si takto vedle sebe postavili Hegela a historickoprávní školu, dělo se tak 
jen na úvod, aby bylo možno ukázat jejich obecnější podobnosti a odlišnosti a zvláštní púvab, 
jenž provází jak Hegelovo monumentální shrnutí všeho předchozího do dějinného pokroku 
rozumu, tak, co do nároku na všeobsáhlost jistě skromnější, vidění dějin, jež je vlastní 
historickoprávní škole. Na tuto odlišnost nárokú nesmíme v našem hodnocení obou jevú 
zapomenout, ježto nikdo nemúže být souzen za to, že nebyl, kým ani být nechtěl. Zároveň 
proti tomu stojí nárok jiný a to, zdali je "správné", že jím býti nechtěL Obé je třeba zvážit, 
chceme-li, aby naše hodnocení bylo spravedlivé, chceme-li oběma viděním světa porozumět. 
Pokud nám však přijde, že si navzájem ve svých hodnoceních nerozuměla, musíme si 
uvědomit, že Hegelova Filosofie práva nebyla jen mistrovským filosofickým dílem, ale byla 
též počinem politickým, chtěla skutečnost paradoxně nikoli jen chápat, ale též na ni působit a 
ji měnit. Týž pocit máme z názorú poruznu roztroušených ve spisech Hugových či 

v koncentrované podobě obsažených v Savignyho programových spisech. Nemúžeme se proto 
zbavit dojmu, že vzájemné neporozumění bylo často záměrné. 
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1.3. Srovnání metodologie 

Máme-li správně pochopit jak metodologii Hegelovu, tak metodologii, k níž se 
dopracovala historickoprávní škola, musíme si nejdříve vyjasnit místo, jež oběma náleží 
v dějinách myšlením. Jejich společným výchozím bodem bude pak z Kanta vycházející 
kritika nečasových na rozumu založených přirozenoprávních koncepcí osvícenců (Pufendorf, 
Thomasius, Wolff), "Vernunftrecht", zároveň však jak Hegelova koncepce, tak pojetí 
historickoprávní školy bude obsahovat v pozměněné podobě prvky starého přirozeného práva 
i Kantova myšlení. Opět pak obě pojetí společně vycházejí z toho, že Kantovi se nepodařilo 
dostatečně zdůvodnit sepětí mezi odtlvodněním práva a vlastními obsahy soukromého a 
veřejného práva. Z této výchozí situace se tedy odvíjí jejich řešení. 

Kant pojímal právo jako extenzi morality ve smyslu, kdy jednak právo spočívá ve 
vnějším dodržování jistého "jádra" mravních příkazů (v zásadě "vollkommene Pflichten"), 
jednak je samo pojetí práva jako omezujícího se na vnější sféru člověka určeno hranicemi, jež 
jsou vytčeny moralitou -je to Kantova etika, jež vylučuje niternost člověka ze sféry práva. Z 
hlediska Hegela i historickorickoprávní školy toto pojetí selhává v oblasti konkrétna, z 
principu úcty před rozumovou autonomii není možno odvodit smluvní systém či úpravu 
vlastnického práva. Hegelovým řešením je "konkrétní" rozum uskutečňující se v dějinách, 
historickoprávní škola se obrácí k právu, jež vyrůstá z "ducha národa", ke konkrétnosti 
historické. 

Hegelovým úmyslem je nahradit překonané ahistorické přirozenoprávní konstrukce 
vlastní právní filozofií. Ta nebude odvozovat přirozené právo z nějakých "prvních principů" 
či "lidské přirozenosti", nýbrž jí půjde o to prosvětlit právní kulturu skrze její vlastní 
myšlenkové předpoklady 13 l. 

Hegelova metoda má takto dva pilíře 14l: 
l) Metodu (logicko-vědeckou), jež umožňuje uchopení právních kultur a jejich 

vývoje jako konkretizace idejí svobody a spravedlnosti. 
2) Filosofii dějin, jež v duchu Kanta postuluje universální pokrok dějin k ideji. 

Tento ovládá nevědomé jednání lidí. Ještě poznamenejme, že idea však 
nebude chápána ve smyslu regulativního principu, nýbrž jako jednota pojmu 
a jeho uskutečnění. 

Filosofie vůbec se v Hegelově chápání zabývá15
l jednak (a) odůvodněním a rozvíjením 

kategorií (analýzou), jež jsou konstitutivní pro oblast poznání a jednání a jednak (b) je teorií 
forem a výkonů rozumu, jenž si je vědom sebe sama a lze jej chápat jako subjektivitu. Hegel 
kritizuje ostatní myslitele, kteří navazují na Kanta, že od sebe obě části filosofie odtrhují a 
sám svoji koncepci právní filosofie zakládá na .sjednocení obou stránek filosofie v pojmu 
ideje. Jde mu tedy o to systematicky zkoumat a v souvislostí odůvodnit ideu práva a její 
historické podoby. Odůvodněním se rozumí důkaz, že ony historické podoby vycházejí ze 
struktury sebevědomí, jež se postupně uskutečňuje ve světě. 

Takováto právní filosofie by měla být vědou a na vědeckosti svého poznání by 
následně stavěla svůj nárok politický. Vědou nazval Hegel též svoji logiku ("Wissenschaft der 
Logik"), z níž tato metodologie vychází a jež měla být plně v duchu Hegelových intencí (a) 
analýzou kategorii a (b) teorií subjektivity zároveň 16l. Jakožto (a) analýza kategorií chce 
ukázat, že mezi pojmy konstitutivními pro obory našeho poznání a jednání jsou vztahy 
implikace, explikace, obsaženosti a možností vývoje. Tyto vlastnosti umožňují docházet 
k vyšším a bohatším jednotícím pojmům. Výsledek poznání je pak v jistém smyslu chápán 
zároveň jako (b) subjektivita, jíž Hegel pojímá jako strukturu sebe rozlišení. Nakonec se celek 
rozvinutých pojmů ukáže jako sebepoznání. Tato struktura se nám obdobně objevuje i 
v oblasti práva. 
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Úkolem takto pojímané filosofie práva je tedy "das Ergrunden des Vernunftigen ... , 
eben damit das Erťassen des Gegenwartigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines 
Jenseitigen ... , das Gott weiB wo sein sollte"l7). "Darauf kommt es an, in dem Scheine des 
Zeitlichen und Vorlibergehenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das 
gegenwartig ist, zu erkennen.'.Js). Vždyť pro Hegela to není tak, že by mravní svět jen celou 
dobu čekal, až přijde nějaký filosof, aby jej poučil o tom, jaký má být. Myšlení ("Meinen") je 
přeci jen měkký element, "dem sich alles einbilden laBt" 1

Y), a co je opravdu rozumné, může 
ukúzat jedině skutečnost. 

Hegel svoji metodu shrnuje v § 31 následovně: Der "Entwicklung der Idee als eigener 
Tatigkeit ihrer Vernunft sieht das Denken als subjektives, ohne seinerseits eine Zutat 
hinzuzufligen, nur zu. Etwas vernlinftig betrachten heiBt, nicht an den Gegenstand von auBen 
her eine Vernunťt hinzuzubringen und ihn bearbeiten, sondern der Gegenstand ist fUr sich 
selbst vernUnftig; hier ist der Geist in seiner Freiheit, die Hochste Spitze der selbstbewussten 
Vernunft, die sich Wirklichkeit gibt und als existierende Welt erzeugt; die Wissenschaft hat 
nur das Geschaft, diese eigene Arbeit der Vernunft der Sache zum Bewusstsein zu bringen." 

Historickoprávní .\:kola přijala za své principy Kantovy právnífilosofie, včetně kritiky 
původního přirozeného práva a problém, jenž jí Kant zanechal, vyřešila obratem ke 
konkrétním právním systénulm. Zároveň přijala za své pojmové výdobytky přirozenoprávníků 
a spolu s nimi i v nich obsažené přirozenoprávní postuláty. Představitelé historickoprávní 
školy si byli této skutečnosti vědomi a chápali ji jako plně odpovídající jejich vlastním 
představám. Jak Hugo, tak Savigny shledávali v právu tendenci přibližoval se dokonalosti 
("přirozenému právu"), ale zároveň odmítali představu, že by bylo jedno jediné správné právo 
pro všechna místa a všechny časy. 

Samotnou metodologii historickoprávní školy formuloval nejvýstižněji Savigny ve své 
ranné marburské přednášce "Juristische Methodenlehre" ( 1802/ 1803) a její konečné 

dopracování se nachází v "System des heutigen romischen Rechts" (1839). Nově 

koncipovaná právní věda (Rechtswissenschaft, ne náhodou se začíná užívat namísto pojmu 
Rechtslehre) má mít dvě stránk/0

): 

(a) Historickou- Ta slouží ke zkoumání právní matérie, jíž nám poskytují dějiny či spíše 
vědecká tradice textů a právní vědy. Dějiny tedy poskytují právní vědě látku. 

(b) Filozofickou - Této matérii musí být následně dáno vnitřní uspořádání, jež učiní 
z pouhého nahromadění právních vět "den allgemeinen geistigen Zusammenhang des 
Stoffes." 21

) Takto se tradované látce dostane požadované formy. 
Toto metodické uspořádání plně odpovídá obrazu vědy, jenž je čerpán z Kantovy teorie 
poznání. Savigny říká: "Das Einzelne, das in der philologischen Bearbeitung als einzeln 
erkannt wird, muss zugleich in der systematischen als ein Ganzes gedacht werden ... Der 
Inhalt des Systems ist die Gesetzgebung, also Rechtssatze. Um sie theils einzeln, theils im 
Zusammenhang zu erkennen, bedUrfen wir eines logischen Mediums, der Form, d.h. der 
logischen Behandlung der Erkenntnis alles lnhalts der Gesetzgebung. Alles Formelle hat nun 
entweder die Bestimmung einzelner Rechtssatze zu entwickeln - gelegentlich nennt man dies 
Definitionen und Distinktionen - oder die Verbindung mehrerer und ihren Zusammenhang 
anzuordnen. Dies nennt man gewohnlich das eigentliche System. "22

) Základní premisou, z níž 
takovéto pojímání právní vědy vychází, je představa danosti matérie práva kulturní a národní 
(Savigny rozuměl "národu" jako "kulturnímu celku") tradicí, přičemž samotný program 
zkoumání historických kořenů římského práva je již jen důsledkem této premisy. Jádrem 
tohoto pojetí je odmítnutí osvícenského přirozeného práva a dokonalého zákonodárství pro 
všechny časy skrze pochopení historického původu a podmíněnosti všeho existujícího práva. 

Ve formulacích pozdního Systému dnešního římského práva lze Savignyho 
metodologii shrnout následovně: "Eine synthetische Darstellung setzt an die Stelle "einer 
bloBen auBerlichen Ordnung" den Aufweis des "organischen Zusammenhangs der 
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Rechtssatze in den Institutionen", dieser mit der gesamten Rechtsordnung und der 
Rechtsordnung selbst mit dem "Wesen des Menschen" und erOffnet damit den Spielraum fi.ir 
schopferische dogmatische Konstruktion. "23

) 

Základní jednotkou zkoumání je pro Savignyho právní institut, přičemž právní řád 
pojímá jako živoucí celkovou souvislost právních institutů, tedy jako organismus, jenž se ze 
sebe sama dále vyvíjí. Institutům pak přičítá niterné puzení k vytváření nových právních 
ustanovení. 

Savigny byl mezi autory metodologií speciálních věd výjimečný tím, že se mu během 
jeho dlouhého života podařilo onen vytčený program skutečně naplnit, a to jednak jeho (a) 
stránku historickou v dodnes užívaných D~jinách římského práva ve středověku, jednak (b) 
stránku systematickou v Systému dndního římského práva. Vzorovou monografií o vývoji 
jednotlivého institutu a zároveň knihou, jež poprvé představila či spíše dala německému 
jazyku sílu jeho právního pojmosloví, je O právu držby. 

I .4. Uvedení do obsahu práce a pramemi 

Práce se skládá ze dvou částí, z nichž první se zabývá Hegelovou právní filozofií a 
druhá právním myšlením historickoprávní školy. 

Samotné téma objevu dějin a dvojího pojetí právní vědy v této době by nepochybně 
vystačilo na obsah práce mnohem rozsáhlejší, ježto mnohé zde zůstalo vůbec nedotčeno, ať 
již, je t?.vobsah ,a ,dějinné zařazení .H.~gelov~ :Roj~~í přir~zen~?o p~áv~24), podo~a !ímsk~ho 
prava, JIZ nachaztme u Hegela a JeJ I zdroJe -) CI velmi zaJimave terna skutecneho vhvu 
Kantova a jeho chápání v rámci historickoprávní školy, mnohé by pak mohlo být 
rozpracováno podrobněji. 

Práce nicméně vznikla v této podobě a zahrnuje především podrobné objasnění 

základních mechanismů Hegelovy právní filosofie (pojmy vůle, osoby, osobnosti) se zřetelem 
k soukromému právu, stejně jako jím odpovídající koncepce historickoprávní školy. Autor se 
nesnažil hledat paralely za každou cenu, hledat například podobnosti mezi Hegelovou 
koncepcí vkládání svobodné vůle do věcí a Savignyho konceptem "Besitzwille" by bylo sice 
jistě možné, Savigny ostatně vychází z Kanta stejně jako Hegel, leč Savigny zamýšlel právo 
držby jako odbornou monografii o pojmu possessio, nikoli jako obecné filozofické přirozené 
právo. 

Jinou zajímavou otázkou je míra, v níž by autor měl mluvit sám a v níž by měl nechat 
promlouvat "předměty" svého zkoumání. Podle našeho názoru by přílišné zasahování do běhu 
výkladu prostřednictvím srovnání či kritiky působilo rušivě na jeho celistvost, což by místy 
mohlo působit až nesrozumitelnost, proto byly obě koncepce postaveny spíše vedle sebe a až 
na závěr bude uvedeno srovnání jejich podobností a rozdílů, "výhod a nevýhod", jež si nečiní 
žádný nárok na to být vyčerpávajícím. Vůbec jako závěr této práce by mohlo být 
konstatováno, že výsledek, k němuž naše zkoumání dospěje, je funkcí místa, z něhož 
vycházíme. Tímto místem je pak nejen místo ve světě vědeckém, ale i místo ve světě čistě 
lidském. 

Použitá primární literatura je značně rozsáhlá, odráží však možnosti, jež poskytují 
české knihovny, leč prázdná místa (především čistě metodologické spisy historickoprávní 
školy) se snad podařilo uspokojivě zaplnit z literatury sekundární. 
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2. Hegelova právní filozofie 

2.1. Obraz dějin 

2.1.1. Úvod 

Naší cestu k objasnění mechanismu dějinnosti začneme opět od předmluvy k druhému 
vydání. E. Gans v ní neútočí jen na školu historickoprávní, ale v obrací se též proti kritice 
liberální strany, přičemž, aby dokázal její neoprávněnost, říká, že svoboda je vlastní a 
vposledku jedinou látkou, z níž je Hegelova právní filozofie vytvořena'). 

Zde si na vysvětlenou nemůžeme odpustit kratší odbočku k Hegelovu pojetí svobody. 
Svoboda pro Hegela není libovůlí (Willkiir), tedy tím, že mohu dělat, co se mi zlíbí, není to 
ani "absolutní svoboda" spočívající ve schopnosti vl!le "alle Bestimmungen zu verloschen"2>, 
tedy v abstrakci. Hegel rozumí svobodou konkrétní svobodu spočívající v plném rozvoji mé 
jednotlivosti a jejích zájml! a v uznání mého práva na toto, ale též v přechodu mého 
individuálního zájmu do zájmu obecného, který však zároveň chci mít za základ svého světa 
("als eignen . . . substantiellen Geist"3l) a můj poslední účel. Tato svoboda, vyvěrajíc 
z individuální svobodné vůle, se skrze vůli uskutečňuje ve své pravdě a úplnosti v institucích 
moderního státu, jenž má onu "strašlivou sílu a hloubku" ("ungeheuere Starke und Tiefe"4l) 
nechat moment subjektivity, osobní zvláštnosti, dojít uskutečnění a zároveň jej přivést zpět 
k substanciální jednotě (substancí se rozumí "Erfiillung des Objektiven mit der 
Subjektivitat"5l). Růst svobody v tomto smyslu je tedy (a) nabýváním duchovnosti, a to na 
úkor přírodnosti ("Abhangigkeit vom bloBen Naturtrieb"), a dále (b) konkretizací abstraktní 
svobody vzniknuvší jako produkt "morální ret1exe" a též (c) vyjitím z neurčité (nerozhodnuté) 
subjektivity do bytí Uednáním) a tím (d) utvářením vzájemnosti jakožto objektivně 

existujícího prostoru této svobody. Paradoxně je pak přijímání povinností v rámci Sittlichkeit 
osvobozením jednotlivce, vykročením ke skutečné, konkrétní svobodě. Svobodně jednáme, 
jednáme-li mravně (sittlich), necháme-li vystoupit to obecné, to rozumové, nikoli vlastní 
"Partikularitat"6

l. Takovéto pojetí svobody je velmi zajímavé, ježto v sobě spojuje střípky 
reakcí na myšlení, ale též události Hegelovy doby. Je mnohovrstevnatou a odmítavou, leč 
částečně i "podržující" reakcí na určité tendence spojované obvykle s romantismem. Jinou, 
ničivou podobu jim vlastní touhy odstranit jakoukoli určenost Hegel potírá ve své analýze 
Francouzské revoluce. V mnohém pak navazuje na chápání Kantovo, přičemž se obrací proti 
pozdějším tendencím navrátit svobodě její "klasický" význam volby, zároveň ji však jistým 
způsobem "snáší na zem" svým důrazem na konkrétní zakotvení svobody. Takto chápaná 
svoboda je tedy jedinou látkou Hegelovy právní filozofie a tím je určen výchozí bod celé její 
složité stavby- svobodná lidská vl!le. 

Jedním z centrálních pojmů Kantovy etiky je úcta ("Ehrfurcht") před člověkem 

jakožto rozumnou bytostí. Pro Hegela je takovým základním pojmem pro právní filozofii 
bezpochyby osoba ("Person"). Autorovi se zdá, že mezi těmito dvěma pojmy existuje složitá 
vnitřní provázanost, jež zároveň tvoří základní půdorys, na němž se Hegelova právní filozofie 
rozvíjí, půdorys, na němž je pro Hegela možno zachytit společnost, člověka a jejich proměny 
v dějinách. Zde si tedy ve zhuštěné podobě shrňme schéma našeho dalšího výkladu. 

Slova (a) subjekt Hegel užívá jako označení pro vše živé, (b) osoba spadá v jedno 
s pojmem právní subjektivity, (c) osobnost vyjadřuje člověka v úplnosti jeho zvláštnosti, tj. 
jako souhrn tělesných a duševních vlastností, společenského postavení, ale i práv a 
povinností, jichž je nositelem (oproti osobě, jež vyjadřuje pouze holou skutečnost, že je 
nositelem práv a povinností, "bodem přičitatelnosti" v právním smyslu) a (d) právo není 
ničím jiným, než uskutečněním svobody ve světě. 
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Každá (b) osoba je tedy (a) subjektem, leč jen (a) subjekt, pro nějž jeho vlastní 
subjektivita "je", který si jí tedy je vědom (právo je přeci pro Hegela čímsi duchovním, viz 
níže), je (b) osobou. Můžeme s Hegelem shrnout, že (b) osoba je ,jednot/i vostí 
("Einzelnheit") svobody v c-:istém bytí pro sebe". V základu toho být (b) osobou stojí 
schopnost subjektu být si vědom sebe sama nejen jakožto (1) konkrétního nějak určeného, 
nýbrž též jako (2) úplně abstraktního já, v němž je veškeré konkrétní omezení popřeno- (c) 
osobnost. Pro Hegela je ( c) osobnost čímsi, co se v dějinách teprve postupně rodí, přičemž 
motorem jejího zrodu je vllle, resp. nasměrování subjektivní vůle k uskutečnění se ve světě, 
její puzení k objektivaci. Toto zrození osobnosti jdoucí ruku v ruce se zrozením svobody 
můžeme sledovat ve Fenomenologii ducha. V Hegelově době dospěla již vůle ke svobodě a je 
to právě úcta ("Ehrfurcht") k této svobodné vi'lli, jež činí nutným uznání každého člověka 
(ježto díky tomu zároveň má "osobnost" v Hegelově smyslu) za osobu. Toto uznání se děje 
v ( 4) právu a je to tedy právo, jež hraje klíčovou roli v dějinném vývoji člověka. 

Takto máme narýsován jistý půdorys, který se pokusíme dále rozvinout a podložit 
argumentací. Ještě snad připomeňme, že pro Hegela jsou dějiny probíhající v tomto rámci 
procesem sebeuskutečňování absolutní ideje - průběh dějinného procesu, ale i sám konečný 
cíl, k němuž tento spěje, jsou předurčeny rozumovou strukturou pojmu. Hegel se pak 
domníval zachytit tuto ve své Logice, jež tvoří nejniternější pojítko jeho idealismu, zároveň, 
což je podstatné pro nás, spolu s filosofií dějin jeden ze dvou hlavních metodologických prvků 
Hegelovy právní filosofie. 

2.1.2. Volní teleologie 

2.1.2.1. Pojem vLIJe, myšlení a svobody 

Když Hegel vysvětluje vůli jako subjektivní a objektivní uvádí o vztahu obého toto: 
"Gewohnlich glaubt man das Subjektive und Objektive stehe sich fest einander gegeniiber. 
Die s i st aber nicht der Fall, da es vielmehr ineinander iibergeht.. .. " ?) A právě z tohoto 
přecházení obou forem vLIJe do sebe navzájem se rodí, jak si dále ukážeme, právo. 

Vůle v Hegelově pojetí není nic jiného než "eine besondere Weise des Denkens: das 
Denken als sich iibersetzend in s Dasein, als Trieb sich Dasein zu Geben. "8

) 

(a) Myšlení je teoretický projev Já- poznává a chápe svět tím, že si jej přivlastňuje, 
dávajíc mu formu obecnosti, pojmu. Tento proces vychází z vnějšího světa, odkud přichází 
látka pro smyslové představy, které však již samy jsou zobecněním a náleží tudíž myšlení. 
Vůle jakožto praktický projev Já naproti tomu začíná od myšlení, od Já. Tím, že jednáme, 
určujeme nějakým zpí'lsobem sebe samé a tím klademe rozdíl. Tato určení, stejně jako jednání 
ve vnějším světě, jimiž se projevují, zůstávají však zároveň mými: "Sie tragen die Spur 
meines Geistes." l)J 

(b) Podíváme-li se nyní blíže na vůli, zjistíme, že v sobě zahrnuje i onu složku 
teoretickou: "Der Wille bestimmt sich; diese Bestimmung ist zunachst ein Inneres: was ich 
will, stelle ich mir vor, i st Gegenstand fiir mich." 10

) Stejně málo si lze představit my.5lení bez 
vůle, myšlení je přeci též druhem činnosti. Uzavřeme s Hegelem: "Diese Unterschiede sind 
also untrennbar: sie sind eines und dasselbe, und in jeder Tatigkeit, sowohl des Denkens als 
Wollens, finden sich beide Momente." 11 

l 

Nyní se nám začíná rýsovat základní povaha vůle. Když si shrneme řečené, musíme 
říci, že vůle není ničím jiným než pojmem, jenž si dává skutečnost, vůle je tedy ideou 
v Hegelově smyslu. Na této zvláštní vlastnosti vůle stojí celá architektonika Filozofie práva. 
Hegel odmítá soudobé koncepce 12

\ jež se snaží vysvětlit stát a lidskou společnost vůbec 
z vůle jedince, a díky uvedenému pojetí nalézá uspokojivý vztah mezi jedincem ("jednotlivou 
vLIJí"), jenž společnost "tvoří", a společností ("obecnou vůlí"), jejímž je jedinec členem. Nás 
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na tomto místě však zajímá především (proto též ve výkladu pomíjíme Hegelův spekulativní 
rozvoj pojmu vůle), že lidská vL~Ie je rozumná a tuto svoji rozumnost uskute("i1uje ve 
spoldnosti, je tedy jakými motorem, jenž pohání proměny společnosti a pramenem, z něhož, 
jak si ukážeme, vyvěrá veškeré právo. 

Obecnou definici vůle najdeme v § 7: "Der Wille ist die Einheit dieser beiden 
Momente (zvláštnosti a obecnosti aut.); - die in sich reflektierte und dadurch zur 
Allgemeinheit zurtickgeftihrte Besonderheit; - Einzelheit; die Selbstbestimmung des leh, in 
Einem, sich als das Negative seiner selbst, nLimlich als bestimmt, beschrankt zu setzen und bei 
sich, d. i. in seiner Identitat mít sich und Allgemeinheit zu bleiben, und in der Bestimmung 
sich nur mít sich zusammenzuschlieBen. - leh bestimmt sich, insofern es die Beziehung der 
Negativitat auf sich selbst ist; als diese Beziehung auf sich ist es ebenso gleichgtiltig gegen 
diese Bestimmtheit, weiB sie als die seinige und ideele, als eine bloBe Moglichkeit, durch die 
es nicht gebunden ist, sondern in der es nur ist, weil es sich in derselben setzt. - Dies ist die 
Freiheit des Willens, welche seinen Begriff oder Substantialitat, seine Schwere so ausmacht, 
wie die Schwere die Substantialitat des Korpers." Ul 

Pro Hegela je tedy svoboda spjata s vtilí stejně neodmyslitelně jako tíže s hmotou. 
Svoboda vyplýv:í ze schopnosti vůle myslet vdkerá svá určení jako pouze možná (tj. myslet se 
v obecnosti) a sebe jako urc"ující, která z těchto možností se stane skutečností. O takto 
vymezené vůli pak platí následující: "Der an und ftir sich seiende Wille ist wahrhaft 
unendlich ... Er ist ferner nicht bloBe Moglichkeit, Anlage, Vermogen (potentia), sondern das 
Wirklich-Unendliche (infinitum actu(- tradiční atribut božství aut.)), weil das Dasein des 
Begriffs, oder se i ne gegenstandliche ÁuBerlichkeit das Innerlichste selbst i st." 14

> Hegel 
pojímá nekonečno jako neustálý návrat do sebe sama, přijímá tedy pro ně obraz kruhu. Vůle 
je pak nekonečná proto, že činí vlastní obecnost (pojem), sebe samu, zárover1 svým vlastním 
obsahem, předmětem a účelem - její vnější bytí je zároveň její niterností, a tím se kruh 
uzavírá. 

Svoboda tedy náleží my.~lení, půdou, z níž vyrůstá svoboda, je duch- zvíře vůli nemá, 
ježto si nepředstavuje to, co chce. Vždyť představa již je něčím obecným, je my.~lena. Právo, 
jež se rodí z takovéto vůle bude pak (a) obecnou vůlí a tím (b) uskutečněním ideje svobody a 
zároveň (c) čímsi duchovním. Z tohoto pojetí se též odvíjí chápání svobody, jak jsme je bez 
hlubšího zdůvodnění předeslali v úvodní části - jednat svobodně znamená jednat rozumně a 
rozumová struktura mé vůle odpovídá rozumové struktuře vůle objektivizované ve 
strukturách státu a práva, jak d:.lle prokážeme. 

2.1.2.2. Mechanismus volní teleologie 

Hegel pokládá vůli za "de(n) Urkeim alles Daseins" 15
l. Samotnému mechanismu volní 

teleologie věnuje §§ 27 an. a své líčení završuje vysvětlením podstaty práva. Tento postup 
plně odráží logiku Hegelova myšlení, ježto právo pro něj není nežli objektivizací svobodné 
vůle. 

2.1.2.3. Abstraktní vůle 

Vůle je tedy nejdříve o sobě svobodná, ale touží být svobodná i pro sebe, touží učinit si 
tuto svobodu předmětem, 16

) 

(a) a to jednak tím, že se stane "das verniinftige System seiner selbst" 17
l- plné rozvinutí 

pojmu (viz výše), 
(b) jednak, že toto zpředmětnění učiní bezprostřední skutečností - uskutečňuje své 

úmysly ve vnějším světě a v sobě samé. 
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Na tomto místě poznamenejme, že, potřebuje-li vůle svoji svobodu uskutečnit ve vnějším 
světě, aby naplnila svoji základní "vlohu" ("an sich") svobody, pak je uskutečnění 

individuální vůle podmíněno existencí státu, společnosti a práva. Stejně tak je ale existence 
této obecné v~lle podmíněna existencí množství jednotlivých vůlí, jež v ní uskutečňují svoji 
svobodu. Jednotlivec a celek společnosti se tedy navzájem podmiňují a postavení jedince ve 
společnosti je dáno (a) vztahem jedince ke společnosti a (b) společnosti k jedinci, přičemž obé 
je určováno jedním a týmž rozumem, jenž vychází z ideje vůle, jež se v dějinách obohacuje, 
až dospěje ke svému plnému uskutečnění v moderním státě. 

2.1.2.4. Překonání jednostrannosti 

Podstatou činnosti vůle je tedy "den Widerspmch der Subjektivitat unci ObjektiviUit 
aufzuheben unci seine Zwecke aus jener Bestimmung in diese i.iberzusetzen unci in der 
Ob jek ti vitl:it zugleich bei sich z u bleiben." 17

) Tím se původní abstraktní idea vůle rozvíjí a 
vnitřně roz.Neiít~je - stává se ideou substanciální vůle - společnosti - a jakožto substanciální 
přestává být závislá na protikladu pouhého subjektivního (nahodilého-nerozumného
"neskutečného") cíle Uednotlivcova) a jeho uskutečnění v objektivním světě. Povaha vůle se 
tak připodobňuje povaze světa- vůle se stává objektivní, substanciální vůlí. 

Takto tedy Hegel chápe vůli a na tomto půdoryse stojí celá jeho právní filosofie. Hegel 
v § 28 své pojetí shrnuje následovně: "Dies, dass ein Dasein i.iberhaupt, Dasein des Freien 
Willens ist, ist das Recht. - Es ist somit i.iberhaupt die Freiheit, als Idee." 18

) A následně 
dodává, že "das Recht ist etwas heiliges i.iberhaupt, allein weil es Dasein des absoluten 
Begriffes, der selbstbewussten Freiheit ist.'" 9

l 

2.1.3. Pojem práva a jeho zdroje 

Obrátíme-li se na chvíli ke zdrojům tohoto Hegelova pojetí práva, musíme začít jeho 
kritikou Kanta. Hegel Kantovo vymezení práva chápe jako pokrok, leč vyčítá mu, že, 
vycházeje z Rousseaua, sdílí názor "nach welcher der Wille, nicht als an unci fi.ir sich 
seiender, verni.inftiger, der Geist nicht als wahrer Geist, sondern als besonderes Individuum, 
als Wille des Einzelnen in seiner eigentiimlichen Willkiir, die substantielle Gmndlage und das 
erste se in soli. "20

) Hegel je v této své kritice nespravedlivý jak vůči Rousseauovi, tak vůči 
Kantovi, leč, a to je Hegelovi třeba přiznat, ani Rousseau, ani Kant nedokázali ve svém 
myšlení postihnout lidskou vzájemnost, jak se to povedlo jemu samému právě v pojmu 
svobodné vůle. 

Na dmhou stranu nelze nevidět silné ovlivnění Hegelova pojetí společnosti oběma 
kritizovanými mysliteli. Jak (a) pojem svobodné vůle jako východisko pro výklad společnosti, 
tak (b) její pojetí vůbec hovoří samy za sebe. Hegel několikrát užívá v souvislosti se 
svobodnou vůlí atributů "svatosti" či vůbec tradičního pojmosloví užívaného v souvislosti 
s božským, svobodu pokládá za stejně vlastní vůli, jako je tíže vlastní tělesu. 

Vezmeme-li slavnou Kantovu úvodní pasáž ze Základů metafyziky mravů ("Es ist 
i.iberall nichts in der Welt, ja i.iberhaupt auch auBerhalb derselben zu denken moglich, was 
ohne Einschrankung fi.ir gut konnte gehalten werden, als allein ein guter Wille."21 l), a 
přeložíme ji do Hegelovského jazyka, můžeme číst: "was ohne Einschrankung ftir verni.inftig 
konnte gehalten werden, als allein ein freier Wille". Tento překlad můžeme odůvodnit jak 
Hegelovým pojetím svobody jakožto možnosti "činit rozumné", tak jeho pojetím rozumného 
a skutečného jako dobrého. Takovéto vůli pak patří naše nezměrná úcta, "Ehrfurcht", což je 
opět Kantovský pojem, který je v Hegelově právněfilosofickém myšlení implicitně obsažen, 
ač jej Hegel explicite neužívá. Právo je něco "svatého vůbec" a svatému náleží nejvyšší úcta, 
je uskutečněním absolutní ideje, jež jediná je přeci "bez omezení rozumná". 
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Shrňme, že Hef?elovo p(~jetí vůle (a tím i práva) bylo hluboce ovlivněno Kantem, 
přitemž nejdtJ!ež.ít~j,\:í korektura oproti Kantovu chápání spočívá v pojmu substanciální vůle 
vtlbec a jejího vývoje v (v:ase zvlcWě. Hegelovi toto pojetí umožňuje sledovat vývoj uspořádání 
lidského světa v dějinách a nacházet jeho zákonitosti, umoži'íuje mu zachytit proměny toho, co 
"má být", ač ponechává rozumovou strukturovanost takovéto skuteówsti pojmem. Vezmeme
li si příklad otroctví, jež Kant bez dalšího odsuzuje, kdežto Hegel jeho neoprávněnost vidí 
jako historický jev, musíme si zároveň uvědomit, že oprávněnost otroctví v antickém světě 
byla dána povahou otrokl't samých jakožto nevědomých si své vlastní svobody. Z toho plyne, 
že i pro Hef?ela existt~je neměmzé přirozené právo, leč oproti Kantovi spočívá v 
strukturovanosti světa JH~jmem22 ! a rozwnové povaze pojmu samého -pojem se v ("ase vyvíjí, 
vnitřně obohact~je, t·lověk se mění, ld zákonitosti, jež ovládají tento proces, jsou neměnné. 
"Der Boden des Rechts ist uberhaupt das Geistige, und seine nahere Stelle und 
Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist so das die Freiheit seine Substanz und Bestimmung 
ausmacht..."23

J Právo, duchovní a svoboda tvoří pro Hegela jedno. I v tom je kantovská 
inspirace nepopiratelná a je to právě absolutní idea či světový duch jakožto "idea svobody 
vědomé si sebe samé", co je vposledku zdrojem veškerého práva vůbec ("das Recht des 
Weltgeistes ist das uneingeschrankt absolute"24l). Silné ovlivnění Kantem by pro Hegela 
samého nepředstavovalo žádný problém - Kant vyjádřil podstatu své vlastní doby a Hegel ze 
svého pohledu Kantovo dílo, užívaje při tom jeho výdobytků, překonal a završil tak vývoj 
zcela v duchu své filozofie dějin. 

Právo tedy pro Hegela, jakožto "bytí svobody vědomé si sebe samé" nezahrnuje pouze 
právo jako takové, ale zahrnuje celý organismus lidské vzájemnosti, od abstraktního práva až 
po stát. Jednotlivé stupně mají vždy své zvláštní "právo", které je tím vyšší, čím rozlišeněji se 
v nich idea práva uskutečňuje. 

2.1.4. Pojem osoby a osobnosti 

Hegel zavádí tyto pojmy v §§ 34 an., přičemž pojem osobnosti představuje (a) základ 
("dílčí princip") pro abstraktní právo a zároveň je (b) podmínkou pro to vůbec být osobou 
("obecný princip") 25

J. 

(a) V oddíle abstraktní právo Hegel zkoumá "in sich einzelne(n) Wille(n) eines 
Subjekts"26

J. Vůli na tomto stupni rozvinutí odpovídá stejně abstraktní pojem 
osobnosti, totiž "die Allgemeinheit dieses ftir sich freien Willens ist die formelle, die 
selbstbewusste sonst inhaltlose einfache Beziehung auf sich in seiner Einzelheit, - das 
Subjekt is insofern Person."27

l Takováto osobnost tedy není schopna zahrnout zvláštní 
obsah vůle (potřeby, pudy ... ), nýbrž pouze obecné, proto ji též nazýváme abstraktní, 
jednostrannou. 

(b) V dalším rozvoji volní teleologie se bude obsah osobnosti konkretizovat, obohacovat, 
v oddíle moralita je do ní kladen protiklad obecného (morálního nároku) a 
konkrétného chtění, "um dann auf der Stufe der Sittlichkeit zur konkreten 
Allgemeinheit zu werden, in der die Besonderungen des Willens als Realisierungen 
dieses sich selbst bestimmenden Allgemeinen erkannt und anerkannt werden." 28

) Tím 
se rozšiřuje prostor duchovního na úkor přírodního a zároveň s tím i prostor svobody. 
Například v abstraktním právu byla vůle určována zvnějšku nějakým svým zvláštním 
obsahem, a jelikož tento obsah nebyl zahrnut v pojmu abstraktního práva, je vnímán 
jako lhostejný. Naproti tomu v oddíle moralita je do prostoru svobody zahrnuta již i 
pohnutka etc., čímž se osobnost-vůle-prostor svobody na úkor přírodnosti rozšiřuje. 
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Osolmost je tedy v obecnosti vědomí sebe sama jako konkrétního, nějak urcv.eného, 
spojené v.~ak s vědomím, ž.e od ve.~keré určenosti je možno odhlédnout (srv. výklad o vůli), tj. 
vědomí vlastní svobody. 

Osoba jakožto Z.fJltsobi!ost k právrlm a povinnostem vyrůstá z tohoto vědomí svobody, je 
jím "oprávněna". Vlastně lze říci, že svoboda nás opravi'íuje k tomu být nositeli práv, což je 
zřejmé již ze samého pojetí práva, jak jsme si jej uvedli výše. 

2.1.5. Spojení práva a osoby 

E. Gans ve svém úvodním výkladu k Systému římského práva uvádí, že osobu lze z druhé 
strany vidět též jako "das Umgekehrte- das Recht als Subjekt." 29

) Hegel chápe subjektivitu 
jako individualizaci a uskutehzění obemého v jednotlivém, pak je tedy osoba nejen nositelem 
práv a povinností, ale z druhé strany také uskutečněním práva v konkrétním člověku. Pro 
Ganse je toto pojetí osohy pr-ímo podmínkou možnosti myslet systém práva, ježto, aby tento 
vznikl, "so muss ... die Person aus den Formen des Rechts heraus erzeugt werden: und es 
kann nicht geni.igen, dass in dic Person bloB so eingeleitet werde, indem man von ihr sagt, sie 
sei ein Subjekt von Rechten .... Der Ubergang von den Formen des Rechts in die Person, ist 
aber das Privilegium, - die Stelle, wo in das Gesetz das Moment der Einzelheit hineinscheint, 
und dasselbe in Persčmlichkeit erhebt." JO) A následně toto upřesňuje pro současnost: 
"Freilich, wo jeder Mensch eine Person ist, wie in unserem Rechtzustande, ist die 
Personlichkeit wieder ein ganz Allgemeines geworden, aber in Rom steht die Person selbst 
noch auBerlich dem Privilegium naber, welches auf jeden Fall die einzige Stufe ist, auf der 
man au s dem Gesetze in die Person steigen kann." 31 

l Gans touto svoji koncepcí řeší jeden ze 
starých probléml'l právní filosofie, totiž přechod od obecné právní normy ke konkrétním 
oprávněním a povinnostem, od práva v objektivním smyslu k právu ve smyslu subjektivním. 
Aby v právu bylo možno tento přechod učinit, musíme nejdříve nějakou normou vymezit, kdo 
bude adresátem norem jako takových, leč dostáváme se do kruhu, kdy potřebujeme vždy další 
normu, v níž bychom vymezili, kdo bude adresátem normy vymezující adresáty norem etc. 
Pro spekulativní a systematickou koncepci práva, jakou je Hegelova, vysvětlení této 
skutečnosti představuje podstatný problém a jeho řešení má dvě roviny: 

(a) Historickou: Osoba byla nejdříve privilegiem (zvláštnost[), statusem římského práva, 
v dnešní době dosáhla obecnosti. Hegel říká: "Gottlob! In unseren Staaten darf man die 
Definition des Menschen - als eines rechtsťahigen - an die Spitze des Gesetzbuches steHen, -
ohne Gefahr zu laufen, auf Bestimmungen uber Rechte und Pflichten des Menschen zu 
treffen, die dem Begriff des Menschen (tj. svobodě aut.) widersprachen." 32

) 

(b) Spekulativní: To, že osobu chápe jako "právo jakožto uskutečnění práva 
v jednotlivém" vytváří pro Hegelovu koncepci most mezi obecným ustanovením o právní 
způsobilosti a k právu zpl'lsobilými lidmi. 

Z tohoto pojetí nám opět pros vítá vzájemná podmíněnost jedince a společnosti v Hegelově 
pojetí. Společnost je ovšem chápána jako výsledný produkt mnoha staletí a mnoha vůlí, čímž 
jí náleží přednost před nahodilou, subjektivní vůlí jednotlivce, ale zároveň je vázána svým 
vlastním vývojem ("světovým duchem"), pojítkem mezi jedincem a společností jsou pak 
kategorie a určení Hegelovy logiky, jež je právě v tomto smyslu logikou světa a logikou 
(forem) myšlení zároveň. Poznání zákonitostí světa pak má evidentní význam pro poznání 
uspořádání společnosti, filozof miHe posuzovat správnost a nesprávnost pořádku ve 
společnosti, ale zároveň, a v tom je Hegel jedinečný, toto posuzování musí vycházet ze 
společnosti samé. Právo je pak s E. Gansem "die Gegenwart selbst." 33

) Tohoto momentu si 
povšimněme, ježto v něm leží jádro Hegelovy kritiky historickoprávní školy. Pro Hegela má 
být právo právem pro přítomnost a není podstatné, jak se vyvinuly jeho instituty či, jak bylo 
něco přesně pojímáno v Justiniánské kodifikaci. Hegel tím ale zároveň odhlíží od technické 

16 



stránky věci - vytvořit dokonalý pojmový systém práva je věc velmi obtížná a římské právo 
nám nabízí ten nejdokonalejší, který je k dispozici, proto se jej snaží historickoprávní škola 
pochopit v jeho ryzosti. Zde se též rozevírá propast mezi filosofií práva a právem jakožto 
zvláštní vědou. 

2.1.6. Osobnost a úcta 

Již jsme si v průběhu výkladu objasnili, že a proč v jádru toho být osobou (osobností) leží 
dva prvky: 

(a) Uznání - "leh bin nur insofern frei, als ich die Freiheit Anderer setze und durch 
Andere als ťrei anerkannt bin. Reale Freiheit setzt viele Freie voraus." 34

> 

(b) Svoboda- vědomí si sebe sama jako obecného a zvláštního zároveň. 
Pojetí svobody jako nutné podmínky toho být osobou je hluboce ovlivněno Kantem (viz 
výklad o zdrojích Hegelova pojetí vůle). Každému svobodnému člověku je tím dána čest 
(Ehre), a tudíž je hoden úcty (Ehrfurcht), má tedy právo, aby byl jako svobodný uznán. 
Samotnou cestu k vědomí a uznání vlastní svobody Hegel líčí ve Fenomenologii. Pro nás je 
zde podstatné to, že, a vyplývá to z Hegelova chápání svobody ("činit rozumné"), člověk 
může svoji čest ztratit a tím ztrácí i úctu, jež mu jinak náleží. Toto je zdroj, z něhož se odvíjí 
Hegelovo pojetí trestního práva, ale i občanskoprávních deliktů. Nemůžeme si odpustit, že 
kantovské pozadí celé koncepce je nepopiratelné stejně jako jeho umné naroubování na 
Hegelovu vlastní koncepci intersubjektivity. 

2.1. 7. Shrnutí 

(1) Právo u Hegela (a) vychází ze svobodné vůle jedince, ale právo také samo (b) je 
svobodnou vLili a tím teprve ( c) c"-iní svobodnou vůli jedince možnou. Právo je tedy 
substanciální vttlí a náleží mu přednost před vťUí jedince, ježto vůle jedince je již z toho, že je 
právě jen vůlí jedince, pouze subjektivní. Jakožto uskutá>:nění svobodné vůle vědomé si sebe 
samé se právo spolu s ní v dějinách vyvíjí a obohacuje, až dospěje ke své veskrze rozumné 
podobě. Tento vývoj je poháněn vnitřním puzením vůle k sebeuskutečnění. Povaha vůle samé 
je rozumná a z ní vyrůstá postupné hledání vlastní konečné podoby- stavu, kdy by (a) vůle 
jedince odpovídala substanciální vůli vyjádřené v právu a (b) byla si toho též vědoma. 
Hledání tohoto kýženého stavu je nejniternější "pružinou" (Triebfeder) pohánějící proces 
sebeuskutec''iíování vůle ve světě. 

(2) Vůle jedince do práva vstupuje skrze osobu a osobnost, kdy osoba činí člověka 
teprve pro právo c"lověkem, tj. svobodným, a osobnost vyjadřuje celou (a) šíři vztahů, v nichž 
je takový člověk zahrnut, zároveň však (b) vnitřní svobodu člověka myslet sebe sama bez 
všech těchto vztahů a ( c) svobodu volit si, kterých z nich bude součástí. 

(3) Takto pojímané právo je tedy výtvorem absolutního ducha- sebevědomé svobody
a vzniká na úkor původní lidské přírodnosti v dějinách jakožto druhá příroda ("zweite 
Natur"). 
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2.2. Právo přirozené a pozitivní v i'ase 

2.2.1. Úvod 

E. Gans ve svém Pojednání o studiu a systému Římského práva rozlišuje dvojí právo: 
(a) Filosofické právo, jež není třeba určovat (klást- setzen), ježto již vždy je. 
(b) Zákon (Gesetz), jenž vzniká určováním pozitivním právem. 

Filosofické právo není nic jiného než právo přirozené, leč Hegelovo pojetí přirozeného práva 
bude v mnohém odlišné od pojímání jeho předchůdců. Hegelova filosofie práva se nazývá 
"Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse" a pro Hegela je tedy jeho právnífllozofie zároveii přirozeným právem. 

(a) Obsah přirozeného práva se v dějinách proměňuje a jeho obohacování je dáno výše 
popsaným mechanismem volní teleologie. 

(b) Forma přirozeného práva bude pak vlastním předmětem našeho zkoumání v tomto 
oddíle. Budeme se ptát, jakou má přirozené právo u Hegela povahu a jak je vůbec 
možné, odkud se bere a jaký má vztah k právu pozitivnímu. 

V naší odpovědi na tyto otázky se budeme snažit prokázat, že Hegelovo pojetí 
přirozeného práva je úzce svázáno s jeho představou sebeuskutečňování svobody v dějinách, 
ježto je jakýmsi přírodním zákonem lidské duchovnosti a tedy svobody, jenž se však oproti 
ostatním přírodním zákonům vyvíjí spolu s člověkem. Takto chápané přirozené právo je 
kritériem toho, co z pozitivního práva je skute("né a rozumné a z čeho již duch a život 
vyprchal. Úkol toto posuzovat náleží filozofům a hlubší zdůvodnění tohoto jejich politického 
nároku leží ve vědeckém odťlvodnění jejich kritiky. Hegelův filozof poznal zákonitosti běhu 
světa a, vycházeje ze stavu společnosti své doby (z objektivního), nalézá v uspořádání lidské 
vzájemnosti to rozumné. 

2.2.2. Dvojí zákony (povaha přirozeného práva) 

Téma dvojích zákonů35 l je v myšlení o přirozeném právu přítomno od jeho počátků. Jedny 
vždy byly zákony přírody, druhé lidské. Sám význam této dichotomie se během času 
proměňoval a u Hegela došel v jistém smyslu svého završení. 

Pro antiku bylo určující pojetí, jak je výstižně vložil Platón do úst sofistovi Hippiovi: 
"Zákon, jsa vládcem lidí, vynucuje mnohé proti přírodě."36l V tomto pojímání byly zákony 
přírody bez dalšího závazné, zatímco status zákonů lidských byl čímsi pochybným. 

V antice se s tímto pojetím vyrovnávají Platón a Aristoteles, leč pro Hegela je ve 
Filozofii práva důležitější jeho podoba, jíž nalézáme u Hobbese, jehož ostatně pokládá za 
zakladatele novodobé politické filozofie. Hobbes již nechce ukázat, "dass eine natiirliche, d. 
h. am MaBstab der Natur orientierte Gesellschaťt den Einzelnen verpflichten konne, wahrend 
eine ktinstliche ihn freilasst, sondern nachweisen, dass nur eine im strengen Sinne 
"ktinstliche" Gesellschaťt die Btirger zum Gehorsam verpflichtet - in Bezug auf die Natur 
kann der Begriff der "Verptlichtung" nicht mehr sinnvoll gebraucht werden." 37

) Hegel si též 
všímá dvojznačnosti, že v "přirozenosti" člověka je jeho "duchovnost a rozumnost", leč 

"přírozený stav" je stavem "přírodnosti". Takto tedy nastává zásadní obrat, který se dále 
prohlubuje u Rousseaua a Kanta. Rousseau nalézá jako výchozí princip politické filozofie vůli 
a Hegel toto pojetí nadšeně vítá, zároveň se s ním však vyrovnává (k tomu viz výše). Pro 
Rousseaua platí, že závaznost zákonů je možná jen tam, kde nalézáme svobodu. Kde není 
svobody, není práv a povinností. Poslední krok k Hegelovi činí pak Kant, když odliší 
"empirickou" a "svobodnou a ryzí vůli."38 l Tím definitivně zbaví svobodu příměsi 
přírodnosti, což je vyjádřeno v pojetí povinnosti jako toho, co bychom měli činit pouze pro ně 
samé. 

18 



Hegelovo pojetí antinomie přírodního a lidského je tedy protikladné původnímu a vychází 
z jeho pojetí společnosti. Hegel sám prošel cestou od obdivu k antice, kdy člověk byl vrostlý 
do mravl! své obce, přes pojetí, jež zastává ve Fenomenologii, až po konečné uchopení 
společnosti ve Filozofii práva, které je hluboce ovlivněno Kantem. Lze říci, že toto Hegelovo 
pojetí vývoj antinomie přírody a práva (="lidského" srv. Hegelovo pojetí práva) (a) završuje, 
zároveň však (b) překonává, neboť je to již protiklad jiný, který pro Hegela je klíčový, totiž 
přírody a ducha. 

Za svoji slávu na tomto poli Hegel vděčí E. Gansovi, který úryvek jeho úvodní přednášky 
z berlínského období zařadil jako dodatek ke svému vydání Filozofie práva39

l, čímž jej dostal 
do samého středu pozornosti badatelů. Zařadil jej pak, aby hlouběji odůvodnil Hegelovu 
kritiku oněch filosofických koncepcí, jež tak rády svět poučují, jaký by měl být. Hegel těsně 
před řečeným dodatkem staví do protikladu (a) zkoumání přírody, v němž se snažíme nalézt jí 
vlastní zákonitosti skrývající se za rozmanitostí vnějších útvarů, a (b) zkoumání mravního 
světa, jenž "soli nicht des Gliicks genieBen, dass es die Vernunft ist, welche in der Tat in 
di esem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht habe, darin behaupte und innewohne. ,AOl 

Hlavním znakem (a) zákonů přírodních je pro Hegela skutečnost, že jsou vždy 
.správné. Co se proměňuje, je jen rozsah jejich poznání, vývoj lidstva k nim nic nepřidává -
přírodní zákony platí stále stejně a stejné, protože měřítko těchto zákonů je vně nás. Oproti 
tomu (b) pozitivně-právní zákony (Gesetze) nejsou takto zhola (schlechthin), nýbrž jsou cosi 
ustanovené (Gesetztes), od člověka poch<1zející, na což nás upozorňuje již variabilita práva 
v prostoru a čase, a z toho se též odvíjí jejich dvojí tvářnost. Jednak jsou pro nás (I) stejně 
jako zákony přírodní (pro člověka jakožto ob('\ma i pro právníka), dále jsou pak (2) 
předrnětem na.Š'eho hodnocení (pro člověka jakožto rozumovou bytost) a to právě jako 
pocházející z lidské vůle. Právní věda, domnívám se výstižně, odlišuje právní vědomí de lege 
lata Qako vědomí platného práva, norem majících právní závaznost), jež má vlastně povahu 
obdobnou znalosti přírodních zákonů, a právní vědomí de lege ferenda Qako toho, co bychom 
my chtěli za platné právo, norem spjatých s postulátem právní závaznosti). Zdrojem této 
dvojjedinosti poznání (b) je člověk, který nachází měřítko správnosti práva ve svém nitru -
nikdy nemůže být podřízen moci a nutnosti vnější autority tak, jako je "podřízen" přírodním 
zákonům, vždy totiž nachází vposledku potvrzení či odmítnutí toho, co "platí", v sobě samém, 
neboť jest základem jeho důstojnosti jakožto svobodné a rozumové bytosti, že ve svém vědomí 
nepřipustí nic, co rozurnově nenahlédne. Tak je tedy možný protiklad "bytí" (sein) a "mětí" 
(sollen) a jen zde lze smysluplně hovořit o závaznosti; přírodní zákony mnohem spíše pouze 
"jsou", nežli "jsou závazné". 

"Gerade in diesen Gegensatzen aber des an und fiir sich seienden Rechts, und dessen, 
was die Willkiir (libovůle subjektu) als Recht geltend macht, liegt das Bediirfnis, griindlich 
das Rechte erkennen zu Jemen. "41 

l Abychom této potřebě dostáli, musíme si opět 
připomenout, že elementem, v němž právo existuje, je "duchovní" ("das Geistige"43l), protože 
"seine nahere Stelle und Ausgangspunkt (ist aut.) der Wille, welcher frei ist, so dass die 
Freiheit seine (des Rechts aut.) Substanz und Bestimmung ausmacht, und das Rechtsystem 
das Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm (dem Geiste aut.) selbst 
hervorgebracht, als eine zweite Natur, ist."43

l Právo je uskutečněním sebevědomé svobody a 
za dnes platným právem tedy stojí autorita bezpočtu přesvědčení jednotlivců44l, státu, zvyků, 
jež má obrovskou převahu nad mojí autoritou subjektivnť5 l. Právě z této myšlenky se odvíjí 
hlubší odůvodnění presumpce sepětí existujícího a rozumného v oblasti práva - člověk by 
v něm měl nejprve pečlivě, velmi pečlivě hledat sebe sama (rozum), než konstatuje, že něco 
opravdu již je bezduché, neskutečné46 ) a nikoli naopak, čímž by vytvářel pouhé pojmy ("bloBe 
Begriffe"), jimž ve skutečnosti nic neodpovídá. 

Kant viděl člověka jako občana dvou světů, což Hegel v tomto svém obrazu dvojích 
zákonů, jimž je člověk podřízen, přebírá a byl to opět Kant, kdo použil pro svůj kategorický 

19 



imperativ srovnání s přírodním zákonem. Hegel Filozofie práva je Kantem ovlivněn hlouběji, 
než by se na první pohled mohlo zdát, avšak to, čím Kantovo pojetí dotváří, přesto dává 
původní koncepci zcela nové vyznění. Onen lidský svět vyrůstá .spolu s člověkem 
z pří rodnosti, utváří se v dějinách. Pro Hegela je duch a příroda jakýmsi kontinuem přechodů, 
kdy určitý kvantitativní přechod vede ke změně kvalitativní a tak vposledku vlastně duch a 
příroda "splývají v jedno" - tvoří .5kálu, neodděh~je je diskontinuitní zlom. Hegel přebírá 
Hobbesovo heslo "exeundwn est ex statu naturae" a vykládá je v tomto smyslu. Svobodná 
lidská vůle ze sebe překonáním původní přírodnosti utváří {·lověku druhou přírodu ("zweite 
Natur"), jejíž povaha je duchovní. Člověku je tedy přirozeností, že je mu dána vloha 
k nabývání duchovnosti, rozumnosti a svobody a člověk tuto svoji vlohu uskutečňuje 

v dějinách. Takto Hegel řeší zmíněný Hobbesův paradox (, že v "přirozenosti" člověka je jeho 
"duchovnost a rozumnost", leč "přírozený stav" je stavem "přírodnosti" (i "Gewalttatigkeit")) 
- "was der Mensch sein soli, hat er nicht aus Instinkt, sondern er hat es sich erst zu 
erwerben. "47

) 

Hegel svojí koncepcí dvojích zákonů utváří pl1dorys pro možnost myslet přirozené 
právo jako kritérium pro posuzování práva platného. 

2.2.3. Zdroje, obsah (z hlediska formy) přirozeného práva a jeho vývoj 

Zdrojem přirozeného práva v Hegelově pojetí nejsou nějaké abstraktní principy. Hegel 
chce posuzovat positivní právo zorným úhlem pokroku, k němuž společnost té které doby 
dospěla. Základní funkcí takto pojímaného přirozeného práva je "eine kritische im Sinne der 
Prtifung der Verfassungsentwicklung am MaBstab ihrer Rekonstruierbarkeit nach 
Vernunftprinzipien des Rechts und der Freiheit."48

) Chceme-li přesněji pochopit, co si Hegel 
představuje pod těmito principy, a odlišit si je od původního pojetí přirozenoprávníků, ale též 
i od Kantova, musíme si blíže objasnit, co Hegel rozumí právní filosofií. Vždyť právní 
filosofie a přirozené právo pro Hegela splývají v jedno. 

Hegel říká: "Die Rechtswissenschaft ist ein Teil der Philosophie. Sie hat daher die 
Idee, als welche die Vernunft eines Gegenstandes ist, aus dem Begriffe zu entwickeln, oder, 
was dasselbe ist, der immanenten Entwickelung der Sache selbst zuzusehen. Als Teil hat sie 
einen bestimmten Anfangspunkt, welcher das Resultat und die Wahrheit von dem ist, was 
vorhergeht, und was den sogenannten Beweis desselben ausmacht. Der Begriff des Rechts 
fallt daher seinem Werden nach auBerhalb der Wissenschaft des Recht, seine Deduktion ist 
hier vorausgesetzt und er i st als gegeben anzusehen." 49

) Aplikujeme-li nyní Hegelovu 
metodologii, jak jsme si ji vysvětlily na začátku, na uvedené prohlášení, je zřejmé, že 
takováto právnífilosojle hude vycházet ze stavu, který panuje ve "skutečnosti" Ue jí tedy dán 
z vnějšku), přičemž jej bude brát jako výsledek dlouhého historického procesu, jehož je 
zavr.\:ením. Jejím úkolem bude tento konečný stav a proces, z něhož vzešel, pochopit a převést 
tedy do podoby pojmu a jeho vnitřního vývoje ( = proccs50

) a tím provést dttkaz, že stav, který 
panuje ve skutečnosti, je rozumný. Hegelova právní filosofie tedy nachází rozumné (pojem) 
ve skutečnosti a jejím úkolem je provést důkaz této rozumné povahy skutečnosti a na základě 
jejího pochopení též provést "úpravy" skutečnosti odpovídající však vlastní povaze této 
skutečnosti - filosof má takto být skutečným sebevědomím světa. V tomto nacházíme 
završení Hegelova myšlení, to, že totiž Hegel pochopí skutečnost jako rozumnou, dá této 
skutečnosti vědomí sebe samé jako rozumné a v tomto smyslu jsou tedy dějiny procesem 
sebeuvědomování=sebeuskutečňování absolutní ideje chápané jako svoboda, tedy rozum. 
Hegel pak své pojetí filosofie shrnuje v přednáškách takto: "Die Philosophie bildet einen 
Kreis: sie hat ein Erstes, Unmittelbares, das kein Resultat ist. Aber womit die Philosophie 
anfangt, ist unmittelbar relativ, indem es an einem andern Endpunkt als Resultat erscheinen 
muss. Sie ist eine Folge, die nicht in der Luft hangt, nicht ein unmittelbar Anfangendes, 
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sondern sie i st sich rundend." 51 
l Můžeme zde snad jedině připomenout, že obraz kruhu 

používá Hegel pro vyjádření nekonečnosti, absolutna. 
Základní principy Hegel tedy čerpá z vlastního vývoje práva ve světě a to 

prostřednictvím jeho pochopení jako rozumného. Savigny se ve svém spise o Povolání naší 
doby k zákonodárství a právní vědě vysmívá osvícenským filosofům, že (a) konstruují 
abstraktní právo z rozumových principtl, které v realitě nemají místo, a že (b) si představují, 
že by na jejich základě, pouhou dedukcí, bylo možno vytvořit zákoník, přičemž každý, kdo 
měl v praxi, co do činění s právem, ví, že to je nemožné. Hegelovo pojetí tento útok míjí, 
jednak (a) hledá principy skutetnosti, jednak (b) si je velice dobře vědom, že z těchto principů 
není možno odvodit detail (" ... um die Grenze des philosophischen Rechts zu bezeichnen, und 
um sogleich die etwaige Vorstellung oder gar Forderung zu beseitigen, als ob durch dessen 
systematische Entwickelung ein positives Gesetzbuch, ... herauskommen solle."52>), nicméně 
tvrzení, jemuž by se mohl bránit jen obtížně, je, že jeho vlastní pojetí je vlastně velice blízké 
chápání přirozeného práva, jež je vlastní právě Savignymu. Přirozené právo tedy nezahrnuje 
detaily, nýbrž jejich úprava náleží positivnímu zákonodárství. 

Motorem proměn přirozeného práva je svobodná vůle, jak jsme ji popsali výše. 

2.2.4. Pozitivní právo, prameny práva a otázka kodifikace 

Jestliže uplatňujeme jakékoli požadavky na pozitivněprávní úpravu, jedná se podle 
našeho názoru vždy o nároky přirozenoprávní. V tomto smyslu Hegelovo chápání pozitivního 
práva vychází z jeho koncepce práva přirozeného. 

Právo je pro Hegela pozitivní co do(§ 3): 
(a) formy tím, že platí v nějakém státě. Znalostí takového práva Je pak pozitivní 

pravověda (oproti filosofické). 
(b) obsahu tím, že má: 

( 1) zvláštní národní charakter ve smyslu Montesquieua. 
(2) tu vlastnost, že, aby systém práva byl systémem práva, musí být právní normy 

aplikovány na nenormativní vstupní informace (faktické skutkové stavy) 
(3) "die in der Wirklichkeit erforderlichen letzten Bestimmungen," 53

> čímž Hegel 
rozumí určení kvantity a kvality - "ob Prligel oder Gefangnis, oder Geldstrafe. 
Frist von sechs Wochen, in 1 Jahr und 1 Tag erscheinen." 54

> 

V této souvislosti se přímo nabízí zkoumat oblíbené filosofické téma (b) poslušnosti 
vůči špatným zákonům, nejprve si však (a) objasníme, co vůbec zákon je a jak je možné, aby 
byl.~atný. 

(a) "Was an sich Recht ist, ist in seinem objektiven Dasein gesetzt, d. i. durch den 
Gedanken flir das Bewusstsein bestimmt, und als das, was Recht ist und gilt, bekannt, das 
Gesetz." 55

> Zákon má tedy jakožto myšlenka formu obecnosti a to nějak určené a představuje 
uskutečnění pojmu práva. Ovšem oblasti bytí je vlastní, že je též sférou nahodilosti a libovůle 
("pouhé existence") a tudíž zákon jako uskutečnění pojmu ("an sich") práva může být, co do 
obsahu odlišný od práva o sobě. 

(b) O poslušnosti vůči takovýmto nespravedlivým zákonům Hegel říká lakonicky: 
"Das Recht heiBt positiv insofern es gilt, weil es i st, nicht weil es vernlinftig i st. "56

l A 
obšírněji své stanovisko objasňuje v Poznámkách, když říká, že zákony mají dvojí tvář, totiž 
jednak "in sich vernlinftig oder verstandig57

l zu sein und der so eignen Einsicht des Begriffs 
zu entsprechen, so dass das Individuum ihnen gehorchen kann, weil es selbst sie flir gut 
erkennt,- aber auch die Seite, dass sie gelten." 58

) Subjektivní vhled je pak něčím nahodilým a 
právo jakožto rozumné nemůže být závislé na čemsi nahodilém, navíc je právě úkolem práva 
nahodilost odstranit. Co se té části zákonodárství, jež náleží "zdravému rozumu" a nikoli 
"rozvažování", dotýče, může tam být rozhodnuto tak či onak, ale hlavní věc je, že bude nějak 
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rozhodnuto. "Es muss befohlen werden in der Welt, rein befohlen; d. i. in Religion und 
Vernunft kann man nicht bloB befehlen - aber eben in der Seite der unendlichen 
Zufiilligkeit. "59

> Z tohoto Hegelova pojetí je cítit, že on prostě tak nějak předpokládá, že 
zákony budou vh{inou rozumné, nicméně doba, jež měla přijít po Hegelovi ukázala, že tomu 
tak vždy být nemusí. 

Hegel se pozitivněprávní úpravou zabývá v rámci pojednání o občanské společnosti 
v oddíle Rechtsptlege. Vůbec objektivní skutečnost má právo (a) v tom, že je o něm 
povědomí (zákon), dále že je (b) jako zákon skutečné a tedy platí a nakonec, že je ( c) o něm 
též povědomí jako o obecně platném (soudy). Pro nás bude nejdůležitější (a). S povahou 
pozitivního práva souvisí otázka prameml práva jakožto forem, v nichž se právo vyskytuje, a 
pokud pak shledáme některou z forem práva nadřazenou ostatním, jako tomu u Hegela bude 
v případě zákona, tak se dostaneme k tématu kodifikace platného práva. 

Hegelovo pojetí pramenů práva je více méně otevřenou kritikou historickoprávní 
.\:koly, jež se obracela proti formě zákona a žádala organický nist práva. Pro Hegela 
uskutečnění práva má nejen (a) formu obecnosti Ue jím vysloveno pro v.\:echny platné0

> 

pravidlo chování), ale zároveň obsahuje (b) definitivní určení obsahu práva, aby mohlo 
( c )sloužit jeho poznání, a tudíž je ideální takový pramen práva, jenž tomuto účelu poslouží 
nejlépe, a Hegel jej nachází v zákoně. Jeho kritika zvyklostí ( 1) jakožto pramene práva 
vychází z toho, že je obtížné poznat obsah práva vyskytujícího se v této formě. Navíc je tento 
většinou dalek ideálu obecnosti, jenž Hegel pro uskutečnění práva postuluje. Argumenty, že 
takové právo více žije v lidu, Hegel odmítá - "man spricht heutigentags iibrigens gerade da 
am meisten vom Leben und vom Úbergehen ins Leben, wo man in dem totesten Stoffe und in 
den totesten Gedanken versiert" 61 >. V zásadě podobnými argumenty odbývá (2) nauku i (3) 
judikaturu soudů, přičemž se při této příležitosti věnuje své oblíbené kritice anglického 
právního systému. 

Pointa Hegelovy chvály zákona spočívá ve snaze podpořit my.\:lenku kod~fikace. O 
slavném kodifikačním sporu si více řekneme v příslušném oddíle, zde si jen shrneme hlavní 
body Hegelovi argumentace. Hegel říká: "Einer gebildeten Nation oder dem juristischen 
Stande in derselben die Fahigkeit abzusprechen, ein Gesetzbuch zu machen, - da es nicht 
darum zu tun sein kann, ein System ihrem Inhalte nach neuer Gesetze zu machen, sondern den 
vorhandenen gesetzlichen Inhalt in seiner bestimmten Allgemeinheit zu erkennen, d. i. ihn 
denkend zu fassen, - mit Hinzufiigung der Anwendung aufs besondere, - ware einer der 
grossten Schimpfe, der einer Nation oder jenem Stande angetan werden konnte." 62

) Hegel 
dokonce uvádí obraz tyrana Dionýsia, jenž pověsil zákony tak vysoko, že je občané nemohli 
vidět a přirovnává jej k tehdej.\:ímu stavu práva v některých částech Německa, kdy toto bylo 
roztroušeno po mnoha knihách a navíc v cizím jazyce. 

Odpůrci kodifikace říkají, že občanský zákoník by měl na jednu stranu (a) obsahovat 
obecná ustanovení, na druhou stranu je zde (b) potřeba regulovat nekonečnou rozmanitost, 
což si žádá podrobné úpravy, dále by měl být (a) hotovým dokončeným celkem a zároveň je 
(b) stále třeba nových a nových ustanovení. Hegel tyto antinomie řeší tím, že si vyžadují vždy 
jen specifikaci obecných zásad a tudíž nic nestojí v cestě vytvoření zákoníku. 

Jiná námitka spočívá v tom, že petrifikace práva do psané podoby zabraňuje 

přirozenému směřování práva ke spravedlnosti. Hegel odpovídá, že přibližování se 
spravedlnosti je ze samé povahy skutečnosti tak jako tak nekonečným procesem, a tudíž 
bychom se kodifikace nedočkali nikdy. Chtít po zákoníku dokonalost, tj. aby byl úplný a 
hotový a jeho neúplnost a nehotovost brát za argument pro to, aby se nestal skutečným, 
znamená (a) míjet samu povahu konečných věcí, jakými je soukromé právo, a též (b) 
nepochopení rozdílu mezi "Vernunft-" a Verstandallgemeinem" (k tomu viz výše) a jejich 
aplikací na nekonečnou rozmanitost konečného a jednotlivého. 
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Hegel je tedy přítelem kodifikace a tato by pro něj měla zahrnovat "den Stotl der in 
der burgerlichen Gesellschaft ins Unendliche sich vereinzelnden und verwickelnden 
Verhaltnisse und Arten des Eigentums und der Vertrage, - ferner der auf Gemut, Liebe und 
Zutrauen beruhenden sittlichen Verh~iltnisse, jedoch dieser nur insofern sie die Seite des 
abstrakten Rechts enthalten ... Weitern Stotlliefern die aus der Rechtspflege selbst, aus dem 
Staat usf. tlieBenden Rechte und Ptlichten " 63

) 

2.2.5. Věda o pozitivním právu 

Pro Hegela je právní věda především historickou vědou zkoumající různé proměny 
uspořádání státu a práva a jejím principem je autorita, jež činí ustanovení zákona platným 
právem. Naproti tomu .fllozo.fle nalézá, která z těchto ustanovení jsou rozumná. Jinak řečeno, 
právní věda užívá pouze rozvažování (Verstand), zatímco filozofie poměřuje totéž rozumem 
(Vernunft). 

E. Gans přidal k ~ 215 dodatek, kde se Hegel v přednáškách obracel proti monopolu 
právníků na právo: "Der J uristenstand, der die besondere Kenntnis der Gesetze hat, halt di es 
ftir sein Monopol, und wer nicht von Metier ist, soli nicht mitsprechen. . .. Aber so wenig 
jemand Schuhmacher zu sein braucht, um zu wissen, ob ihm die Schuhe passen, ebensowenig 
braucht er uberhaupt zum Handwerk zu gehoren, um uber Gegenstande, die von allgemeinem 
Interesse sind, die Kenntnis zu haben. Oas Recht betrifft die Freiheit, dies Wurdigste und 
Heiligste im Menschen, was er selbst, insofern es fur ihn verbindlich sein soli, kennen 
muss."64

) Vyznění těchto slov je poněkud zvláštní, jakmile si připomeneme následující pasáže 
z Hegelova úvodu k Filozofii práva: "Die schlimmste der Verachtungen (der Philosophie aut.) 
ist diese, dass wie gesagt jeder, wie er so steht und geht, uber die Philosophie tiberhaupt zu 
wissen und abzusprechen imstande zu sein tiberzeugt ist. Keiner andern Kunst und 
Wissenschaft wird diese letzte Verachtung bezeigt, zu meinen, dass man sie geradezu inne 
habe."65

) Těmito obsáhlými citacemi se nesnažíme ukázat, co vše Hegel neviděl, mnohem 
spíše nám jde o to upozornit 1w to, co Hegel z pozice svého systému vidět nemohl - totiž 
jednotlivé speciální vědy jakožto autonomní, na filozofii nezávislé. Vůbec v absolutním 
nároku Hegelova systému 1za poznání shledáváme to, co jej činí (a) tím, čím je, totiž poslední, 
v urc"itém smyslu nejdokonalej.fí a jistě pak obsahově nejbohatší systematickou filosofií všech 
dob, a (b) zároveň je to jeho největ.\:í slabinou, která ostatně v pozdějších dějinách filozofie 
vedla k rozpadu Hegelovského systému a k rozbití krunýře dokonalého poznání, jímž 
svazoval skutečnost. 

2.2.6 Vztah pozitivního a přirozeného práva 

Hegel chápe přirozené (an sich) právo a jeho uskutečnění (ftir sich) ve světě v duchu 
přirozenoprávní tradice jako dva různé systémy práva, přičemž však odmítá, že by byly 
navzájem protikladné, a přirovnává jejich vztah ke vztahu Institucí a Pandekt. V tomto pojetí 
je tedy přirozené právo učebnicí práva pozitivního a umožňuje nám jej pochopit, v Hegelově 
pojetí pak pochopit jakožto rozumné. Přirozené právo má být vědeckým odůvodněním práva 
pozitivního, přičemž má zároveň upozorňovat na jeho nedostatky, proto Hegel činí vědu, je-li 
vědou a ne jen subjektivním tvrzením, svobodnou. 

Co do rozsahu zaujímá přirozené právo jen oblast náležející rozumu, přičemž, 

v limitech daných rozumem, přenechává zbylý prostor rozvažování- zdravému rozumu. 

2.2.8. Shrnutí: 
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( 1) Právo přirozené a právní filoz(~fze jsou u Hegela jen dvěma stranami téže mince, 
přičemž jejich uskutec''něním ve světě je právo pozitivní. 

(2) Z toho plyne, že pro Hegelovo pqjetí přirozeného práva platí vše, co jsme sz 
shrnuli na konci předchozího oddílu. 

(3) Pozitivní právo je my.\:lení obecného (aspekt rozumu) přenesené do světa a 
obdařené posledními urc'-;eními (aspekt rozvažování) odpovídajícími konečné povaze 
skutečnosti. 

(4) Vztah takto pojímaného přirozeného práva ke skutečnost vyplývá z Hegelovy teze 
principiální totožnosti rozumného a skutečného66 ) - jedinci není možno dovolávat se 
přirozeného práva jako důvodu pro poru.\:ování práva pozitivního. Spojnici mezi přirozeným 
právem a právem pozitivním tvoří filosofie, jež vědecky poznává přirozené právo své doby ze 
skutečnosti samé a na základě tohoto poznání požaduje proměnu skutečnosti do veskrze 
rozumné podoby. V tomto se zároveň završuje vývoj práva přirozeného i pozitivního 
společenská substance si je vědoma sebe samé jakožto rozumné. 
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2.3. Římské právo u Hegela 

2.3.1. Úvod 

Chceme-li zkoumat Hegelův vztah k římskému právu, musíme si nejprve vyjasnit, (a) 
"kterého" Hegela máme na mysli, dále pak, co si vlastně (b) představujeme pod pojmem 
Římské právo a nakonec ještě, (c) o které rovině Hegelova vztahu k Římskému právu chceme 
hovořit. 

(a) Hegelův vztah k římskému právu jakožto vyjadřujícímu určitou sféru lidské 
zvláštnosti uplatňující se vůči společenské substanci se proměňuje spolu s Hegelovým 
zachycením společnosti. Zjednodušeně řečeno tedy můžeme nalézt: 
( 1) Mladého Hegela, jenž vychází z obdivu k řecké poli s, a vidí římský svět jako rozklad 
původního ideálu. 
(2) Hegela Fenomenologie, jenž se smiřuje ve své koncepci zprostředkované Sittlichkeit 
s moderní dobou, a tudíž do určité míry i s římským právem. 
(3) Hegela Filozofie práva, jenž dokáže již ocenit prostor zvláštnosti, který člověku v moderní 
společnosti dává soukromé právo jako něco pozitivního. 

(b) Pod pojmem Římské právo můžeme pro Německo přelomu 18. a 19. století 
rozumět 

( 1) buď jeho historickou podobu v římském světě, již Hegel pro současnost odmítá, ježto není 
obecná, neplatí pro každého člověka stejně, což z jeho hlediska pojmu člověka odporuje, 
(2) nebo podobu, které se mu dostalo jakožto platnému právu v Německu oné doby či 

v kodifikované podobě v některém z tehdejších občanských zákoníků, jež již tento nárok 
splňují, 

(3) popřípadě pak římské právo jako celek- původní jakožto neoddělitelný historický základ 
současného. Tak se na něj budeme dívat v této práci, totiž jako na soukromé právo upravující 
možnost dosahovat zvlá.štních zájmti jednotlivce, přičemž rozsah úpravy by pro Hegela neměl 
přesahovat oblasti, jež jsme si vymezili v oddíle týkajícím se kodifikace práva, a kdekoli by 
je přesáhl, je pro Hegela vždy nelegitimní. 

(c) Hegelův vztah k římskému právu bude pak mít v každém případě dvě roviny: 
( 1) Rétorickou, kdy Hegel napříč svým dílem opakuje tytéž řečnické figury, jež vycházejí 
především z četby jeho mládí. 
(2) Systematickou, kdy skutec''ný Hegelův vztah k římskému právu, jenž by mohly ony 
rétorické figury zakrývat, vyplývá mnohem spíše z jeho celkového pojetí společnosti a role 
jednotlivce v ní. 

My v následujícím pojednání budeme tedy vycházet z římského práva jako celku a 
pokusíme se nejdříve (a) shrnout zdroje ptivodního Hegelova vztahu k římskému právu, 
přičemž zároveň pojednáme o ře{'!lických obratech, jichž užívá v souvislosti s římským 
právem a světem vůbec, ježto vycházejí právě z četby jeho mládí, (b) dále pak shrneme 
Hegelovo pojetí ve Fenomenologii a nakonec (c) se obrátíme k definitivnímu vyrovnání se se 
zvláštností jednotlivce ve Filozofii práva. 

2.3.2. Hegel do Fenomenologie ducha 

2.3.2.1. Mladý Hegel 

Hegel vzhlíží k antické obci jako k ideálu plného uskutečnění svobody, krásy a 
lidskosti a je v tom synem své doby a bude to právě vědomí odlišnosti doby vlastní od antiky, 
v němž pro něho (a) ponejprv vystoupí problém dějinnosti lidského světa a zákonitostí, jimiž 
se tato řídí. V antice též Hegel poprvé spatřuje (b) možnost snést mravnost na zem a z těchto 
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dvou prvktt se později zrodí pojetí dějin, jak jsme si je vylíčili výše, a z týchž kořenů bude 
vyrůstat i Hegelova (c) snaha z.aNenit do mravnosti člověka vjeho úplnosti tj. vt·etně jeho 
fyzických potřeb a požitku. Tyto problémy budeme moci sledovat v dalším Hegelově díle, 
přičemž definitivní podobu jejich "řešení" nalezneme ve Filozofii práva. 

Pro Hegela tedy představuje nástup Říma od mládí jev negativní, a, ač později 
nahlédne jeho dějinnou nutnost, ztistane pro něj již čímsi bolestným. Hlavními prameny pro 
poznání ducha římského světa mu budou osvícenští historikové Gibbon a Montesquieau. 
"Základní fenomén, který při zániku antiky Hegel sleduje, je ztráta svobody." 67

) Na rovině 
řecké obce se k moci dostala aristokracie a "stát a veřejný život se tak již nerodil ze 
spoluúčasti občanů. "68

) Zákon přestává být dílem všech, a tak představu je jen abstraktní 
pravidlo, jež si žádá poslušnost, ale na jeho tvorbě se již občan nepodílí, a tudíž není dílem 
jeho svobody. Občan řecké polis žil obecným, byl prodchnut veřejnou mravností a 
s rozpadem antického světa si tento občan najednou začíná vytvářet svoji soukromou sféru. 
T b'h' v h v h69) ento proces pro 1 a ve trec smerec : 

(a) člověk se stává soukromým individuem 
(b) vzniká despotický stát 
( c) na místo náboženství obce nastupuje křesťanství 
(a) Soukromý majetek existoval již dříve, to, co bude však nyní jinak, je jeho 

smysl: "Soukromý majetek tvoří soukromý svět člověka." 70
) Občan se již 

nemůže realizovat ve věcech obecních, ježto politická moc náleží jen úzké 

(b) 

(c) 

skupině, tedy hledá naplnění v uskutečňování svých soukromých zájmů. 
To vše nakonec pohlcuje Římské císařství, jež však nedokázalo světu dát 
duchovní jednotu: "Duchovně se potácelo v synkretismu a politicky 
bloudilo v kruhu císařské libovůle" 71

) Ona potřeba dát tomuto útvaru 
duchovní výraz a naplnění se odrážela ve snaze prohlásit císaře za bohy, 
avšak to vedlo jen ke stupňování jejich zvůle. Řešení přineslo až 
křesťanství, jehož obsah odpovídal nově nastoupivším dějinným poměrům. 
Soukromá individualita totiž nemůže naplnit svoji touhu po obecnosti na 
tomto světě, a tak "směřuje vstříc věčnému duchu, jehož sídlo ovšem 
nachází již mimo lidský svět." 72

) 

Podíváme-li se blíže na vztah k římskému právu, zjistíme, že pro Hegela tohoto období 
musí být zvláštní zájem jednotlivce projevující se ve vlastnictví nutně čímsi rozkladným, 
podrývajícím krásnou spold·enskost, jak se vyskytovala v antické obci. Můžeme zde navíc 
ukázat, že výchozí bod vztahu svobody a vlastnictví, tedy svobody a římského práva (římské 
právo upravuje především právě vlastnictví, vztahy s vlastnictvím související či ve vztahu k 
vlastnictví), je antagonistický a svoboda je pro Hegela absolutní hodnotou, proto cesta k vzetí 
na milost římského práva povede přes jeho uznání jako 5féry svobody, nikoli jako sféry 
svobodě protichůdné. 

Pro Hegela se tímto nastoluje problém, který definitivně vyřeší až ve Filozofii práva: 
"Jak začlenit lidskou zvlá.5tnost do obecného, aby zvláštnost obecné nerozložila a zároveň, 
aby sama zůstala zachována?" Postupné nacházení odpovědí na tuto otázku povede nakonec 
k přijetí římského práva do Hegelova obrazu světa, a to dokonce jako nezrušitelného základu 
pro fungování moderní spole?nosti. 

2.3.2.2. Rétorika 

Hegel v souvislosti s římským právem bude vždy opakovat tytéž obraty, jež vlastně 
zrcadlí jeho vztah k římskému právu právě z tohoto období. Je to asi do jisté míry obecnější 
jev, že rádi opakujeme věty ze svého mládí, ač náš vztah k dané věci, který se za nimi tehdy 
ukrýval, se již dávno proměnil. Tato tvrzení můžeme nalézt v nezměněné podobě ve 
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Vědeckých zptlsobech traktování, ve Fenomenologii73
l i ve Filozofii práva74

l, pncemž 
v naprosto koncentrované podobě je nalezneme v přednášce "0 římském světě"75 l. Hegel zde 
nejprve popisuje, jak se řecká Sittlichkeit hroutí jednak zevnitř, jednak pod ranami 
dobyvatelů, aby následně přešel k popisu nově nastupujícího římského ducha. Jeho základem 
je "Gewalt, Willki.ir, Rohheit und Herrschaft," což se odráží v celé římské společnosti a jejích 
dějinách, od wpořádání rodiny až po krutovládu císahl. Římská ří.ve je v tomto pojetí ří.ví 
práva - práva subjektivního příslušejícího osobě a nikoli jednotlivci, čímž je dáno, že odhlíží 
od veškerého konkrétního obsahu a vyjadřuje tím rovnost jednotlivců jakožto soukromých 
osob. V římském státě se vl'1bec prosazuje tendence nivelizovat všechny rozdíly, rozdíly 
náboženství v římském pantheonu, rozdíly mezi Římany a ostatními obyvateli říše etc. Toto 
abstraktní právo vyjádřené v zákonech slouží pouze a jen udržení moci. Tím je dokončeno 
oddělení od původní řecké Sittlichkeit a na její místo nastupuje pouze mravní prázdnota 
udržovaná pohromadě císařskou zvůlí. Hegel tuto společnost přirovnává ke shluku atomů či 
dokonce ke hnijící mrtvole, jejíž části začínají žít svým vlastním "mrzkým životem". 

Postavíme-li si takto vedle sebe názory mladého Hegela a rétoriku jeho přednášek 
z roku 1825, zjistíme, že si ve vztahu k římskérnu právu plně odpovídají. Podle našeho názoru 
však Hegelův vnitřní vztah k římskému právu ve skutečnosti pro.~el hlubokou proměnou. 

2.3.3. Hegel ve Vědeckých zptlsobech traktování -.· 

Hegel chápe7
til mravní skutečnost jako tvořenou dvěma sférami: 

(a) Absolutní mravnost 
(b) Systém reality: 

( 1) Subjektivně: soustava fyzické potřeby a požitku 
(2) Objektivně: soustava práce a majetku 

(a) Sféra absolutní mravnosti pak bude nadřazená složce ekonomické. Pro Hegela v první 
sféře člověk žije pro obecné ("přímá společenskost"), pro lid a tímto vztahem 
jednotlivce k lidu, jeho obecným životem se konstituují národy. Sféra, kde se toto 
obecné projevuje nejbytostněji, je válka, v níž člověk nasazuje život pro obec. 

(b) Je sféra "nepřímé společenskosti", pojítkem vzájemné potřebnosti je práce a fyzické 
potřeby. Je to sféra rovnosti ("formální rovnost") jedinců v míru. Nelze ji však 
redukovat na pouhý ekonomický život bez duchovní hodnoty, vždyť je nakonec 
odrazem sféry první "v nepřiměřeném živlu" a souvisí s cílem obce jako celku: 
"dosažením blaženého a ctnostného života". Je-li tedy pro Hegela společenskost 
duchovní hodnotou, vede tato sféra k jejímu dosažení nepřímo, tudíž i sama má 
duchovní hodnotu. 

Vztah těchto dvou sfér je pak jednota vymezená tak, že druhá sféra rozkládá organický 
charakter první na množství samostatných individuí se zvláštními zájmy, zároveň ji však 
zabezpečuje po ekonomické stránce. První .\féra, aby udržela jednotu, musí brzdit 
osamostati'íování individuí v rámci sféry druhé. To činí různými způsoby a vposledku 
prostřednictvím válek. 

Hegel se ve Vědeckých způsobech traktování snaží systematičtěji zachytit společnost, 
avšak ještě mu scházejí pojmové nástroje, jak pochopit sféru lidské zvláštnosti jako něco 
pozitivního. Ve vztahu k soukromému právu, jež onu sféru zvláštnosti představuje, můžeme 
shledat počátek kontinuálního posunu k jeho přijetí. Pro Hegela zde již nepředstavuje čistě 
rozkladný prvek, ač uznání jeho mravní hodnoty v sobě nese stopy "nutného zla". 

2.3.4. Hegel ve Fenomenologii 
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Mezi Vědeckými zpl/soby traktování a Filozofií práva leží dvacet let, kdy se Hegel 
snažil nalézt uspokojivé zachycení vztahu .\jéry lidské zvlá,\:tnosti vyjádřené abstraktní (tj. od 
zvlá.štností odhlížející) obemostí ke státu V):jadřujícímu konkrétní obecnost lidského 
spolet·enství. R.-P. Horstmann ve svém článku o Hegelově teorii občanské společnosti 

nachází zlomový bod v takzvaných Jenaer Systementwurfe III ( 1805/06), kde se objevuje "(1) 
die Abkehr von der Auťťassung von Sittlichkeit ... , die sich primar an der antiken Vorstellung 
sittlichen Lebens ausrichtet, und (2) die Einfuhrung eines neuen logisch-metaphysischen 
Rahmens, demzufolge das sittliche Gesetz als "Einheit von lndividualitat und Allgemeinheit" 
aufzufassen ist, welche Einheit wirklich nur und erst dann ist, wenn sie sich in der 
Vollstandigkeit ihrer Momente prasent geworden ist." 77

) Fenomenologie (1807) tedy již (a) 
odráží toto nové pojetí, zároveň (b) je jí však ještě cizí pojetí Filozofie práva, kde přesevše 
(viz pojednání o koncepci vůle u Hegela) a s vědomím mezí snad můžeme říci, že Hegel učiní 
v duchu tradice přirozeného práva mnohem více výchozím bodem jednotlivce. Zde však zatím 
ještě sleduje pohyb od přímé a nevědomé spole("enskosti řecké obce k nepřímé a vědomé 
společenskosti moderního státu. 

Hegel ve Fenomenologii věnuje římskému světu oddíl Rechtszustand, kde popisuje 
pohyb od antické polis k římskému císařství a zdroje následného rozpadu tohoto. 

Z původní jednoty řecké polis, kdy každý občan žil obecným životem a obec byla 
b V d ' ' • h b d dN b d ' b V b d ' b 79) ' ' ezprostre nzm vytvorem .Je o svo o y a on tu IZ svo o· ny o ccm svo o ne o ce , se stav a 
"das Geistlose Gemeinwesen, das aufgehort hat die selbst bewusstlose Substanz der 
Individuen zu sein." 7x) "Oas Allgemeine in die Atome der absolut vielen Jndividuen 
zersplittert, dieser gestorbene Geist ist eine Gleichheit, worin alle als jede, als Personen 
gelten."xo) Jednotlivci v tomto útvaru žijí pro sebe nikoli pro obecné a (a) osoba se tak stává 
jedinou skutečností, přičemž podstatou toho být osobou je uznání. V tomto světě (b) je však 
zároveň člověk pouze jako osoba, ježto abstraktní obecnost ("alle als jede"), jež leží v základu 
toho být osobou, nepřipouští ohledy na "zvlá,\:tní obsah" jedince. Člověk tedy vstupuje do 
společnosti právě jen jako "toto nepoddajné já" ("dieses sprode Selbst"), tedy čistě formálně, 
a nevkládá do ní sn~j obsah, ani sám nežije obsahem jejím, člověk a společnost jsou si 
navzájem neprostupní. Hegel obrazně říká, že je to jakoby svět ovládl božský zákon 
vystoupivší z lidského nitra, tedy zákon lidské zvláštnosti (v antice rodiny oproti obci, srv. 
postavení otce rodiny v římském právu). 

Nejhlubším základem společnosti je pouhý čirý a prázdný bod, osoba, leč tato 
prázdnota je jen odrazem bezobsažnosti společenské substance, "denn der Geist ist nicht mehr 
vorhanden, der ihn unterjochte und in seiner Einheit zusammenhielt." 81

). Člověk ztrácí 
ukotvení ve společenské substanci a stává se z něj "ein zufalliges Dasein und wesenloses 
Bewegen und Tun, welches zu keinem Bestand kommt. "82

) Formalismus římského práva je 
tedy bez nějakého sobě vlastního obsahu, je jen ryzí abstrakcí a svoji abstraktnost a obecnost 
vtiskuje, přetvářeje držbu ve vlastnictví, obsahu, jenž mu přichází z vnějšku. 

Toto přináší člověku dvojí poznání, (a) negativní a (b) pozitivní, (a) jednak si totiž 
uvědomuje, že skutečnost má povahu odpovídající myslícímu já ("denkendes Selbst"), tedy o 
sobě obecného ("vlastnictví"), (b) jednak vnímá skrze formální právo kategorii "mého" 
("Mein") platného jako uznané a skutečné. Obojí je však abstraktní obecností, ježto i (b) 
obsah onoho "mého" je vlastně této formě vnější a nahodilý- "mé" je pouhá forma, jež unese 
vše, zůstávajíc při tom sama netknuta. Vědomí tedy shledává i ve vnějších věcech, jež jsou 
vlastněny, spíše jen opět svoji vlastní prázdnotu "und ein Individuum als eine Person 
bezeichnen ist der Ausdruck der Verachtung."83

l 

Proti mnohosti nespojitých atomů musí pak s nutností stát jakožto jejich obsah jim 
cizí a bezduchý bod, jenž je stejně jako ony ryzí jednotlivou skutečností, leč na rozdíl od nich 
v sobě tím, že dává jejich prázdnotě obsah, zahrnuje veškerou moc a absolutní skutečnost, jíž 
opět zákonitě musí zpětně man~festovat proti jejich pouze domnělé absolutní skutečnosti. 
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"Dieser Herr der Welt ist sich auf diese Weise die absolute, zugleich alles Dasein in sich 
befassende Person, ťi.ir deren Bewusstsein ke in hoherer Geist existiert." X

4l Tak stojí osaměle 
proti mnohosti osob, jež dávají pojmu osoby (obecnému) význam, sám o sobě by byl 
bezmocný a neskutečný, avšak takto je onomu množství osob obsahem, je nejniternějším 
pojmem všech bytostných sil, jež hýbou společností. Je si toho vědom a pokládá se za boha, 
avšak zároveň je též pouhým "formálním já" jako ostatní osoby a tudíž se nedokáže ovládat a 
jeho vláda je zvůlí (x konkrétní obecnost moderního státu jako obsah společenské substance). 
Aby získal vědomí (zpředmětnil si je) toho, čím je, totiž "allgemeine Macht der 
Wirklichkeit"H-'l, a tak mohl dát osobám jejich obsah, musí proti těm samým osobám 
uplatňovat ničivé n<ísilí. Je to dáno tím, že osoby jsou v římském světě nespojité, tak jsou i 
vůči císaři, jenž se ml'1že stát pojítkem tohoto shluku atomů pouze skrze ono násilí. Takto se 
císař stává bytostným obsahem jejich formalismu, avšak obsahem jim cizím a nepřátelským, 
jenž to, čeho se oni snaží dosáhnout, totiž být osobami, naplňuje obsahem a pojí tím, že to 
ničí. Osoba práva se tedy skrze toto poučí o své bezobsažnosti, je-li pouhou osobou práva, 
zatímco císař nalezne vědomí své všemocnosti, leč tato se uplatňuje pouze navenek a je spíše 
d W t' . s lb b . "SG) " as egwer en semes e st ewusstsems. 

V rámci Hegelovy filozofie dějin se takto vědomí poučí, že skutečnost já, jež v řecké 
Sittlichkeit nebyla přítomna, je získána skrze stažení se z celku obce do osoby, cenou za to je 
však, že tím, že já získá ve vnějším světě obecnou platnost jakožto osoba, zároveň ztrácí svůj 
obsah. Duch je tedy odcizen sobě samému, ježto společenská substance (duch) se stala 
bezduchou. A tím končí oddíl o právním stavu. 

Hegelovo líčení ve Fenomenologii se zdá bezútěšné, tuto skutečnost lze snad zmírnit 
poukázáním na to, že všechny dějinné stavy byly jednostranné a že navíc značnou část 
Hegelova výkladu zabírá ono opakování myšlenek o římském státě, jež se však římského 
práva nedotýkají. Tato útěcha je však opravdu skromná, navíc do značné míry falešná. 

Pro ilustraci celého problému si zde uvedeme pasáž ze Systému římského práva, jež 
nám snad právě proto, že náleží době pozdější, lépe objasní určité konstanty Hegelova 
myšlení. Gans v ní vysvětluje, že s nástupem moderní doby ztratilo občanské právo své 
výsadní postavení: "es hat sich ein- und untergeordnet, und muss der Macht hoherer 
Interessen weichend, die Gestalt und Farbe annehmen, die solcher Unterordnung geziemt." 
"In der Romischen Kaiserzeit war aber das bi.irgerliche Recht selbst das Hochste: in ihm 
spiegelte sich die ganze Farbe des Romischen Staates: es hatte alle Zi.igen desselben in sich, 
und gilt selbst als ein starkstes Erlauterungsmittel desselben."87

J Dějinná jednostrannost 
římského práva tedy spočívala v tom, že absolutizovalo sféru soukromého zájmu individua na 
úkor jeho sebeuskutečnění ve společenské substanci. Závěr, který zde můžeme učinit, je, že 
Hegel Fenomenologie se stále ještě, ač již s menší ostrostí, staví proti soukromému zájmu 
jednotlivce, přičemž jeho začlenění do celku společnosti staví do centra dějinného vývoje. 
Tento posun však jen velice málo zasahuje jakékoli pozitivní ocenění římského práva a 
římského ducha jako takového, který tuto dějinnou novinku světu přinesl. 

2.3.5. Římské právo ve Filozofii práva 

2.3.5.1. Úvod 

Jak jsme již uvedli, soukromé právo upravuje především majetkové vztahy a pro 
Hegela právě vlastnictví představuje jistou sféru lidské zvláštnosti, jinou je třeba oblast 
morality. Z různých dl'1vodů se ve druhé polovině dvacátého století objevily snahy vykládat 
Hegela především jako filosofa občanské společnosti. Dle našeho názoru zůstává však od 
počátku do konce především filosofem státu, který je pro něj i ve Filozofii práva jistým 
završením architektoniky rozumu uskutečněné v lidské společnosti. V oněch výkladech byla 
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zdůrazňována seberealizace individua v rámci občanské společnosti a opomíjeny etatistické 
prvky v Hegelově filozofii, nicméně svoji snahou, co nejvíce zdůraznit aspekt občanské 
společnosti, vedly k podrobnému zkoumání například právě role vlastnictví v koncepci 
Filozofie práva. My zde pro objasnění role římského práva budeme vycházet ze slavného 
článku Person und Eigentum88

l, v němž Ritter vykládá vlastnictví jako prostor a základ lidské 
svobody, přičemž však trváme na tom, že její završení vidí Hegel v moderním státě. Zároveň 
zde vidíme, jak se uzavírá jistý kruh v Hegelově myšlení, kdy Hegel, vyšed z chápání 
svobody a vlastnictví jako protikladných, vidí na konci dlouhé cesty ve Filozofii práva 
vlastnictví a svobodu jakožto vzájemně se podmiňující. Tím bude pak určeno místo a 
hodnocení soukromého, tedy římského, práva v jeho systému. 

2.3.5.2. Pojem abstraktního práva ve srovnání s římským právem 

Jako je osoba, subjekt práv a povinností, pouhý abstraktní bod přičitatelnosti, tak i jí 
přičitatelné vlastnictví je pouhým abstraktním objektem soukromoprávních vztahů. Právo se 
nezajímá o to, co, ani o to, kolik vlastním, vlastnictví je čirou obecnou formou, jež je 
lhostejná vůči svému obsahu. Hegel ve Filozofii práva ukazuje pojmovou strukturu práva a 
vychází při tom z lidské svobody, jak se uskutečňovala v dějinách. Soukromé právo je sférou, 
v níž se svoboda uskutečňuje ve své abstraktní podobě, odhlíží totiž od všech zvláštností 
jedince a člověk je pro ni právě jen osobou ve výše uvedeném slova smyslu. Hegel to 
odůvodňuje takto: "Weil die Besonderheit in der Person (v abstraktním právu aut.) noch nicht 
als Freiheit enthalten ist, so ist alles, was auf die Besonderheit ankommt, hier ein 
Gleichgtiltiges."89

l Hlubší objasnění povahy abstraktního práva se nachází v oddíle 
věnovaném osobě a osobnosti jakožto základním principům právní filozofie, zde bude 
mnohem více na místě objasnit si praktické překrývání se mezi Hegelovým abstraktním 
právem a právem 1-ímským. 

Abstraktní právo pro Hegela představuje rozvoj pojmu práva od vkládání svobodné 
vůle jedince do věci (vlastnictví), pl-es převod vlastnictví shodou více svobodných vůlí, až po 
rozpor obecné vůle a zvláštní vůle jedince při porušení práva. Další části římského práva 
bychom nalezli v oddíle týkajícím se rodiny a v souvislosti s kodifikací a žalobami pak i v 
oddíle týkajícím se občanské společnosti. Pro Hegela samého je uspol"ádání právní matérie, 
jak se traduje v římském právu, pouhou historickou nahodilostí, zatímco jeho vlastní 
uspol"ádání je "rozumné". Hegel chápe římské právo (z pohledu dnešní romanistiky 
nesprávně) jako systém subjektivních oprávnění, přičemž nedokonalost jeho historické 
podoby spatl"uje v absenci obecnosti. Hegelův vztah k historické podobě římského práva by 
bylo možno shrnout následovně: (a) Je to dar dějin, jenž je však třeba (b) pozvednout 
k obecnosti a (c) zpracovat "vědecky" (v Hegelově smyslu slova věda). 

2.3.5.3. Vlastnictví 

Ono pozvednutí k obecnosti ("Erheben ins Allgemeine") se netýká jen osobl0
l, jež 

ještě v římském právu byla jen zvláštním statusem, nýbrž i vlastnictví, jehož přežilé formy 
Hegel ve Filozofii práva v zásadě zavrhuje. Je zajímavé si zde uvědomit, že Hegel napl"íklad 
rodinné fideikomisy (omezení volnosti nakládání s určitým vymezeným pozemkovým 
majetkem) nakonec připouští a tuto nedůslednost odůvodňuje svojí koncepcí úřednického 
stavu, tedy soukromému právu nadřazeným státním zájmem. Toto pojetí soukromého práva 
odpovídá výše obecně formulované koncepci pl"irozeného práva, prvním výrazem jeho 
uskutečňování je pak právě abstraktní právo (nikoli nutně časově, nýbrž "logicky"). Člověk 
vkládá svoji svobodnou vůli do věci, aby si svoji subjektivní svobodnou vůli učinil objektem, 
čímž se stává jejím vlastníkem a každý zásah do tohoto vlastnictví by nadále byl opomenutím 
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úcty, jež svobodné vůli náleží. Vlastníkem se tedy člověk nestává tím, že by byl první, nýbrž 
tím, že je svobodnou vt:Iií, ježto prvním se stane, jak vtipně poznamenává Hegel91 >, až když 
přijde někdo po něm. 

Vlastnictvím tedy začínú pojmový rozvoj svobody, je tím nejabstraktnějším, čímž je 
jednak (a) předurtena jeho nedostatetnost (viz její důsledky v "Právním stavu"), jednak se 
tím (b) stává neopominutelným základem pro každé dal.~ i a vnitřně bohatší uskutečněni 
svobody ve státě a občanské společnosti, přičemž vlastnictví těmito konkrétnějšími 

uskutečněními svobody může být omezeno, leč nikdy popřeno ve své podstatě. Člověk tedy ve 
vlastnictví takto získává vnější sféru svojí svobody ve věcech. Věci jsou definovúny negativně 
jako ne-osoby, tj. odlišné od svobodného, nesvobodné a tudíž bezprúvné. 

Ritter ve svém článku rozlišuje Ding a Sache, přičemž z Ding se stane Sache vtažením 
do lidské sféry, tedy zbavením přírodnosti a to jednáním. Tento proces má dvě strúnky: 

(1) Jednak se Sache nnlž.e stát jen ta část Ding, již si člověk může nějak 
přivlastnit. 

(2) Jednak toto přetvoření v Sache spočívá v tom, že Ding zduchovňujeme tím, 
že jí buď vkládáme účel, jenž v ní předtím nebyl, či ji přetváříme též 
fyzicky a dúváme jí tím nové určení, jímž se bude lišit od téže věci 

nezformované (louka x pole). 
Tímto procesem přetvářfrne přírodu a tím, že do ní vkládáme své Ú("ely, ji zbavujeme zdání 
nezávislosti a činíme z ní soutást lidského světa, činíme z ní první vnější prostor svobody. 

To, že člověk nevstupuje do vztahů ve své úplnosti, nýbrž pouze jako osoba práva, 
působí zúroveň zvěcnění vztahů jako takových, ale právě tím se utváří prostor pro lidskou 
autonomii. Člověk si v moderní společnosti v rámci práva může sám volit své cíle a způsoby, 
jak jich dosáhnout, zároveň získává nedotknutelnou sféru niternosti, jež je též chráněna tím, 
že do vztahů s vnějším světem vstupujeme pouze jako osoba. Hegel ji vymezuje následovně: 
"UnverauBerlich sind daher diejenigen Guter, ... welche meine eigenste Person und das 
allgemeinste Wesen meines Selbstbewusstseins ausmachen, wie meine Personlichkeit 
i.iberhaupt, meine allgemeine Willensfreiheit, Sittlichkeit, Religion." 92

) 

Smlouva pak je jednak (a) projevem vzájemného uznání vůlí, jednak (b)místem, kde 
se vůle projevuje jako zvláštní, svůj vlastní účel sledující. Hegel si je bolestně vědom s tím 
spojeného rizika atomizace společnosti, odmítá však řešení, jež by odstraňovalo soukromý 
majetek. Stačí připomenout pasáž z úvodu Filosofie práva, v níž Hegel jednak chválí Platóna, 
že ve své Ústavě (odstraněním všeho zvláštního - majetku, rodiny ... ) postihl ducha řecké 
Sittlichkeit, jednak jej kárú, že právě tím urazil hlubší princip osobnosti, jenž se právě začínal 
prosazovat. 93

) 

Soukromé vlastnictví je tedy Ve Filoz(4li práva dle Ritterova výkladu požehnáním 
jednak (a) negativně tím, že je podmínkou osvobození z přírodnosti, jednak (b) pozitivně tím, 
že je podmínkou svobody individuí, ježto právě skrze ně si vůle dává uskutečnění ve světě, 
čímž se uskutečňuje zvláštnost. 

Z ocenění soukromého vlastnictví se následně odvíjí ocenění soukromého práva a 
tedy práva římského v jeho moderní podobě. Tak tedy můžeme konstatovat, že přes všechny 
rétorické výpady proti římskému právu je Hegel akceptuje jako základ moderní společnosti a 
první prostor lidské svobody. Tím se onen pomyslný kruh uzavírá. 

2.3.6. Shrnutí: 

1. Hegelovo politické myšlení vychází z idealizace antické polis a dospívá ke smířeni 
s moderní skutečností skrze jej i pochopeni. 
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2. Podstatou tohoto procesu je postupné přijetí existence zvláštních zájmů jedince 
vyvinuv.~ích se během dějin, kdy Hegel tyto zájmy stále více začleňuje do svého pojetí 
spolec"nosti. 

3. Jádrem Hegelova přístupu k Římskému právu jakožto upravujícímu část těchto 
zvláštních zájmů, je vždy jeho chápání vztahu vlastnictví a svobody ve společnosti, jež opisuje 
kruh od vzájemné neslučitelnosti po vzájemnou podmíněnost. 

4. Vyvrcholením tohoto procesu je pak pochopení vlastnictví jako nutné, nikoli v.~ak 
dostatd-:né podmínky uskutečnění svobody ve světě, jak se s ním setkáváme ve Filozofii práva. 
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3. Historickoprávní škola a její kritika 

3. I. Úvod 

Historickoprávní škola vyri'Istala jednak z podhoubí své doby, jednak z vnitřního 
vývoje právní vědy samé. Objev dějin a rozbití krunýře bezčasí, do něhož bylo právní myšlení 
uzavřeno díky přirozenoprávním konstrukcím doby osvícenství, byly jednou z mnoha reakcí 
na převratné změny provázející přelom 18. a 19. století. Mnohem lépe nežli snažit se ji 
vysvětlit z nějakého jiného jevu či proudu této doby bude brát ji jako svébytný zjev, jenž 
podněty přijímal i dával a byl provázán s proudy jinými pouty jak myšlenkovými, tak 
osobními, ať již s myšlením Kantovým, ideály romantismu či klasicismu nebo s německým 
idealismem. 

Nálepka "Historickoprávní škola" s sebou nese tytéž slasti i strasti jako každý jiný 
podobný termín, jednak je totiž pr-íliš široká a nepostihuje podstatu, vývoj a vnitřní dynamiku 
popisovaného jevu, jednak nám umožňuje uchopit v obecnosti určitý směr a snáze se tak 
orientovat v dějinách myšlení. Pro nás zde z historickoprávní školy budou podstatné pouze 
osoby Savignyho a Huga, k nimž se vztahuje Hegelova kritika, a o jejichž díle též dále 
podrobněji pojednáme. 

Kantova Kritika ("istého rozumu byla skutečnou událostí své doby, jíž si dnes 
dovedeme stěží představit: Přinesla zásadní obrat v chápání mnoha speciálních věd. Podobný 
vliv měly na poli právní vědy Metafyzické základy právní vědy. Obrovský posun v metodě a 
chápání jejích úkoli'I si zdokumentujeme na dvou vydáních Hugovy Učebnice dějin římského 
práva. Tři nejvýznamnější právní myslitelé této doby, Hugo, Feuerbach a Savigny se 
pokládali, každý v určitém smyslu, za kantovce, a tak se základní otázkou právní filozofie 
stalo hledání formálních podmínek .fllos(?ftcky legitimované právní vědy, tedy otázka, jak je 
možná autonomní právní věda. 

Popření starého přirozeného práva nevedlo ke zrušení jakéhokoli přirozenoprávního 
korektivu platného práva, mnohem spíše vedlo jednak (a) k recepci základních postulátů 
KantOVJ' etiky, tedy autonomie osoby a její mravní vi'Ile a chápání právního řádu jako "der 
Ermoglichung der groBten Freiheit, die mit der Freiheit der Rechtsgenossen 
zusammenbestehen kann," 1 l jednak (b) k ponechání pojmových výdobythl přirozenoprávníků, 
jež samozřejmě odrážely jejich koncepce rozumového přirozeného práva. Projevům 

přirozenoprávního myšlení u historickoprávní školy věnujeme následující oddíl. 
Objev dějin se nevztahoval pouze na historickou podmíněnost práva, nýbrž zahrnoval i 

vědomí dějinnosti právní vědy samé. Přídomek ve spojení "historická pravověda" 

("geschichtliche Rechtswissenschaft") vyjadřuje dějinnou podmíněnost předmětu této vědy, 
oproti osvícenské koncepci nadčasové právní vědy zkoumající "již samým rozumem 
seznatelná práva" (Rakouský Obecný zákoník občanský), a v žádném případě nenaznačuje, že 
by právní věda měla rezingovat na poznávání platného práva. "Der Hinweis auf die 
geschichtliche Vorgegebenheit des Stoffes ist also nur ein Aspekt im Gesamtprogramm einer 
Erneuerung der Rechtswissenschaft, namlich derjenige des Stoffes, den die 
Rechtswissenschaft geistig zur Totalitat organisieren soli. "2

) 

Mělo-li být právo chápáno jako dějinné, bylo třeba objasnit, z čeho bude vyrůstat. 
Historickoprávní škola v tomto navazovala na myšlení Thomasia, Montesqieaua, Herdera, do 
určité míry i Schellinga a hlavními protagonisty "divadla světa" se tak stávají národy, resp. 
duch národa ("Volksgeist"). Rámcem takto chápaných dějin byl universální pokrok, při němž 
si jednotlivé národy jaksi předávají pochodeň, aby dorazily ke společnému cíli. Zcela 
v Herderově duchu pak budou snahy zákonodárce předběhnout vývoj vnímat s výsměšným 
opovržením ("mit hohnender Verachtung") a proti nim stavět obraz tichého růstu kultury 
z kolektivního nevědomí národů. Wieackec'l pro ilustraci uvádí krásný obraz vzniku lidové 
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písně z křehké a melancholické novely pozdního romantika T. Storma Immensee: "(Die 
Volkslieder aut.) werclen gar nicht gemacht; sie wachsen, sie ťallen aus Luft, sie fliegen Uber 
Lanci wie Mariengarn, hierhin und dorthin, unci werden an Tausend Stellen zugleich 
gesungen. Unser eigenstes Tun und Leiden finclen wir in diesen Liedern; es ist, als ob wir alle 
an ihnen mitgeholťen hatten." Toto pojetí však hluboce zapůsobilo spíše na germanistickou 
větev historickoprávní školy. 

Nejhluh.\:í podstata objevu dějinnosti prúva spočívá v tom, že začíná být zkoumán 
vztah historicky chápané právní normy ke stejně historické skutečnosti, proto je neoprávněná 
výtka, podle níž historickoprávní škola opomíjí požadavky dne pro "věčné včera". 

Historickoprávní škola sama sobě rozumí jako autonomní vědě a pokládá právní vědu za 
složitou a na pochopení náročnou strukturu, jež vyrí'1stá v čase a jíž je třeba jako takovou 
pochopit. Teprve s tímto pochopením pak můžeme dostát nárokům dneška a právě to je 
konečný cíl, k němuž se historickoprávní škola snaží dospět. 

Jiným myšlenkovým zdrojem je pro historickoprávní školu Výmarská klasika. Obdiv 
k antice, vztah k pramenům a snaha o exemplárně harmonické sebeuskutečnění kultury 
v duchu ideálů antiky spojená s důrazem na výchovu člověka k lidskosti ("Bildungsroman") 
se odrážejí především v osobě Savignyho a jeho pojímání kultury, vědy, jakož i osobním 
vystupování. 

Nakonec je třeba si uvědomit jednu klíčovou skutečnost, totiž že jak pro Huga, tak pro 
Savignyho byly právní d~jiny, užijeme-li dobového výrazu, "Litterair Geschichte", tedy 
především d~jinami nauky. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz, kdykoli je řeč o "právu 
rodícím se z celku národa" a podobných věcech, národ je totiž jednak (a) chápán jako kulturní 
celek, jednak je do značné míry (b) redukován na právo zachycené v pramenech dotyčné 
epochy. 

3.2. Přirozené právo v pojetí historickoprávní .\:koly 

Abychom pochopili význam přirozeného práva v myšlení historickoprávní školy, 
musíme si uvědomit, že pojmosloví a systematika, z níž vycházela a již začlenila do rámce 
nově pojímané právní vědy, musela nutně pocházet z doby předchozí, jíž byla právě epocha 
z rozumu odvozovaného přirozeného práva. Tato rezidua vedla později k obviňování 
historickoprávní školy z nevědomého podsunutí přirozenoprávních postulátů platnému právu 
("Kryptonaturrecht"). Skutečnost je taková, že například Savigny přijímal základní postuláty 
přirozeného práva zcela vědomě: Věřil v "die Moglichkeit unbedingter Gerechtigkeit und die 
totale Systematisierbarkeit der Rechtsordnung."4

l Savigny chápe přirozené právo jako nutný 
ideální (v Kantově smyslu) prvek právní vědy, to, co pro něj je nemožné, je přirozené právo, 
jež by právní vědě dávalo její jednou pro vždy platný obsah (srv. metodologie). 

Následující výklad o přirozeném právu bude vycházet z Wieackera5
l. Historickoprávní 

škola tedy vnímala sebe samu jako překonatelku přirozenoprávních systémů, zároveň si však 
byla vědoma jejich odkazu, jenž zahrnoval především: 

(a) Systematiku pandektního systému, již Hugo výslovně přijal a Savigny užíval a jež 
má vposledku své kořeny v systému S. Pufendorfa. 

(b) Metodu utváření systému a pojmů, stejně jako logické odvozování jednotlivých 
rozhodnutí z tohoto systému a jeho pojmů. Toto pojetí pochází od Ch. Wolffa. Stačí zde jen 
připomenout systematickou stránku metodologie historickoprávní školy. Pro zajímavost 
můžeme uvést, že ve svém pozdějším vývoji (Puchta) se v principu vrací dokonce 
k demonstrativní metodě more geometrico. 

(c) Základní pojmy, jež tento systém a ostatně i náš současný utvářejí, jsou plně 
přejaty z přirozenoprávního myšlení: Objektivní právo, subjektivní právo a jeho druhy, právní 
úkon, projev vůle, vzájemná smlouva, povinnost plnění, nemožnost plnění a další. 
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(d) Z přirozenoprávního myšlení je přejat i vztah práva a morálky, kdy se předpokládá, 
že právo by mělo ze své podstaty sloužit k dosahování obecně etických cílů. Tradiční pojetí 
bylo přitom pouze nahrazeno Kantovým vycházejícím z mravní autonomie jedince. Pro Kanta 
je mravní povinností každého jedince usilovat o život ve státě a tedy v rámci právního řádu a 
právní řád pak má vymezit prostor svobody, v němž svobodné uskutečnění mé mravní 
autonomie bude slučitelné se svobodou každého druhého. Na tomto základě se pak rozvíjí 
velice zajímavé pojetí vztahu etiky a práva u Savignyho. 

Savigny bude právo chápat plně v Kantově duchu jako (a) "Grenze, innerhalb welcher 
das Daseyn und die Wirksamkeit jedes Einzelnen einen sicheren, freyen Raum gewinne" a (b) 
"Regel, wodurch jene Grenze und durch sie dieser freye Raum bestimmt wird."6

> Tímto je 
mravně odLivodněna autonomie práva, když právo slouží mravnosti, leč nikoli tak, že by slepě 
vykonávalo její příkazy, nýbrž tím, že zajiUuje rozw~j mravních sil, jež jsou vlastní každému 
člověku. Z toho plyne, že právo jednak (a) panuje ve své ,~·{éře neomezeně a jednak (b) slouží 
pouze "der sittlichen Bestimmwzg der menschlichen Natur."7

) Tomuto pojetí pak odpovídá 
Savignyho chápání pojmt"t subjektivního práva, smluvní svobody, právního úkonu a jiných 
základních pojmů práva jakožto umožňujících lidskou svobodu. Wieacker říká, že "in der Tat 
hat etwa Savigny trotz der Versuchung seiner Staatsamter in der preuBischen 
Restaurationszeit den eigenen Forderungen, soweit es dem lnnenpoliker menschenmoglich ist, 
nachzuleben versucht."Hl V tomto snad stojí za to si ještě jednou zdůraznit, že Savignyho 
chápání práva nerozumělo právu jako prostředku k dosahování státních zájmů, nýbrž jako 
prostředku k dosahování lidskosti. 
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3.3. Gustav Hugo 

3.3.1. Úvod 

Za zakladatele historicky orientované vědy o soukromém právu je odedávná pokládán 
Gustav Hugo 9 ) ( 1764-1844 ). Hugo studoval práva v Gottingen, později tamtéž sám vyučoval a 
v roce 1792 dosahuje proťesury, aby zde po zbytek svého života již setrval. Jeho dílo je 
roztroušeno po mnoha vydáních učebnic římského práva, v článcích a časopisech. 

Hugo ve svém myšlení oproti Savignymu více náleží minulosti, vycházeje z 
pragmatického historismu, jehož základem bylo důkladné studium pramenů a realistický 
pohled na situaci v tehdejší Svoté řW římské, snaží se přetvořit v Kantově duchu právo ve 
svébytnou speciální vědu. 

Charakteristické pro jeho rozumění právu je užití pojmu přirozené právo, jemuž 
rozumí spíše jako metodickému uspořádání matérie pozitivního práva, což vyúsťuje 

v požadavek, "dass eine allgemeine Theorie des geltenden Rechts das Naturrecht ersetzen, ja 
selbst ein "induktives" Naturrecht werden soll.'" 0

l Tímto uvolňuje pro právní vědu prostor, 
jenž předtím zabíraly přirozenoprávní spekulace a zároveň můžeme shledat jistou podobnost 
v záměru s pojetím Hegelovým, ač prostředky, jež má Hugo k dispozici jsou jistě mnohem 
skromnějH 

Ve vztahu k tvorbě práva Hugo kritizuje "Gesetzesťabrik" osvícenského absolutismu a 
staví se na stranu samovolného vznikání práva především z nauky, ale též z celku společnosti, 
což je jen jiný způsob, jak opět odmítnout na rozumu založené přirozené právo. 

Z jeho díla je kromě edic pramení'! a zmíněných učebnic asi nejznámější zkoumání 
bonorum possesio, přičemž pak snad můžeme snáze porozumět jeho hněvu vůči Hegelovi, 
jemuž se, nejspíše nechtěně, povedlo zasáhnout zrovna lidsky nejcitlivější místo každého 
právníka- jeho specializaci. 

My si zde nejdříve objasníme (a) posun, jenž nastal v Hugově díle s přijetím 
Kantových myšlenek, a tak se nám snad podaří lépe a spravedlivěji porozumět jeho názorům a 
záměrům, nežli mohl Hegel, abychom nakonec přešli (b) k vlastní Hegelově kritice a 
polemice s Hugem. 

3.3.2. Dějiny římského práva ( 1790) 

V roce 1790 vychází první vydání Hugových dějin římského práva pod názvem 
"Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis a uf unsre Zeiten" 11 

l_ Jedná se, jak bylo tehdy u právnické 
literatury zvykem, o kompendium, tedy o knihu, jejíž účel není primárně vědecký, nýbrž, jež 
má sloužit studentům k opakování. 

Celek popisu dějin opravdu nejlépe vystihuje slovo pragmatický, jedná se prostě o 
věcný popis toho, jak se věci staly, popis příčin a následků. Tam, kde doba přinesla něco 
krutého, o tom Hugo hovoří s politováním a nijak se to nesnaží omlouvat, pouze vysvětlovat. 
Kniha je psána relativně příjemnou a živou němčinou, přičemž v užívání německého jazyka 
v oblasti práva byl jedním z průkopníků. 

Dějiny mají přispívat k pochopení práva platného, ježto chápat právo bez znalosti 
historie je stejně nemožné jako rozumět theologii bez znalosti církevních dějin a dějin 

dogmat. Znalost takto chápaných dějin tedy není nutná pro výkon praktického právnického 
povolání. Hugo zde pochopením nerozumí rozumové odůvodnění v Hegelově smyslu, ale 
prostě pochopení, jak jej užíváme, řekneme-li například, že pro Hegela je třeba nalézt rozum 
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jako nlži v kříži přítomnosti. Může nám snad stačit (a) znát Hegelovu koncepci rozumného, 
leč celou souvislost pochopíme, jen známe-li (b) též původ toho obrazu u Lutera etc. 

Hugo zavádí oproti předchozím kompendiím mnohem větší důraz TUl vlastní obsah 
práva té které doby, a tak k tradičnímu pojednání o (a) pramenech práva a (b) uc"encích, již se 
právem zabývali, přibylo (c) systematické pojednání obsahu právních pramenů. 

(a) Dějinami pramenl'1 práva se rozumí "von wem und wie Veranderungen bewirkt 
worden sind, wohin nati.irlich auch die Geschichte des Staats selbst gehort, soweit sie auf das 
Recht Eintluss hat; gleichsam das AuBerliche der Rechtgeschichte. "(§2) Pramenem práva 
však nejsou pouze zákony, leč je třeba vzít v úvahu též právo zvykové a názory nauky. 

(c) Obsahově bude Hugovo pojednání v zásadě hstě civilistické, přičemž civilní právo 
pro něj splývá v jedno s právem římským, jež je ostatně ze všech platných práv (Německé, 
kanonické, římské) nejvíce hodno zpracování a ostatnč není tajemstvím, že zbylá dvě práva 
z jeho systému vycházejí. 

Hugo se ve své učebnice striktně drží tohoto rozčlenění a spojuje je zároveií 
s periodizací, takže pro každé období od založení Města pojedná vždy nejprve o pramenech 
práva etc., přičemž se bude snažit postihnout spojitost těchto tří elementů jako "ducha doby". 
Toto jím poprvé zavedené rozdělení bylo obecně přijato a s mírnými obměnami se užívá 
dodnes. 

Systém práva rozčleňuje tradičně na personae, res a obligationes a popis jednotlivých 
institutů je relativně podrobný, ač s pojetím jejich vývoje, jak jej nalezneme u Savignyho, jej 
nelze srovnávat. 

Myšlenkově nejplodnější jsou jistě Hugovy názory na (a) prameny práva, (b) 
postavení soukromého práva jako takového, (c) proces jeho tvorby a (d) ideál, k němuž 
směřuje. Tyto okruhy jsou natolik vnitřně provázány, že je pojednáme vcelku. U Huga 
samého musíme jeho obecnější názory hledat roztroušeny v moři podrobných a konkrétních 
údajů o římském právu. 

(a) Celá Hugova kniha je prodchnuta upřímnou nenávistí k osvícenskému pojetí 
zákona jako nejdokonalejšího prostředku k regulaci společenských vztahů. Již v souvislosti se 
zákonem dvanácti desek se pozastavuje nad tím, že "die zwolf Tafeln waren kein Gesetzbuch, 
wie man in unseren Tagen Gesetzbucher macht, um bestrittene wissenschaftliche Satze, durch 
einen Machtspruch von oben herab, z u bestimmen." ( § 17) Aby ukázal, jak málo zasahovali 
Římané do soukromého práva prostřednictvím zákonů, dává si Hugo tu práci, že 
vyjmenovává po jednotlivých stoletích veškeré zákony upravující tuto matérii. Nejhorší 
možnou formou kritizovaného pojetí práva je pak takové, jež chce "zum Grundsatze in der 
ganzen Rechtswissenschaft annehmen, man mi.isse nicht nur nie gegen formliche Befehle und 
Verordnungen, sondern auch immer nach ihnen entscheiden, hochstens konne noch das 
Naturrecht aushelfen." (§56) Polemický hrot Hugova útoku je zřejmý: Takto pojímané 
zákonodárství umrtvujícírn způsobem zasahuje do přirozeného vývoje práva z duchu národa, 
ve své krajní podobě pak může vést k despotizmu. Ducha národa Hugo pojímá v Herderově 
smyslu a na jeho dílo výslovně odkazuje ( § 196). 

(b) Soukromé právo má oproti právu veřejnému tu zvláštnost, že "Satze des reinen 
Civilrechts, bey welchen dem Staate nichts daran liegt wie sie sind, sondern nur, dass sie 
sind; bey welchen das Hauptverdienst GleichfOrmigkeit und Zutrauen zu dieser Gesetze ist, 
kann der Souverain ruhig ihrer nati.irlichen und wissenschaftlichen Bildung i.iberlassen." (§54) 
Na státu je nanejvýše pak úprava procesu. Měřítkem správnosti je aequitas - "Oas was die 
Nation fi.ir Recht und Unrecht halt." (tamtéž) 

( c) Takto pojímané soukromé právo má pak jen vzácně vznikat "durch einen 
feierlichen Volksschluss" (§54) i tak má usnesení lidu sloužit jen k potvrzení stávajícího a 
ještě jen základů, přičemž zbytek má být ponechán zdravému rozumu ("dem 
Menschenverstande"). Jak známo, osvícenství mělo naivní představu, že lidé jen čekají, až 
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budou vyvedeni ze své neznalosti. Hugo toto nesdílí a mnohem spíše se domnívá, že pro vše 
musí teprve nazrát čas: "Der Satz ex nudis pactis TZOll oritur actio sed exemptio 12

l ware einer 
sehr klugen Gesetzgebung wiirdig, wenn sich solche Dinge durch Gesetze machen lieBen, und 
nicht fast immer von selbst machten." (*30) Jednak (a) se tedy staví proti umělým zákonům, 
jež by se snažily shora vnucovat společnosti něco, k čemu ještě vnitřně nedospěla, jednak (b) 
zdroj práva nachází právě ve vnitřním procesu přeměn společnosti. Své pojetí pak shrnuje, 
když v souvislosti s recepcí římského práva v Německu uvádí, že: "Der Geist des Zeitalters 
macht alle Befehle entweder unwirksam oder entbehrlich." ( * 189) 

(d) Takto chápané právo, jež vyrůstá ze specifických podmínek toho kterého 
(kulturního) národa, pak směřuje k sobě vlastní dokonalosti. Když se Hugo zamýšlí nad spory 
mezi římskoprávními školami, dospívá k tomu, že byly přirozeným dúsledkem toho, že další 
generace již pokročila dále, ježto "das Romische Recht, so wie jedes Recht in der Welt, einen 
Hang hatte, sich vom bloB positiven zu entfernen, und der natiirlichen Billigkeit zu nahern." 
( § 118) Proces přeměn práva vychází z proměn společnosti a jeho podstatou je der 
"bestandige Hang des Rechts, von dem, was nur einen historischen Grund hatte, 
abzuweichen." (§ 109) Takto chápané přirozené právo pak představuje jen jakési jádro, 
k němuž každý právní řád spěje, a není smysluplné snažit se na jeho základě odůvodnit do 
detailu celý právní řád (§209). U podrobných ustanovení je pak na prvním místě "Zutrauen zu 
dieser Gesetze" (*54). 

Asi nejprohlernatittějším bodem celé Hugovy koncepce je skrytý monopol právníků na 
právo, kdy se za pojmem "ducha národa" neskrývá nic jiného, než názory právnického stavu 
dotyčného národa. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že sférou, na níž by se tento 
monopol měl vztahovat, je oblast ryzího soukromého práva, kde skutečně vposledku zájmem 
všech lidí je jen, aby právo bylo určeno co nejjasněji, nejsrozumitelněji a byla zachovávána 
formální spravedlnost (de similibus idem est iudicandurn) a dokonalost tohoto systému je ryze 
technickou otázkou pro speciální vědu, jíž je právě právní věda. 

3.3.3. Dějiny římského práva ( 1 799) 

G. Hugo v předmluvě k tomuto druhému vydání svých dějin římského práva 13
l (Hegel 

vycházel z pátého z roku 1818) chválí konec osmnáctého století těmito slovy: "Zu Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts, nach so vielen vortrefflichen Mustern einer besser und wirklich 
pragmatischen Bearbeitung der Geschichte iiberhaupt und der alten insbesondere, nach so 
vielen neuen Entdeckungen von Tatsachen ... Selbst nach winken, welche Kant gegeben hat, 
ohne die gar manche Stelle dieses Buches in Methode und Raisonnement weniger richtig seyn 
wiirde" (Yorrede) Tento chvalozpěv nebyl nijak přehnaný a změny, jimiž prošlo vidění dějin 
během posledního desetiletí 18. století, byly skutečně převratné, což se odráží i v novém 
pojetí, jež vtiskl Hugo svým dějinám římského práva. 

Hugo věnuje metodologickým otázkám tradičně první paragrafy své knihy: 
§ 1 Právní věda by se napříště měla odlišovat od pouhé znalosti toho "co je po právu" 

("was Rechtens ist"). Musí být pozvednuta na úroveň vědy a tedy vystoupit o úroveň výše a 
být schopna zodpovědět otázku, "proč je to po právu" ("warum es Rechtens ist"). Takto 
pojímaná právní věda bude pak mít dvě stránky: 

(a) Stránku filozofickou, jež bude na základě poznání přírodních zákonů a toho, "was 
im menschlichen Gemuthe a priori bestimmt ist," určovat, co je možné, aby platilo za právo. 

(b) Stránku historickou, jež bude zkoumat svobodné jednání lidí, jímž bylo z těchto 
možností urteno, co bude platným právem. 

§2 Právo má dvojí dějiny: 
(a) Učené dějiny ("die gelehrten Geschichte"), tedy životopisy významných právníků, 

jejich díla a učení. 
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(b) Právní dějiny ve vlastním smyslu, tedy dějiny práva, jakožto pozitivní vědy, jež se 
dále dělí na: 

(I) Vnitřní- pojmy a věty pozitivního práva 
(2) Vnější- prameny práva a jejich dějiny 

Hugo tímto skromně sice, leč přeci jen podává základ pro chápání práva jako autonomní 
vědy a vymezuje mu jeho předmět zkoumání a Ú('(el, jehož by se mělo snažit dosáhnout, i 
vnitřní {·/enění. Sám se v celé knize snaží vytčeným nárokům dostát. To, že si odpouští 
komentáře, vyhýbá se hodnotícím adjektivům a konstatuje pouze, jak se věci seběhly, aby 
dospěly k nějakému cíli, je důsledkem nově nalezené metodologie. 

Právní vývoj je zkoumán v mnohem větších podrobnostech, sevřeněji a systematičtěji. 
V periodizaci Hugo užívá pro "život práva" v římském státě Herderova obrazu kruhu lidského 
života od dětství, přes jinošství a mužný věk až po stařeckou slabost. 

Hugo pokládal Římany za jeden z největších národů, který Římské právo po dlouhých 
třináct století utvářel s láskyplnou péčí a dlouho se věřilo, že se mu nadobyčej povedlo. To, co 
přineslo zkázu právní vědě v římském světě, byl despotizmus a nevědomost a mělo by to být 
varováním pro každou dobu, jež bude následovat. I Hugo stejně jako Hegel je ovlivněn četbou 
osvícenských historikl1, což se zračí například v jeho popisu římského císařství: "Die 
Verschiedenheit zwischen Sclaven und Freyen war jetzt nicht mehr so groB, wie ehemals, 
denn beyde hatten den Kaiser uber sich und die Freyen waren nicht zugleich auch die 
Regenten." (II *235) 

Kantův vliv je možno doložit nejen v oblasti metodické, nýbrž též obsáhlými citacemi 
na jiných místech či užíváním termínů jako "auf dingliche Art personlichen Rechte" (II §56). 

3.3.4. Hegelova kritika 

Hegelova kritika má dvě roviny jednak (a) metodologickou, jednak (b) rétorickou, kdy 
Hegel útočí na jednotlivosti, na nichž se snaží ukázat důsledky chybné metodologie či 

nedostatku filozofického vzdělání. 
(a) Hegel se věnuje kritice metody historickoprávní školy v §3 a my zde předesíláme, 

že jejím jádrem bude rozdíl mezi odůvodněním ze skutečnosti (dějin) a odí1vodněním z pojmu 
(na základě rozumového pochopení skutečnosti a rekonstruování jejích zákonitostí), přičemž 
podle Hegela Hugo obé zaměňuje. 

Hegel nejprve uvádí, že zkoumání vznikání a zanikání práva v čase (právní věda), jež 
blíže popisuje jako "diese rein geschichtliche Bemtihung, so wie die Erkenntnis ihrer 
versttindigen Konsequenz, die aus der Vergleichung mit bereits vorhandenen 
Rechtsverhaltnissen hervorgeht," 14

) má své hluboké opodstatnění, leč nesmí být zaměňováno 
s jednou pro vždy platným odůvodněním. Právní ustanovení může totiž být velice dobře 
vysvětlitelné z okolností, ale zároveň může být nerozumné a ne.\pravedlivé z hlediska 
filozofického zkoumání, a, i bylo-li by rozumné a spravedlivé z tohoto hlediska, není tomu tak 
proto, že je vysvětlitelné z okolností. Vysvětlení z okolností a pochopení (Begreifen) jsou 
tedy dvě různé věci. 

Hegel dále pokračuje ve své kritice, když ukazuje, že historické odůvodnění nějaké 
instituce, jako příklad uvádí kláštery, jakožto odůvodněné ve své době ukazuje spíše opak 
tedy, že v dnešní doby tato instituce již své odůvodnění postrádá, jestliže se vnější okolnosti 
změnily. 

Hegelova kritika zde působí poněkud zvláštně tam, kde si pro sebe uzurpuje slova jako 
"Begreifen" a "Rechtsbegriff' či "Vernunft", ovšem její podstatou je to, že abychom získali 
pojem věci, a tedy ji pochopili, musíme být schopni poznáním skutečnosti rekonstruovat její 
rozumovou povahu. To, co Hegelova kritika odhaluje, je nebezpečí, že užíváním určitých slov 
se porozumění vývoji promění v jeho odůvodnění, že tedy naše zkoumání jakékoli skutečnosti 
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by se mohlo zastavit v bodě, kdy jsme porozuměli vnějšímu vývoji, který k ní vedl. Hegel 
tímto upozorňuje na nebezpečí každé speciální vědy, jež se přestává ptát po obecnějších 
souvislostech či dokonce záměrně slouží odůvodnění něčeho nerozumného a nespravedlivého. 

(b) Hugo ve své učebnici římského práva (II §42, V §53) uvádí, že Favorínus se 
choval k zákonu dvanácti desek, "wie schon mancher Philosoph auch seitdem das positive 
Recht behandelt hat, wenn er es nicht verstand, und dagegen lobte sie Cicero, mit einem 
Seitenblicke auf die Griechen, vielleicht gar auf Platon (Fremant omnes licet, dicam quod 
sentio, bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur XXII. tabb. libelos, 
si quis legum lentes et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare ... 
Incredibile est enim, quam sit omne ius civile, praeter hoc nostrum, inconditum ac paene 
ridiculum De Oratore I. 44 15

)) Narážka na Favorina se vztahuje k rozhovoru mezi tímto 
filosofem a právníkem Sextem Caeciliem, jak nám jej podává Aulus Gellius. Hegel úryvek 
jeho Attických nocí cituje, lól ježto pro něj představuje "das bleibende und wahrhafte Prinzip 
der Rechtfertigung des seinem Gehalt nach bloB positiven'" 7l. Pouhá pozitivita spočívá v tom, 
že takovéto zákony prokazují svůj význam a úc''elnost v daných okolnostech a tudíž mají i 
samy vl!bec jen historickou hodnotu. Navíc skrývají nebezpečí "(des) unsterblichen Betrug(s) 
der Methode des Yerstandes ... , namlich fi.ir eine schlechte Sache einen guten Grund 
anzugeben und z u meinen, sie damit gerechtfertigt z u haben.'" 8) 

Jako příklad užívá známou větu z třetí desky: "TERTIIS NUNDINIS PARTIS 
SECANTO. SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE ESTO." 19

l Caecilius toto 
ustanovení omlouvá "dobrým dl!vodem" posílení důvěry, což je z Hegelova hlediska naprostý 
nesmysl, a proto nechápe, čemu by na této větě mohl podle Huga Favorínus nerozumět. U 
Huga k tomu ml!žeme nalézt následující (ll §I 02): "ob mehrere Glaubiger nicht sogar 
berechtigt gewesen seyen, den Schuldner hinzurichten, dari.iber hat um des Willen Streit 
entstehen konnen, weil die spLithern Romischen Schriftsteller selbst, die doch gewiss wussten, 
was secare und sector heiBe, von eigentlichen BlutvergieBen sprechen." Hegel svoji kritiku 
zakončuje následovně: "unter Verstehen musste Herr Hugo nur diejenige Bildung des 
Verstandes meinen, welche sich bei einem solchen Gesetze durch einen guten Grund 
beruhigt. "20

) Toto pak Hegel staví do protikladu k drobné vymoženosti rozlišení dvou druhů 
vozu, jejíž vychvalování Caeciliem pl!sobí oproti oné krutosti vl!či dlužníkl!m směšně. 

Dále Hegel Hugovi vyčítá, že římské právo v jeho vrcholném období pokládal za 
rozumné, přirovnával je v této podobě ke Kantově filozofii a chválil jeho dl!slednost, přitom 
největší ctností římských právníků byla jejich nedl!slednost a římské právo je plné prázdných 
slovních rozdílů. 

3.3.5. Hugova polemika s Hegelem 

Hugo se cítil Hegelovou kritikou dotčen, a proto na ni reagoval v recenzi Filozofie 
práva, jež vyšla v G6ttingensk_vch učených listech. 

První odstavec je věnován vcelku nevěcnému, leč kousavému, podivení se nad tím, že 
Hegelova Filozofie práva má dvě titulní stran/'l. Poté následuje dlouhý výčet míst, jež 
Hugovi přišla obzvláště "povedená": Hegelova urážka Platóna, odmítnutí dl'lslednosti 
římského práva, tradičního dělení na osobní a věcná práva, kritika Kanta etc .. Hugo se velmi 
podivuje nad tím, že Hegel nekritizuje jeho filozofii, nýbrž pouští se do právních dějin, kde 
zdl'lrazňuje místa, jež mu vadí. Například jeho pasáž o Ciceronovi a Favorinovi, přičemž 
uvádí, že ujišťuje, že "als er dies zuerst schrieb, nicht an Hrn. Prof. Hegel gedacht zu 
haben."22

l Tento údaj je pro nás zajímavý spíše z toho hlediska, že poukazuje na zásadní 
přelom mezi prvním a druhým vydání dějin římského práva. Hugo následně obviňuje Hegela 
z nepochopení platného práva slovy: "Wer etwas verstehen will, muss es doch gelernt haben, 
und dass Philosophen von Profession juristische Vortrage gehort und juristische Bi.icher 
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gelesen haben, gehort gewiss mehr zu den Seltenheiten, als was man oft als das GegenstUck 
dav on anfi.ihren hort..." 2-'l 

Velmi dotčen se pak Hugo cítí zlehčením rozdílu mezi possessio bonorum a bonorum 
possessio, přičemž si ž<.ídá respekt vl'Jči slovníku své vědy. Co se významu secare dotýče, 
upozorňuje na to, že ono nepochopené je skutečný význam tohoto slova v Zákoníku dvanácti 
desek. 24

) Na obvinění, že pokládá římské právo za rozumné, odpovídá, že to nikdy netvrdí, 
avšak tvrdí, že technicky je natolik dokonalé, že vždy bude sloužit vzdělávání budoucích 
právníků. Následuje kousavý popis obsahu Filozofie práva. 

Hegel se ve své odpovědi vrací k ohrazení, jež učinil na konci předmluvy, že tedy 
bude odpovídat jen na vědeckou kritiku. Následuje spousta vcelku nevěcných urážek a 
obvinění. Z věcného hlediska je snad jedině zajímavé Hegelovo zdůraznění skutečnosti, že 
Ciceronův výrok, jenž jsme výše právě z tohoto důvodu uvedli doslovně, nekritizuje. Je tím 
vyjádřen jeho postoj ke skutečnosti, kdy zákony jsou vyjádřením své doby a slouží ve své 
nedokonalosti, stejně jako filozofie v jiné nedokonalosti, pokroku lidstva k uskutečnění 
svobody. Toto má ovšem se samotnou polemikou jen málo společného. 

3.3.6. Oprávněnost Hegelovy kritiky (Shrnutí) 

Pro nestranného pozorovatele, jenž se na celý spor dívá ještě navíc po téměř dvou 
stoletích, má celá situace místy půvab nechtěného: Oba pánové si nerozumí. Máme-li však 
přeci posoudit oprávněnost kritiky a nalézt za spoustou, ať již záměrného či nezáměrného, 
nepochopení věcné jádro, musíme konstatovat, že: 

(a) Právní věda se v Hugově pojetí konstituuje jako autonomní a zároveň filozoficky 
založená věda, čímž je ukončeno dlouhé období rozdvojení mezi živou praxí a 
přirozenoprávní teorii, jež právu vládlo. 

(b) Hegel proti tomuto pojetí staví koncepci, kde by role filozofie byla mnohem 
význačnější nežli jen jako obecného základu a stejně obecného korektivu každé speciální 
vědy. 

( c) Hegel má pravdu jednak v tom, že Hugo byl v mnoha věcech filozoficky naivní a 
jeho metodologie je proti Hegelově vlastní primitivní, jednak v tom, že tímto způsobem 
chápaná věda v sobě obsahuje "vysvětlující" potenciál téměř pro cokoli. 

(d) Hugo má pravdu, když Hegela obviňuje z nedostatku zájmu o právní podrobnosti 
(a podrobnosti jsou samou esencí práva), nicméně Hegel nechtěl být právníkem, nýbrž 
právním filozofem. 

(e) Hegel si vybírá Huga spíše jen jako zástupnou oběť za F.C. von Savignyho, 
potažmo historickoprávní školu a jádro sporu leží mnohem více nežli v otázkách 
metodologických, kde se alespoň co do cílů25 ) Hugo a Hegel v zásadě shodují, v názorech 
politických. 

41 



3.4. F. C. von Savigny 

3.4.1. Úvod 

Dějiny speciálních věd neznají příliš mnoho osobností, jimž se podařilo vstoupit do 
obecného povědomí, a právní věda pak v tomto není výjimkou, ba spíše naopak. Friedrich 
Car! von Savigny ( 1779-1861) takovouto osobností bezesporu je. Není jen klasikem právní 
vědy, ale stal se zároveň jakýmsi symbolem vědy své doby vůbec, byl jedním z významných 
politiků pruské restaurace a v neposlední řadě mistrem německého jazyka, jenž si svého daru 
byl vědom a uměl jej užívat. 

Savigny studoval práva v Mat·burku a již roku 1803 se stává profesorem tamtéž. 
Později je jedním ze zakladatelů Berlínské university a v Berlíně také tráví zbytek svého 
dlouhého života, který zasvětil rovnou měrou vědě a praktické činnosti ve službách pruské 
koruny. 

Savignyho život i dílo jsou protkány zvláštním napětím mezi vědeckým ideálem, 
jemuž věřil, a politickým cítěním, jež mu bylo jakožto rodovému šlechtici z rodiny, jež po 
staletí byla ve službách německých knížat, vlastní. V tomto smyslu je možno se dívat na jeho 
obnovení právní vědy jako na politický akt sui generis. I Savignyho zásah do sporu o 
kodifikaci byl ostatně dlouho vykládán jako "eine bewusste lrreftihrung des Zeitgeistes,"26

) 

my bychom v něm raději viděli spolu s Wieackerem27
) důsledek "(der) vitalen Spannung 

zwischen Wollen und Einsicht, der ke i ne engagierte Argumentation entgeht." 
Podíváme-li se blíže na sám zdroj zmíněného napětí, je jím vnitřní rozpor mezi 

přijetím Kantovy etiky a právní filozofie a jednak politickým, jednak náboženským 
přesvědcv.ením o nutnosti zachování stávajících pořádků, a to jak symbolicky vyjádřených 
v postavení privilegovaných stavů, církve a koruny, tak materiální skutečnosti, již takovéto 
rozdělení zakládá. Tento rozpor pak na mnoha místech ztěžuje pochopení Savignyho intencí a 
my se přikláníme k názoru, že je stejně imanentní dílu jako jeho tvůrci. 

Nejdříve si objasníme Savignyho pojímání národa, abychom mohli lépe pochopit jeho 
názory obsažené ve slavném programovém spise O povolání na.~í doby k zákonodárství a 
právní vědě, jenž si vyložíme dále. Poté si přiblížíme vývoj právního institutu v neméně 
slavné knize O právu držby, abychom nakonec přešli k závěrečnému srovnání s Hegelovým 
pojetím. 

3.4.2. Pojem kulturního národa 

Pro Savignyho je právo součástí širšího celku kultury, ducha národa, a právní dějiny 
jsou tak zároveň střípkem dějin kultury. Kulturou však rozumí duchovní tradici a to na 
některých místech dokonce v podobném smyslu jako Hugo vyjádřenou v literárních 
pramenech, jež se nám zachovaly a jichž vášnivým sběratelem ostatně Savigny byl. "Wer dies 
auBer acht Hisst, lauft Gefahr, Savignys Volksgeist als biologischen Befund oder als soziale 
Realitat statt als kulturelle Tradition miszuverstehen."28

) 

Národ je tedy v tomto pojetí celkem kultury, jejíž částí je i právo, jež vzniká se stejnou 
nutností jako jazyk z cítění lidu. Takto chápanému národu je pak stejně nemožné násilně 
vnutit dokonalé právo jako dokonalý jazyk. "Volk ist also ftir Savigny nicht die politische und 
gesellschaftliche Realitat der geschichtlichen Nation, sondern idealer Kulturbegriff: die durch 
gemeinsame Bildung verbundene geistige und kulturelle Gemeinschaft."29

l A takto chápaný 
národ je zároveň opět jen částečkou v procesu uskutečnění lidskosti v Herderově duchu. 
Z Herdera vychází i Savignyho rozumění dějinám, "denn Savigny versteht Geschichte nicht 
als irrationale, determinierte Lebensdynamik, sondern als geistigen Traditionszusammenhang 
zwischen dem Ehedem und Heute, d.h. mit einem heute viel genanten Begriff als 
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Wirkungsgeschichte, in welche die menschliche Yernunft und Freiheit eingegangen i st. "30
J 

Každý člověk je pak pro Savignyho součástí tohoto širšího celku, a proto není možné právo 
"aus eigener Kraft und Einsicht willki.irlich hervor(zu)bringen" 31

J. 

Z hlediska takto pojímaného národa je nutno rozumět některým klíčovým 

rozhodnutím, jež Savigny učinil: Odmítnutí kodifikace, pojímání recepce římského práva jako 
přirozeného procesu a ideál rozvinuté právní vědy, jakož i idealizace římského práva ve formě 
Justiniánské kodifikace. 

3.4.3. Kodifikační spor 

Na přelomu let 1813-14 píše hannoverský dvorní rada Rehberg spis "0 Code civile a 
jeho zavedení v Německu". "Rehberg zde ... z konzervativních a národních pozic ... 
argumentuje proti dalšímu rozšiřování a vůbec setrvání napoleonského zákoníku na německé 
pi'ldě, když východiskem je mu návrat k předešlému stavu ... "m. 

Proti tomuto se staví heidelberský profesor římského práva A. 1. Thibaut, jenž nejprve 
reaguje ostrou kritikou a poté vydává v roce 1814 spis "0 nutnosti v.~eobecného občanského 
práva pro Německo", v němž se jednoznačně staví za myšlenku kodifikace práva v Německu 
v duchu přirozenoprávních zákoníků. 

A právě Thibautův spis bude Savignymu podnětem, aby vydal své, původně jako úvod 
k Dějinám římského práva ve středověku zamýšlené, pojednání O povolání naH doby 
k zákonodárství a právní vědě, jež se stane manifestem historickoprávní školy a zároveň 
jedním z klenotů německého jazyka a bylo tedy sice prací příležitostnou, leč názory, jež 
vyjadřuje plně odrážejí Savignyho vnitřní přesvědčení. 

Obsah spisu se rozpadá do obecné části, v níž se Savigny zabývá (a) vznikem 
pozitivního práva vůbec, (b) zákony jakožto pramenem práva a ( c) právem římským, a části 
věnované (d) situaci v Německu, kde je nejdříve zmapována tehdejší situace v oblasti 
občanského práva, aby poté bylo navrženy kroky, jimiž by se právo a právní věda měly nadále 
ubírat. 

Na úvod spisu Savigny zdůrazňuje, že je rád, že lze opět o tak podstatné otázce, jakou 
je kodifikace práva, vést svobodnou diskuzi a že odpovědi na ni nejsou již dávány z vnějšku a 
bez ohledu na potřeby těch, jichž se týkají. On a Thibaut sledují týž cíl, totiž, co nejlepší 
uspořádání práva v německých zemích a to, v čem se jejich názory liší, je zpi'lsob, jak jej 
dosáhnout a to bude též zkoumat tento spis. Dále se vyrovnává jednak s osvícenstvím, jednak 
s představou, že zákon je jediným legitimním pramenem práva. První argumentace je nám již 
dobře známa, druhá nás přivádí k tématu vznikání pozitivního práva. 

(a) Savigny se chce nejprve podívat do historie, jak právo skutečně vznikalo, a 
konstatuje: "Wo wir zuerst urkundliche Geschichte finden, hat das btirgerliche Recht schon 
einen bestimmten Charakter, dem Yolk eigenthi.imlich, so wie seine Sprache, Sitte, 
Verfassung. Ja diese Erscheinungen haben kein abgesondertes Dasein, es sind einzelne Krafte 
und Thatigkeiten des eigenen Yolkes, in der Natur untrennbar verbunden, und nur unserer 
Betrachtung als besondere Eigenschaften erscheinend. Was sie zu einem Ganzen verkni.ipft, 
ist die gemeinsame Ueberzeugung des Volkes, das gleiche Gefi.ihl innerer Nothwendigkeit, 
welches allen Gedanken an zuťallige und willki.ihrliche Entstehung ausschlieBt. "33

J Savigny 
v Herderově duchu zdl!razňuje cítění a prožívání, jež se skrývalo za oněmi několika málo 
pojmy, jež tehdy tvořily právo, aby následně srovnal toto s vlastní dobou, jež je v situaci 
právě opačné. Médiem, v němž je uchován jazyk, je jeho užívání, u práva veřejného pak 
instituce, jež je garantují, co je to však u soukromého práva, není-li ještě odborných knih a 
obecných zásad? Podle Savignyho právo v této době žije v symbolickém jednání, ve 
formulkách, zvycích etc., jejichž podstatou je smyslová názornost, jež takto dává právu přímo 
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vnější hmatatelnou podobu. My se na ně díváme svrchu, leč sami máme též své formulky, jen 
jim schází ona názornost, jsou nepřirozené a tudíž je pociťujeme jako přítěž. 

Organickou spojitost vlastní rannému období svého vývoje si právo, stejně jako jiné 
složky kultury, ponechává i nadále a není pro něj tedy ani okamžik spočinutí - "Das Recht 
wachst also mit dem Yolke fort, bildet sich aus mit diesem, und stirbt endlich ab, so wie das 
Volk seine Eigenthumlichkeit verliert."34

l Savigny pokračuje v rozvíjení obrazu v duchu 
idealistické filosofie dějin, když ukazuje, že s rostoucí složitostí práva, vzniká potřeba nositele 
právního vědomí, jímž bude právnický stav (dělba práce, již zároveň provází ochuzení o 
"celistvost pohledu"). Právníci se stávají "zástupci lidu ve věci soukromého práva". "Das 
Daseyn des Rechts ist von nun an ki.instlicher und verwickelter, indem es ein doppeltes Leben 
hat, einmal als Teil des ganzen Yolkslebens, was es zu seyn nicht aufhort, dann als besondere 
Wissenschaft in den H~inden der Juristen." 35

) Tím vzniká dvojí vztah práva k lidu, jednak má 
právo "das politische Element" tam, kde se vztahuje k celku lidu, jednak má "das technische 
Element" tam, kde je dílem právnického stavu. Hranice mezi těmito dvěma prvky práva je 
nemožno nějak ostře vymezit. 

Savigny uzavírá, že veškeré právo se tvoří jako zvykové právo ("Gewohnheitsrecht"), 
což znamená, "dass es erst durch Sitte und Yolksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt 
wird, i.iberall also durch innere, stillwirkende Krafte, nicht durch Willki.ir eines 
Gesetzgebers."36

l Toto je čirý obraz vývoje práva bez rušivých vlivů, ať již v podobě práva 
cizího, zákonodárství a omezení pouhou místní platností, jež nutně nastává u větších národů, 
jež si udržují zvykové právo. Savigny zde jen popisuje přirozený vznik občanského práva, 
neříká, je-li tomu tak dobře či špatně. Právě to bude předmětem zkoumání celého spisu. 

(b) Důvody zásahu do práva prostřednictvím zákonů mohou být jednak politické, kdy 
technická stránka je vúči sledovanému cíli druhořadá, jednak rázu čistě technického. Zákony, 
jež zasahují do soukromého práva z politických příčin by měly být (z technického hlediska) 
vzácné, ježto mohou zpúsobit "eine fruchtlose Corruption des Rechts," 37

) zatímco drobné 
úpravy zákony technického rázu mohou být zvykovému právu na prospěch. 

Kodifikace by byla ale něčím úplně jiným než předchozí jmenované a základní 
otázkou je, kde by se vzala látka, jež bude technicky zpracovávána. Savigny odmítá 
osvícenskou koncepci a říká, že by se jednalo o zpracování platného práva, jež by mohlo být 
upraveno z důvodů politických. Kodifikace tedy sestává jednak z (a) platného práva, jednak z 
(b) nových zákonů. (b) Nové zákony by mohly však být stejně dobře vydány samostatně, to, 
že jsou částmi kodifikace, je jim nahodilé. To je důvod, proč Savigny dává nové zákony 
(reformy) stranou a zaměří se na technickou stránku věci (srv. Hegel). Produkt kodifikace, 
zákoník tedy budeme chápat jako "Aufzeichnung des gesamten bestehenden Rechts ... , mit 
ausschlieBender Gi.iltigkeit vom Staate selbst versehen." 38

) Aby ukázal čistě technický obsah 
práce spojené s kodifikací, srovnává Savigny zákoník s právní knihou a rozdíl nachází pouze 
v absenci sankce ze strany státu. Tímto se dostává posouzení potřebnosti zákoníku plně do 
sféry právní vědy jakožto speciální vědy, ježto kodifikace je stavěna jako čistě technická 
otázka. 

Z technického hlediska by pak zákoník měl přinášet co možná nejvyšší míru právní 
jistoty (formální spravedlnost). Je zřejmé, že toto je odvislé od dokonalosti technického 
provedení. Tudíž by se zákoníky měly vytvářet jen v dobách, jež co do vzdělání a poznání 
stojí výše nežli doby předcházející, nechceme-li aby díla minulosti byla zmrzačena. Savigny 
k tomu uvádí následující citát: "Optandum esset, ut hujusmodi legum instauratio illis 
temporibus suscipiatur, quae antiquioribus, quorum acta et opera tractant, literis et rerum 
cognitione praestiterint... Infelix res namque est, cum ex judicio et delectu aetatis minus 
prudentis et eruditiae antiquorum opera mutilantur et recomponuntur. '.39

) (Baco De fontibus 
iuris, aphor. 59-64) Aby toto bylo možné, musí být ono staré "gri.indlich erkannt und richtig 
ausgesprochen werden. "40

) 
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Zákoník, jenž by takto vznikl, by pak měl být co do obsahu úplný, tedy by měl 
zahrnovat normu pro každý případ, který by mohl nastat. Není možné toho dosáhnout 
vyjmenováním všech případt\ jež by mohly nastat, leč je možno představit si to jako 
trojúhelník, kde, jakmile je dán dostatečný počet údajů, je možno zbytek doplnit. V právu se 
pak nejobecnější pravidla, z nichž může být vyvozováno řešení jednotlivých případů, nazývají 
vedoucí zásady ("leitende Grundsatze") a úkolem právní vědy je právě tyto nalézt a pochopit 
je v jejich vzájemné souvislosti a teprve to z ní dělá vědu. Nedokáže-li to, bude zákoník 
právní praxi ovládat jen zdánlivě a ve skutečnosti to budou soudní nálezy, analogie práva či 
přirozené právo, jež bude skrytě vládnout, a takovýto stav může mít neblahé účinky na úroveň 
právní vědy dob příštích. Navíc i dobrý zákoník ztěžuje přístup ke svým vlastním zdrojům, 
ježto je jediným platným právem. 

Dále je velmi podstatná "Eihigkeit der Darstellung,"41
l což znamená nalézt správnou 

formu, do níž bychom vložili onen obsah, a to je obtížné, ježto vystihnout onu správnou míru 
mezi rozvláčností a přílišnou stručností se podařilo jen v málo dobách. 

Savigny shrnuje dosavadní poznatky s tím, že je obtížné nalézt dobu, jež by byla 
povolána k zákonodárství. Doba, kdy se právo rozvíjí, by k tomu neměla prostředky a době, 
v níž znalosti práva upadají, již schází pochopení pro velká díla minulosti, proto zbývá pouze 
ona doba střední mezi těmito dvěma a nyní budeme zkoumat, je-li jeho vlastní doba takovou. 

(c) Zkoumáme-li, v čem spočívá výjimečnost římského práva, musíme odmítnout, že 
by bylo "ratio scripta", ježto to, co je v něm vyjádřením obecné spravedlnosti, "ist so 
allgemeiner Natur, dass es meist schon durch den gesunden Verstand ohne alle juristische 
Bildung gefunden werden konnte,"42

l a proto musíme ono výjimečné, jež je vlastní římskému 
právu, hledat mnohem spíše ve třináct století trvajícím nepřerušeném vývoji práva, jenž 
dospěl k dokonalosti poznání právě oněch klíčových vedoucích zásad. Savigny se rozplývá 
nad tím, jak pro právníky klasického období (vláda dynastie Severovců) všechny pojmy a 
právní věty byly přirozené a nikoli dílem libovůle a s jakou jistotou s nimi klasičtí právníci 
zacházeli. Bylo to prý, jako by byli schopni "mit den Begriffen Rechnen."43

l A stejně jako 
v matematice pak užívali všichni tentýž postup, a tak se stalo, že jakoby pracovali na jednom 
obrovském společném díle. Toto právo si nalezlo vynikající výrazový prostředek v odborném 
jazyce, ale zároveň stále žilo v lidu, a to je klíčové, ježto "das Recht namlich hat kein Dasein 
ftir sich, sein Wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besonderen Seite 
angesehen."44

l Římské právo v sobě díky této skutečnosti dokázalo spojit názornost a 
vypracovaný pojmový systém v jedno, a tak v každé obecné zásadě zároveň můžeme vidět 
konkrétní případ a z popisu každého konkrétního případu by se dal odvodit celek právního 
řádu. 

V římském právu se obrážel charakter římského národa: "Oas Festhalten am 
Herkommlichen, ohne sich durch dasselbe zu binden, wenn es einer neuen, volksmaBig 
herrschenden Ansicht nicht mehr entsprach ... 45

l Proto je onen dlouhý vývoj římkého práva 
vývojem organickým, v němž je nová právní norma vždy naroubována na normu stávající, 
přičemž klíčovým pojmem, jenž toto umožňuje, je pojem fikce (fictio). Tak je bonorum 
possessio postaveno vedle držby, publiciánská žaloba vedle vindikace etc .. Díky tomuto 
mohlo právní myšlení bez přerušení nějakou revoluční změnou pojmového aparátu 
postupovat vpřed po tak dlouhou dobu. 

Římské právo bylo tedy právem zvykovým a vliv zákonů byl jen malý, ač se 
v pozdějších dobách zvyšoval. Hlavní hodnotou již římské právo přináší je dokonalost právní 
metody nikoli vlastní obsah. Takovéto římské právo je pak možno pochopit jen četbou 
pramenů, jež jedině, a nikoli sebelepší kompendia, nám může dát představu o bohatství a 
dokonalosti metody, jež byla římským právníkl'1m vlastní. 

(d) Savigny nejprve mapuje právní situaci v Německu a na základě svého pojetí chápe 
recepci římského práva jako nutnou. Proti myšlence sjednocení práva v celém Německu staví 
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představu, že je omylem si myslet, že "das Allgemeine werde an Leben gewinnen durch die 
Vernichtung individeller Verh~iltnisse. "46

) 

Vůbec představa o tom, že pro kodifikaci je vhodná každá doba, vychází 
z osvícenského vidění světa, jež pokládá rozum za společný všem národům a dobám, přičemž 
každá další doba disponuje větším množstvím zkušeností, než doba předchozí, a tudíž je 
nutné, že vytvoří též lepší právo, nežli bylo právo dosavadní. Toto vidění světa pomíjí dějinný 
vývoj a zkušenost a pochopení dějin práva je právě spolu se schopností systematického 
myšlení nejvíce potřeba pro správné splnění úkolu tak složitého, jakým je kodifikace. Savigny 
shledává, že v jeho době se toto vědomí teprve probouzí a tudíž vhodný čas pro kodifikaci 
nastane, až dosáhne svého vrcholu, a to jak v pochopení obecných zásad, tak ve schopnosti 
toto pochopení formulovat a vposledku i v pojmovém aparátu, jenž by tomuto vyjádření měl 
sloužit47

l . 

V následujícím oddíle Savigny zkoumá tři platné přirozenoprávní zákoníky (rakouský 
ABGB, pruské ALR a Francouzský Code Civile), přičemž z jeho hodnocení, jímž se zde 
nebudeme podrobněji zabývat (zkoumá z hlediska této práce právně-technické detaily), vyjde 
nejlépe ještě ALR, nejht'We pak Code Civile. Savignyho hodnocení vycházelo jednak 
z mylných informací o francouzském občanském zákoníku, jednak odráželo jeho odpor vůči 
jeho osvícenskému (mylně předpokládanému) duchu. Savignymu slouží ke cti, že tento svůj 
úsudek později poopravil. 

Savigny se vyslovuje pro zachování obecného práva tam, kde platí, a jeho 
znovuzavedení tam, kde platí Code Civile, a žádá jeho hlubší zpracování, abychom jej jednou 
mohly "frey als unser Werkzeug ... gebrauchen."48

) Účelem této knihy není, "dass sie die 
unbedingte Beybehaltung irgend eines gegebenen Stoffs verlangte", nýbrž "jeden gegebenen 
Stoff bis zu seiner Wi.irzel zu verfolgen" a tím to, "was noch Leben hat, von demjenigen 
ab(zu)sondern ... , was schon abgestorben ist, und nur noch der Geschichte angehort."49

J 

Savigny v závěru upozorňuje ještě na politickou situaci, jež neumožňuje přijmout 
zákoník pro celé Německo, a tak by vytvořila stav, kdy by se část od celku oddělila mnohem 
ostřeji, než tomu bylo doposavad. Na základě svých předchozích argumentů pak odmítá 
Thibautův návrh na vytvoření jednotného občanského zákoníku pro území Německa. Na 
úplný závěr pak uvádí latinský citát z Melanchtona ( Oratio de dignitate legum), jenž vyzývá 
k opatrnosti a prozíravosti v zacházení se zákony a k zachování práva platného v Německu. 

3.4.4. O právu držby 

Savignyho kniha O právu držby je monografií o klíčovém právním institutu a v tomto 
se podobá mnoha jiným obdobným pojednáním, leč její význačnost spočívá v tom, že právě 
byla první monografií tohoto druhu, čímž podnes určila základní prvky metody a vnější 
tvárnosti tohoto žánru vědecké literatur/0>. 

Základním pojmem je zde pro Savignyho právní institut, jehož výklad je však velmi 
problematický. Největší obtíž spočívá v pochopení vztahu právního institutu k realitě 
společenských vztahů, tedy, je-li nějakým "přirozeným pravzorem", abstraktní právní typizací 
či představuje komplexně pojatou základní jednotku systému práva. Savigny nejasnost 
vzájemného vztahu institutu a skutečnosti zakrývá obraty typu organická souvislost 
("organischer Zusammenhang").Wieacker51

l říká, že současná právní věda chápe Savignyho 
instituty jako juristická zobecnění, přičemž jejich organický charakter je vykládán jako 
právněteoretický požadavek ("rechtstheoretisches Postulat"), jenž zahrnuje komplexní a 
produktivního charakter pojmového myšlení, jenž je vlastní právní vědě. Tímto pojetím by 
pak dle Wieackera byla určena jednak (a) poslední hranice, k níž může dopět pokus o 
zformování právní matérie v duchovní jednotu, jednak (b) absolutní hranice dějinností, tedy i 
vztahu ke skutečnosti, v Savignyho "dějinné" pravovědě. 
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Wieackerovo poněkud enigmatické konstatování (a) si vykládáme tak, že povaha 
institutu jakožto pořádacího principu v rámci právního řádu určuje meze, v nichž je možno 
chápat {·ásti tohoto řádu jako jednotu, a tedy určuje podstatu právního řádu jakožto 
uspořádání vět.Ww množství právních instituhl v jednotu vyššího řádu. Vylučuje tedy myslet 
celý řád jako jediný právní institut. Touto strukturální zákonitostí je pak Savignyho pojetí 
práva vtištěna absolutní hranice dějinnosti, totiž povaha jeho struktury, jež je zároveň 
ahistorickým prvkem v jinak historicky chápané pravovědě. 

Znázornění vývoje právního institutu na pečlivě vybraných pramenech ukazuje 
hluboké ovlivnění Kantovým pojetím autonomní vůle osoby, jež je vyjádřeno v principu "des 
Besitzwillens"52

l . Savigny z tohoto jednotného principu rozvíjí "wie ein muskalisches 
Thema" 53

) obsah celé knihy. 
Co se struktury knihy dotýče, předchází samotnému textu soupis užitých pramenů, jež 

jsou rozděleny na primární a sekundární, přičemž sekundární se dále dělí na ty, jež vykládají 
jednotlivá místa z pramenů primárních a ty, jež se snaží zachytit celek systému. 

Existuje mnoho vymezení držby, leč to, co je jim společné, jest, že spolu s možností 
fyzicky působit na věc, je dána možnost každého druhého z takového působení vyloučit: "So 
besitzt der Schiffer sein Schiff, aber nicht das Wasser auť welchem er ťahrt, obgleich er sich 
beider zu seinen Zwecken bedient."54

l To, že na něco pouze fyzicky působíme, se označuje 
slovem detence a není předmětem zákonodárství, je tedy přírodním stavem. Detence se však 
váže k právnímu stavu vlastnictví jako součást výkonu vlastnictví, tedy držby (ius 
possessimzis) jakožto právo držení (ius possidendi), jež zde není předmětem zkoumání. 

Držba je jednak (a) důsledkem práva vlastnického, jednak je (b) sama podmínkou 
nabývání práv jiných a Savigny bude zkoumat, jaká práva to jsou. Z pochopení toho, která 
práva přepokládají držbu jako svoji podmínku, pak získáme právní pojem držby. K tomu 
musíme nalézt: 

(a) Místo, jež náleží držbě v systému římského práva a jak se držba liší od vlastnictví. 
(b) Poté bude třeba si vyjasnit, v čem se liší rozličné vztahy, v nichž se držba 

v římském právu vyskytuje (Possessio, possessio naturalis, possessio civilis etc.). 
Savigny následně postup, jenž si předsevzal mistrně provádí, což již pro nás však 

nemá významu zde uvádět. Máme-li zde přeci jen představit nějaký výsledek jeho zkoumání, 
než se vyjádříme k postupu, uvedeme následující: "Nun ist also der allgemeinste Ausdruck ťtir 
den Begriff des Besitzes dieser: es ist Detention, verbunden mit animus possidendi, und 
dieses Wort muss verschieden erklart werden, je nachdem von einem ursprtinglichen oder 
abgeleiteten Besitz die Rede ist: dort bezeichnet es den animus domini, hier die Absicht das 
ius possessionis zu haben, was bisher einem Andern zukam. - Diese Eintheilung des Besitzes 
tibrigens ist ja nicht so zu nehmen, als ob verschiedene Rechte dadurch bestimmt werden 
soli ten: Die Rechte sind vollig dieselben, und nur die Art des Erweises i st verschieden. "55

) 

Savigny zkoumá právní prameny a z nich odvozuje nejobecnější zásady, jež 
konstituují pojem držby, jeho myšlenky téměř uměleckým způsobem vyrůstají z pochopení 
podstaty a spojitostí uvnitř římského práva. Savigny sleduje vývoj takto chápaného institutu 
v čase a jádrem celého jeho činění není nic jiného nežli nalezení zákonitostí, jež se skrývají za 
vnějšími jevy vyjádřenými v tomto případě zlomkovitými citacemi římských právníků a jejich 
vykladačů, a z nich pro současnost rekonstruovat pojem držby tak, aby jej napříště mohla 
volně užívati pro své potřeby a nezaplétala se do záludností v něm skrytých. 

3 .4.5. Shrnutí 

(1) Savigny přináší právní vědě pojmový a metodologický aparát, díky němuž se může 
v mnohem vyšším stupni, než tomu bylo u Huga, nazývat vědou. 
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(2) Podstatou jeho chápání práva je pak pojetí, v němž právo, jednak představuje část celku 
kultury chápané jako literární, jednak je v přímém vztahu k lidu. 
(3) Takto pojaté právo spolu s celkem kultury vynhtá a proměiíuje se v dějinách. 
(4) Úkolem učence zkoumajícího právo je pochopit historický vývoj práva a to pomocí 
systematického zkoumání, jehož základem je pojem institutu. 
(5) Výsledkem tohoto zkoumání je vposledku nalezení vedoucích zásad, jež prolínají celým 
právním řádem a na jejich základě pak zpětné pochopení tohoto právního řádu a jeho vývoje, 
z něhož mohou vyplývat korektury, jež by daný právní řád přivedly k větší dokonalosti. 
(6) Savigny se v těchto úvahách pohybuje čistě v oblasti ryzího soukromého práva, již 
vymezil jako doménu právní vědy - speciální vědy, jež se uvedeným způsobem zabývá 
pochopením platného právního řádu. 
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4. Hegel a Savigny (Závěr): 

Již v předmluvě k této práci jsme dospěli k závěru, že se v jistém smyslu pokoušíme o 
srovnání nesrovnatelného, přesto se autor domnívá, že uvidět takto Hegelovo myšlení 
v kontextu, řekněme, nefilozofického právního myšlení jeho doby, je v lecčems zajímavé a 
vede k objasnění některých jeho myšlenek a záměrů z nečekaného úhlu, odkrývá jejich 
dobové pozadí a podmíněnost. 

I. Chceme-li se v závěru práce do srovnání přeci jen pustit, pokusíme se jako výchozí 
bod nejprve nalézt to spole(né. Jak Hegel, tak Savigny vycházejí ze skutečnosti, z dějin a 
snaží se ji poznat a nalézt v ní obecné zákonitosti. Jak u Hegela (rozumová strukturovanost 
světa pojmem), tak u Savignyho (pojem institutu, přirozené právo) má dějinnost své limity a 
jimi je též dán vztah obou ke skutečnosti: U Hegela schází zkušenostní důkaz rozumné 
povahy světa Uenž je ostatně eo ipso nemožný), stejně ani Savigny nemůže v malém světě 
práva prokázat jeho nutnou strukturovanost právním institutem. Oba dva systémy pak v jistém 
smyslu odvozují svoji pravdivost z vysvětlující hodnoty, již poskytují odměnou za své přijetí. 
Oba v sobě též obsahují přirozenoprávní korektiv, jenž vychází (a) jednak z dějinného vývoje 
právního řádu, (b) jednak z etiky autonom.ie vůle, jež pochází od Kanta (U Hegela je i toto 
viděno historicky, ač to ne vždy důsledně dodržuje.). 

2. Co se rozdílt1 týče, je nejzákladnějším skutečnost, že Hegel se snažil vytvořit 
vševysvětlující metafyzický systém, zatímco historickoprávní škola usilovala o autonomní 
právní vědu. Hegelova metafyzika lidského světa je metafyzikou intersubjektivity, zatímco 
Savigny užívá pojmů "ducha národa" a "organického vývoje" mnohem spíše jako obrazů, jež 
zakrývají podstatně střízlivější myšlenky "kulturní (a především pak literární) tradice" a 
"zkoumání souvislostí v rámci této tradice a nalézání obecnějších zákonitostí."') 

Hegelovo vidění dějin ze své podstaty disponuje dvěma pohledy (viz úvod), jednak se 
dívá na svět z hlediska současnosti, jednak na každou epochu zvlášť z hlediska poznání 
zákonitostí běhu dějin. Savigny žádným takto přesným dvojím měřítkem nedisponuje, vůbec 
je koncepce dějinného práva u historickoprávní školy rigidnější, ježto pracuje s kantovským 
pojmoslovím, jež je nečasové. 

Pro Hegela je právo vyjádřením současnosti, zatímco pro historickoprávní školu je 
současnost problémem, ač je třeba přiznat, že mnohem větší potíže nastanou, chceme-li 
myslet důsledky současného jednání pro budoucnost, čemuž se pak ovšem nevyhne ani pojetí 
Hegelovo. 

Hegel vidí právo z hlediska metafyzického systému, a proto je tím, komu právo náleží 
posuzovat, filozof, zatímco pro Savignyho, jemuž jde především o založení vědy soukromého 
práva, je posuzovatelem právník. 

Hegelova filozofie dějin poznává síly, jež svět pohánějí, zatímco Savignyho pojetí je 
mnohem lépe možno vystihnout jako poznávající, jak svět běžel. Rozdíl těchto dvou vyjádření 
spočívá v hloubce, do níž ta která filozofie dějin dokáže proniknout. Hegelova filozofie pak 
byla poslední a nejdokonalejší idealistickou filozofií dějin. 

Totéž lze říci o přirozeném právu: Hegel je i zde završitelem dlouhé tradice, do níž lze 
zahrnout i historickoprávní školu. 

3. Podíváme-li se nyní na slabá místa Hegelovy koncepce, shledáme asi největší 

problém v tom, že vztah jedince a společnosti je v rámci přirozeného práva odvozen vlastně 
z Logiky, což se jeví jako poněkud problematické. Výrazné potíže pak působí též koncepce 
konce dějin, okolo níž se ostatně podle některých výkladů (K. Lowith) točí ona pomyslná osa 
obratu v myšlení 19. století. Jiným problémem je pak Hegelův záporný vztah k právu jakožto 
speciální vědě, jež se zabývá detaily, což ovšem neplyne ani tak z jeho filozofie jako spíše 
z osobního založení. 
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4. Historickoprávní škola má taktéž obrovský problém vysvětlit, jak dál. Navíc, je-li 
Hegel obviňován z konzervatizmu, tak historickoprávní škole je konzervatizmus přímo 

životním elementem. Největším problémem v její koncepci se však zdá obrovské napětí mezi 
Kantovou filozofií, již přijala, a politickými názory, jež reprezentuje. Některá místa 
v Savignyho argumentaci pak opravdu musejí vyvolávat pochyby, zdali svým slovům mohl 
vl'1bec věřit. 

5. Shrneme-li si nyní klady Hegelovy nauky, je to především její všeobsáhlost, její 
schopnost zachytit vše nové, co přinesl počátek devatenáctého století, vůbec obdivuhodný 
celek, jenž lze vystihnou jen Hegelovými slovy jakožto "vědu" a "systém". Navíc je 
Hegelovu systému vlastní vnitřní vývoj, Hegel musel tápat a dospívat ke svým řešením, 
zatímco Savigny jen vyplňoval okénka v plánu, jenž si určil již ve svém mládí. 

6. Klady historickoprávní školy můžeme spatřovat v tom, že se jí skutečně podařilo 
založit právo jako autonomní vědu a zároveň se jí podařilo problémy speciální vědy jako 
takové velice dobře reflektovat. Nepochybně jí pak bylo vlastní citlivější porozumění pro 
římské právo nežli Hegelovi. 

Základní rozpor mezi Hegelem a Savignym však vůbec nespočívá v metodologii, jež 
alespoň co do účelů, podmíněně pak i svými prostředky, je pro oblast práva táž, nýbrž 
v otázce korektury skutečnosti skrze přirozené právo, potažmo tedy v žádoucí podobě 
skutečnosti, je to tedy rozpor politický2

l. 

Máme-li zde úplně na závěr shrnout, co oba sledované jevy přinesly lidskému poznání, 
potažmo dějinám, můžeme uvést toto: 

l) Přispěly k rozbití osvícenského konceptu přirozeného práva jakožto nečasového, 
protože na nečasovém rozumu založeného, přičemž uvolněný prostor vyplnily svým vlastním 
pojetím přirozeného práva, jež určuje míru, 

2) v níž zakládají a respektují autonomii právní vědy jakožto vědy speciální oproti 
filozofii jakožto vědě obecné. 

3) Klíčem k tomuto obratu od nečasového přirozeného práva je pak odklon od naivně 
osvícenského pojetí rozumu, z něhož toto pojetí vychází. 

4) Základním milníkem na cestě proměny racionality3
l je Kantova koncepce rozumu 

jakožto zkoumajícího hranice svého vlastního poznání. Hegel tyto hranice prolamuje a 
zkoumá dynamické proměny rozumu uvnitř něho samého jakožto základu světa, zatímco 
historickoprávní škola, trvajíc na kantovských východiscích, pouze Kantovu racionalitu 
obohacuje o pochopení běhu dějin4 l. 

5) Z těchto odlišných východisek se následně odvíjí celek obou pojetí, včetně jejich 
odlišností, ale i základní podobnosti, jež se stala součástí evropské právní kultury a právních 
systémů, z ní vycházejících - právo je v jejich pojetí prostředkem k uskutečnění určité formy 
racionality, jež je pochopena jakožto autonomie. Důsledkem této koncepce je pochopení 
práva jakožto prostoru svobody náležející autonomnímu jedinci, do něhož není možno 
zasahovat. 

6) Hegelovo myšlení se stalo v následném vývoji na dlouhou dobu východiskem, 
s nímž se každá filozofie, jež chtěla být hodna svého jména, musela vyrovnávat a mnohé 
z Hegelových myšlenek pak skutečně vešly, jak předpověděl E. Gans, do obecného povědomí 
a zakládají naše vlastní rozumění světu. 

7) Historickoprávní škola prošla během devatenáctého století tichou proměnou 

v právní pozitivizmus, přičemž je opět třeba konstatovat, že výdobytky, jež přinesla právu 
jakožto speciální vědě, se staly natolik samozřejmými, že si dnes již jen málokdo uvědomí, 
komu za ně vlastně vděčíme. 
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S. Poznámkový aparát 
Kapitola 1. 
I) K tomu viz Wieacker s. 413 ( Poznámky k recepci Hegelovi právní filozofie) 
2) Slovo pochází od Voltaira, do německého myšlenkového okruhu je přinesl Herder. 
3) Wieacker s. 352 
4) Grundlinien I s. 8 
5) Filozoficky vycházela z Kanta, viz k tomu níže. 
6) "Ihr Kern ist vielmehr ein innerer Wandlungsprozess der Rechtswissenschaťt selbst." 
Wieacker s. 367 
7) Wieacker s. 355 
8) Grundlinien s. 28 
9) Svčtový duch je pro Hegela reálným "nositelem" tohoto procesu vývoje. 
1 O) Hegel chápe dějiny v první řadě jako duchovní dějiny (vertikálně- vzestup), události se 
budou přiházet i po konci dějin (Horizontální linie). Na tuto koncepci navazuje Marx, v 
poslední době Fukuyama, vycházeje z J. Hyppolita. 
ll )Grundlinien s. 1 O 
12) Ke stavu právního myšlení na počátku 19. viz Seltenreich s. 8 a násl. 
13)Sieps.8 
14) Siep s. 8-9 
15) Siep s. 10-11 
16) Siep s. 14-15 
17)Grundlinien I s. 25 
18)Grundlinien I s.26 
19)Grundlinien I s. 27 
20) Wieacker s. 370 
21) Tamtéž 
22) Podle Wieacker s. 370-371 
23) Wieacker s. 372 
24) Toto téma je zpracováno ve stati N. Bobbio Hegel und die Naturrechtlehre in: Materialien 
II 
25) Toto téma je zpracováno ve stati M. Villey Das Romische Recht in Hegels 
Rechtsphilosophie in: Materialien II 
Kapitola 2. 
1) Grundlinien I s. 6 
2) Grundlinien I s. 43 
3) Gnmdlinien I s. 286 
4) Tamtéž 
5) Grundlinien I s. 189 
6) Grundlinien I s. 55 
7) Grundlinien I s. 60 
8) Grundlinien I s. 39 
9) Grundlinien I s. 40 
1 0) Tamtéž 
ll )Grundlinien I s. 41 
12) Rousseau, Kant, Locke .... (Leč Hegelova kritika je často neoprávněná, například 
Rousseauova koncepce Volonté general nepracuje s představou pouhé sumy jednotlivých vůlí 
a tak i u jiných) 
13)Grundlinien I s. 47-48 
14)Grundlinien I s. 58 
15)Grundlinien I s. 51 
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16)K tomu "Vemiil~ftíges System- entwickelter Begriff 
Unmittelhare Wirklichkeit- a) lm Subjekt- b) allgemeines Gelten in allen 
Subjekten" Grundlinien II s. 317 
17)Grundlinien I s. 62 
18)Grundlinien I s. 63 
19) Tamtéž 
20) Tamtéž 
21) s. ll Kant I.Grundlegwzg zur Metaphysik der Sitten Rosenkranz'sche Ausgabe Bd.8 
22)0 přirozeném právu u Hegela viz níže 
23)Grundlinien I s. 39 
24 )Grundlinien I s. 64 
25)K tomu Siep s. 74-76 
26)Grundlinien I s. 71 
27)Grundlinien I s. 72 
28) Siep s. 75 
29) System s. 186 
30) System s. 186-187 
31) System s. 187 
32)Grundlinien I s. 406 
33) System s. 157 
34 )Grundlinien I s. 421 
35)Úvodní pasáže pojednání do značné míry vychází z M. Riedel Natur und Freiheit in 
HegeL<; Rechtsphi!osophie in: Materialien Bd. 2 
36) Hippias CI, citováno dle K. Svoboda Zlomky předsókratovských myslitelů Nakladatelství 
ČSAV, 1962 
37) Materialien II s. III 
38) Materialien II s. l 12 
39)Grundlinien I s. 17-19 
40)Grundlinien I s. 17 
41 )Grunldinien I s. 18 
42)Grunldinien I s. 39 
43 )Grunldinien I s. 64 
44 )Grunldinien I s. 178 
45)Grunldinien I s. 457 
46) Srovnej Grund1inien I s. 29 
4 7)Grundlinien I s. 211 
48) Siep s. 28 
49)Grundlinien I s. 30 
50) Rozvinutí pojmu je rozumové, zatímco vývoj, jak probíhá ve světě, je "jahrtausendlange 
weitgehend ungeplannte Tatigkeit" (Siep) 
51 )Grundlinien I s. 30 
52)Grundlinien I s. 32-33 
53)Grundlinien I s. 32 
54 )Grundlinien II s. 303 
55)Grundlinien I s. 241 
56)Grundlinien I s. 408 
57) "weite Sphare, wo nur der Verstand seine Herrschaft hat, die von der Vernunft frei 
gelassen ist, gleichgiiltig so oder so" Grundlinien II s. 304 -přirozené právo 
(Vemunft) se nestará o detail 
58)Grundlinien II s. 304 
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59) Tamtéž 
60) Platnost pro všechny vyplývá z Hegelova přirozenoprávního nároku, aby byl každý člověk 
uznán za osobu. Jako osoby jsou si pak všichni lidé v právu rovní, ježto v podstatě osoby leží, 
že odhlíží od v,vech zvHvtních urc"ení. Srv. výklad o osobě a osobnosti. 
61 )Grundlinien I s. 242 
62)Grundlinien I s. 243 
63)Grundlinien I s. 244 
64)Grundlinien I s. 248 
65)Grundlinien I s. 19 
66)Autor si je vědom významu slova skutečný v Hegelově pojetí, leč užívá jej dále volněji. 
67) Znoj s. I 07 
68) Tamtéž 
69) Tamtéž 
70) Tamtéž 
71)Znojs.l08 
72) Tamtéž 
73) Fenomonlogie např. s. 342-346 
74)Grundlinien I např. s. 24 s. 30-31, s. 386 
75) Dle s. 107-108 M. Villey Das Romische Recht in HegeL'l "Grundlinien der Philosophie 
des Rechts" in: Materialien Bd. 2 Tam i o vztahu Hegelova vidění římského práva k jeho 
skutečné podobě. 

76) Při líčení vycházíme z M. Sobotka Antika v Hegelově politickém my~lení in: M. Sobotka 
Stati k Hegelově Fenomenologii a Filozofii práva, Karolinum, 1993 
77) S. 204 R.-P. Horstmann Hegels Tlzeorie der burgerlichen Gesellschaft in: Siep 
78) Fenomenologie s. 342 
79) "so ist die Personlichkeit aus dem unmittelbaren Geiste, der der allgemeine herrschende 
Wille aller und ebenso i hr dienender Gehorsam i st, hervorgegangen." 
Fenomenologie s. 343 
80) Fenomenologie s. 342 
81) Fenomenologie s. 344 
82) Tamtéž 
83) Fenomenologie s. 345 
84) Fenomenologie s. 345 
85) Tamtéž 
86) Fenomenologie s. 346 
87) System s. 144 
88) In: Siep s. 55-72 
89)Grundlinien I s. 73 
90) Podle poznatki'l současné romanistiky římské právo ve své historické podobě nejen 
neznalo pojem subjektivního oprávnění, ale naznalo ani pojem osoby (persona) v novodobém 
smyslu, přičemž na místo něho užívala plurál (personae-škrabošky), jenž vyjadřoval prostě 
ruzné role, v nichž člověk vystupuje. K tomu srv. např. Villey op. cit. 
91 )Grundlinien I s. 85 
92)Grundlinien I s. 99 
93)Grundlinien I s. 25 
Kapitola 3. 
I) Wieacker s. 352 
2) Wieacker s. 354 
3) Wieacker s. 358 
4) Wieacker s. 373 
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5) Wieacker s. 372-377 
6) Podle Wieacker s. 353 
7) Podle Wieacker s. 353 
8) Wieacker s. 376 
9) Dle Wieacker s. 377 an. 
l O) Wieacker s. 379 
ll )G. Hugo Lelzrbuch der Reclztsgesclzichte bis a uf unsre Zeiten 1790 
12) Římské právo vycházelo pthodně z typové vázanosti smluv a tudíž měly právní účinky 
jen ony druhy smluv, jež právo "znalo" (contractus), zatímco ostatní byly bez právních 
účinků (pacta). Cesta k uznání obecné závaznosti smluv (pacta sunt servanda) byla velmi 
dlouhá a vedla přes mnohé mezistupně a jedním z nich je právě tato právní věta, jež poskytuje 
tomu, kdo je žalován na vrácení plnění, jež (řádně poskytnuv proti plnění) přijal na základě 
smlouvy bez právních účinků (pactum), dává alespoň možnost podání procesní námitky, jež 
postačí k jeho právní obraně. 
13)G. Hugo Lehrbuch eines civilistischen Cursus, Dritter Band welcher dže Geschžchte des 
Romischen Rcelzts entlzalt, Berlín bey August Mylius 1799 Zweyter, ganz von neuem 
ausgearbeiteterm, Versuch 
14)Grundlinien I s. 33 
15) "Ať si všichni reptají, já přeci řeknu, co cítím, zdá se mi totiž jedno, že knihy dvanácti 
desek, na mou věru, rozumí-li kdo zákonům, převyšují knihovny všech filosofů jak vahou své 
autority, tak měrou své užitečnosti .... Vždyť je k neuvěření, jak je veškeré občanské právo, 
vedle toho našeho, nedokonalé a téměř směšné." aut. 
16)Grundlinien I s. 35 
17) Tamtéž 
18)Grundlinien I s. 36 
19) "Třetího trhového dne ať rozsekají na části. Useknou-li více či méně, ať jim to neškodí." 
Dle M. Skřejpek Texty ke studiu římského práva s. 32-33 
20)Grundlinien I s. 36 
2l)V Gansově vydání (Grundlinien s. l) toto nebylo ponecháno. Původní podobu je možno 
vidět například v Grundlinien II s. l. 
22) Materialien I s. 69 
23) Tamtéž 
24) Zůstal ostatně nevyjasněný podnes. 
25) Právní věda by se měla jednak (a) ptát, proč je nějaká věc po právu, jednak (b) být 
schopna tuto otázku zodpovědět prostřednictví pochopení předchozího vývoje a jeho 
uchopení v obecnějších souvislostech. Rozdíl bude v nástrojích a chápání tohoto procesu. 
26) Wieacker s. 395 
27) Tamtéž 
28) Wieacker s. 385 
29) Wieacker s. 393 
30) Wieacker s. 390 
31) Wieacker s. 389 
32) Seltenreich s. 17-18 
33)Vom Beruf s. 8 
34) Tamtéž s. ll 
35) Tamtéž s. 12 
36) Tamtéž s. 14 
37)Vom Berufs. 16 
38)VomBerufs. 18-19 
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39) Vom Beruf s. 21 "Bylo by vhodné, aby takové obnovení zákonů bylo podnikáno v oněch 
časech, jež by vynikali nad předky, jejichž činy a díly se zabývají, vzdělaností a znalostí 
věci ... Neboť je nešťastné, když jsou díla předků měněna a nově uspořádávána podle úsudku a 
výběru věku méně znalého a učeného." aut. 
40)Vom Beruf s. 21 
4l)Vom Beruf s. 24 
42)Vom Beruf s. 25-6 
43)Vom Beruf s. 29 Počítání s pojmy se později v německém právním myšlení stalo ze strany 
sociologických směrů kritickým heslem, jež mělo vyjádřit odtrženost právní vědy od 
skutečnost i(právní formalismus). 
44)Vom Beruf s. 30 
45)Vom Beruf s. 32 
46)Vom Beruf s. 42 
47) Německý občanský zákoník (BGB) nabývá účinnosti 1.1. 1900, platnosti nabyl r. 1896. Je 
plodem pozdní pandektistiky a disponuje propracovaným pojmovým aparátem, je zákoníkem 
vzdělaných právníků, jenž je laikovi jen těžko srozumitelný, zároveň přichází s pojetím 
vlastnictví a smluvní svobody, jež náleží mnohem spíše končícímu devatenáctému století 
nežli době, jež má následovat. 
48)VomBerufs.113 
49)VomBerufs.ll7-118 
50)K tomu Wieacker s. 386-787 
51)K tomu Wieacker s. 398-399 
52) Wieacker s. 386 
53) Wieacker s. 387 
54) Besitz s. 2 
55) Besitz s. 81 
Kapitola 4. 
1) Wieacker s. 362 
2) Sledujeme-li pozorně cíl, k němuž Hegel směřuje v jednotlivých případech svým 
rozlišením odůvodnění z rozumu a z rozvažování, stává se tato skutečnost zřejmou, ač snad 
nejlépe je vidět rozpor skutečných a skrytých motivů na přístupu ke kodifikaci. 
3) Toto téma nebylo předmětem našeho zájmu v této práci, ostatně ani nemohlo, ježto se 
dotýká vývojové linie, z níž Hegelovo myšlení v nejobecnějším smyslu vychází a my zde 
jednak sledujeme především jeho úvahy pro oblast práva, jednak nás zajímá jejich konečná 
podoba a ne tolik obecný dějinný rámec, z něhož vycházejí. 
4) Kant měl též svoji filozofii dějin, avšak mi zde máme na mysli spíše zvláštní pojetí dějin 
pro oblast vývoje právního řádu, proces, jímž jsou poznávány jeho nejobecnější zákonitosti 
etc .. 
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6. Résumé: 
a) 

Hegel criticism of the German historicallawschool in the Philosophy of Law 

This work deals with the problem of history and historicity of man, society and laws. 
Hegel stands at the end of a long philosophical tradition and has developed a complex 
ťramework, which allows the explanation of all these phenomena and their development. The 
core of this explanation i s the understanding of the world as rational - the world is the product 
of the self-conscious idea. And more, the history is progress of the very same idea towards its 
own realisation in this world. Hegel sees the whole scenery from the point of view of "the end 
of history" and it is this position, which allows him to understand the laws governing it. Hegel 
likes to call his philosophy science and system and as such is this philosophy justifiable only 
on the grounds of its explicative power. Centra! terms of Hegels understanding of the society 
and laws are freedom, will, person and personality, which are again manifestations of the sole 
idea of reason. The work deals with their conception in Hegels philosophy and their 
functioning in the explanation of the development of the hu man society towards reason. 
Hegel sees the historical law school as an enemy of this development, as an effort to save the 
past. We have tried to show that the historical law school is a much more complex 
phenomenon. Hugo and Savigny have tried to retlect the same changes, the same birth of 
history a historicity as Hegel. Their method was perhaps not as complex as Hegels, but it 
provided a solid foundation for the study of law as independent special science. The work 
tries to develop both conceptions in their full strength and richness, rather than to judge. 
b) 

Hegelova kritika Německé historickoprávni §koly ve Filozofii práva 

Tato práce se zabývá otázkou dějin a dějinnosti člověka, společnosti a práva. 
Hegel je završitelem dlouhé tradice, a z ní se též, promítaje původní pojmový rámec do 
historického času, snaží vysvětlovat uvedené jevy a jejich proměny. Jádrem tohoto vysvětlení 
je uchopení světa jako rozumného - svět je výtvorem absolutní ideje. A více, dějiny jsou 
rozvojem téže ideje k sebeuskutečnění a následnému sebeuvědomění ve světě. Hegel se na 
tento proces dívá ze stanoviska "konce dějin", a díky tomuto předpokladu může porozumět 
všem zákonitostem, jež ho ovládají. Hegel nazývá svoji filozofii rád vědou či systémem a jako 
takovou ji lze pak ospravedlnit jen na základě jejího vlastního vysvětlovacího potenciálu. 
Ústředními pojmy Hegelova rozumění společnosti jsou svoboda, vůle, osoba, osobnost, jež 
jsou opět jen výrazy jediné ideje rozumu. Práce se zabývá jejich pojetím v Hegelově filozofii 
a jejich funkcí při objasňování vývoje lidské společnosti směrem k rozumnému stavu. 
Hegel vidí historickoprávní školu jako odpůrce tohoto vývoje, jako pokus zachránit minulé. 
Snažili jsme se ukázat, že historickoprávní škola je jevem mnohem složitějším. Hugo a 
Savigny usilovali o to zachytit tytéž změny, totéž zrození dějin a dějinnosti jako Hegel. Jejich 
metoda snad nebyla tak dokonalá jako Hegelova, leč poskytovala pevný základ pro právní 
vědu jako nezávislou speciální vědu. Práce se snaží rozvinout obě pojetí v jejich plné síle a 
bohatství, spíše než soudit. 

57 


